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Frelimo tenta infiltração nas OSC

Total a todo o Gás
Novo líder com missão de retoma de projecto de GNL

Dívidas ocultas

Inês Moiane 
com justiça dela!

Somos robustos!
O Presidente do Ruanda refutou informações de que 

a França esteja a financiar a presença militar do seu país 
na luta contra insurgentes na província de Cabo Delgado 
e alegou haver “terroristas” ruandeses em Moçambique, 
sem dar detalhes.

IMD testa de ferro 
dos camaradas
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Novo líder da Total com missão 
de retoma de projecto de GNL

a decisão de retoma das obras de construção do comple-
xo de gás natural (lNG) de afungi resulta da estabilização 
gradual das condições de segurança na província de Cabo 
delgado no último mês, na sequência da intervenção das 
tropas ruandesas, actualmente compostas por cerca de 4.000 
militares e polícias. o recurso a apoio militar externo foi im-
posto pela total, contando com o envolvimento do pr francês 
emmanuel macron, perante a incapacidade das Forças de 
defesa e segurança moçambicanas e meses de hesitações por 
parte do Governo de Filipe Nyusi.

A continuação 
dos ataques 
de grupos 
armados de 
i n s p i r a ç ã o 

islâmica na província teria 
como resultado provável o 
abandono do projecto pelo 
consórcio. Perante este cená-
rio, Maputo aceitou as con-
dições dos franceses, abrin-
do espaço à intervenção do 
Ruanda, cujas relações com 
o Governo de Filipe Nyusi 
são próximas, e, por arrasta-
mento, da própria Comunida-
de para o Desenvolvimento 
da África Austral (SADC).

Em Agosto de 2020, a To-
tal e o governo assinaram um 
Memorando de Entendimento 
(MoU) para a protecção dos 
projectos de GNL na penín-
sula de Afungi, implicando o 
aumento significativo do nú-
mero de efectivos das unida-
des especiais da Polícia e dos 
militares da Forças Armadas 

de Defesa de Moçambique 
(FADM) destacados e alar-
gando o perímetro de seguran-
ça para. O número de efecti-
vos inicialmente empenhados 
rondava os 500, insuficiente 
para cobrir a totalidade do 
DUAT (zona concessiona-
da), para além de não prever 
envolvimento em operações 
de combate, mas apenas de 
segurança de bens e pessoas.

O agravamento da situa-
ção de segurança levou à que-
bra da barreira de segurança 
do “hub” do gás na península 
de Afungi nos últimos dias de 
Dezembro de 2020, obrigando 
a Total a retirar todo o pesso-
al não essencial para Pemba 
e Maputo a partir de 01 de 
Janeiro. Em 24 de Março, no 
próprio dia em que a Total 
emitia um comunicado reite-
rando o seu empenhamento 
na aceleração do projecto, 
era desencadeado um ataque 
dos insurgentes a Palma, si-

tuada a menos de uma dezena 
de quilómetros do “site” de 
GNL. No dia seguinte, a Total 
decidiu suspender a operação 
e retirar os últimos 200 fun-
cionários ainda no local. Em 
Abril, a Total encetou nego-
ciações com o consórcio CCS, 
tendo em vista suspensão dos 
contratos por “motivos de 
força maior” confirmando-
-se então que o projecto não 
teria mais desenvolvimentos 
em 2021. As denúncias con-
tratuais prosseguiram com 
outras empresas de forma a 
poderem ser reactivadas de 
forma relativamente ágil.

Martin Deffontaines, novo 
representante da Total em 
Moçambique, que substituiu 
Ronan Bescond após o pas-
so em falso do comunicado 
de Março, será o responsá-
vel pela gestão do processo 
e pela preparação da retoma 
das operações, não devendo 
haver alterações significati-
vas entre os principais prove-
dores de serviços da Área 1.

O novo calendário do pro-
jecto de GNL da Área 1, li-
derada pela Total, deverá ser 
definido ao longo do mês de 
SET. Segundo apurado, a re-
toma das obras de construção 
do site de Afungi deverá ocor-
rer na 1ª metade de 2022, num 
prazo inferior a informações 

veiculadas pelos media,que 
apontam para o reinício entre 
12-18 meses. Estão previstos 
encontros entre responsáveis 
do consórcio, empresas sub-
contratadas e o governo, a fim 
de serem redefinidos os prazos 
para a retoma do projecto de 
construção do site de Afungi.

O consórcio da Área 4, 
liderado pela Exxon Mobil 
e Eni, aguarda confirmação 
dos calendários da Total, face 
à partilha futura de parte do 
complexo de gás em Afungi 
na área comum (produção e 
logística), mas as expectati-
vas são optimistas. A suspen-
são do projecto da Área 1 em 
Março resultou igualmente no 
arrastamento do projecto da 
Área 4, que ainda não formali-
zou a decisão final de investi-
mento  e mantém a margem de 
decisão para se adaptar às no-
vas circunstâncias do mercado 
internacional do GNL, ao fi-
nanciamento externo e às con-
dições internas do projecto.

Conforme apurado, a de-
cisão final de investimento 
nunca terá lugar antes da re-
toma da construção do site 
pela Total. Pelo contrário, 
confirma-se que a plataforma 
flutuante Coral Sul FLNG de-
verá estar instalada em finais 
de 2021, com início de produ-
ção em 2022, sob a responsa-

bilidade da Samsung e da Eni.
 O ministro dos Recur-

sos Minerais e Energia, Er-
nesto Max Tonela, prepara 
uma “operação de charme” 
para mostrar a viabilidade 
do LNG de Cabo Delgado, 
face ao restabelecimento 
de segurança nas zonas do 
LNG. A operação tem como 
principal alvo a Total, visan-
do mostrar que já há condi-
ções de segurança criadas 
para retoma das actividades.

Para mostrar resultados 
na estabilização da região, 
Ernesto Max Tonela planeia 
ainda levar imprensa inter-
nacional (e alguma nacio-
nal) a visitar os projectos em 
Afungi. Outras iniciativas 
de género com o mesmo ob-
jectivo estão a ser planea-
das por Ernesto Max Tonela.

Ernesto Max Tonela en-
tende que não há garantias 
quanto à data da retoma de ac-
tividades, pela Total, também 
devido ao aumento de pressão 
internacional para o abandono 
das energias fósseis. Ainda 
como parte da estratégia para 
promover o LNG de Cabo Del-
gado, EMT pretende difundir 
junto de media internacionais 
que o Governo vai “descar-
bonizar” os projectos, para 
reduzir os níveis de poluição.

 (africa monitor/Zambeze
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Inês Moiane Dove explica como “enganou” 
Guebuza e seu amigo Namburete

está reservado para esta quinta-feira, 09 de setembro, a 
audição da ré inês moiana dove, antiga secretária particular 
do ex-presidente da república, armando emílio Guebuza, no 
prosseguimento da discussão e julgamento do processo relati-
vo as dívidas ocultas, que decorre na sexta secção criminal do 
tribunal Judicial da cidade de maputo que, para o efeito, as 
audições decorrem no estabelecimento prisional especial de 
máxima segurança da província de maputo, vulgo Bo.

M a r i a 
I n ê s 
Moiane 
Dove, é 
a c u s a -

da, pelo Ministério Público, 
de ser autora moral e mate-
rial dos crimes de associa-
ção para delinquir, corrup-
ção passiva para acto ilícito, 
falsificação de documentos e 
branqueamento de capitais. 
Segundo o que consta do 
despacho da pronuncia, Inês 
Moiane, na qualidade de se-
cretária particular do então 
presidente da República, Ar-
mando Emílio Guebuza, terá 
organizado e coordenado vá-
rios encontros entre o chefe 
e os responsáveis do Grupo 
Privinvest, nomeadamen-
te, Jean Boutani e Iskandar 
Safa que visavam convencer 
Guebuza a aceitar o projecto 
apresentado pelo Grupo so-
bre a protecção da Zona Eco-
nómica Exclusiva de Moçam-
bique, a troco de dinheiro.

Inês Moiane Dove, segun-
do acusação, para simular a 
origem criminosa do dinheiro 
terá justificado o recebimento 
do dinheiro com o trespasse de 
um terreno que lhe pertencia.

Para o efeito, Inês Moia-
ne Dove, segundo o Minis-
tério Público, convenceu o 
seu amigo Sérgio Nambu-
rete abrir uma empresa de 
fachada, a SEN Consultoria 
& Investimentos, através 
da qual terá recebido pou-
co mais de mais de 800 mil 
euros, em duas parcelas.

Constam da acusação do 
Ministério Público que “Dois 
pagamentos foram efectua-
dos em relação às negocia-
ções com a Sra. [Inês Moia-
ne] Dove: A 2 de Dezembro 
de 2014, a Logistics Offshore 
pagou € 438.750 a uma con-
ta em nome da SEN Consul-
toria & Investimentos B.L.¸ 
no BCI. A 18 de Dezembro 
de 2014, a – PRIVINVEST 
SHIPBUILDING INVEST-
MENTS LLC (PSAL) efec-

tuou um novo pagamento de 
€ 438.750 na mesma conta 
em nome da SEN Consulto-
ria & Investimentos B.L. Es-
tes pagamentos foram feitos 
para a aquisição de um lote 
de terreno em Maputo à Sra. 
Dove no valor de € 750.000. 
O saldo dos pagamentos fo-
ram honorários de consul-
toria para essa aquisição”.

Entretanto, o Ministério 
Público entende que não pas-
sa de uma encenação porque 
o referido terreno situado na 
zona de ATCM, na cidade 
de Maputo nunca foi tres-
passado para a Logistic In-

ternacional Abu Dhabi ou a 
qualquer outra empresa per-
tencente a grupo Privinvest.

Sérgio Namburete aponta dedo 
a Inês Moiane

Na segunda-feira o Tribunal 
ouviu Sérgio Namburete que é 
citado nos autos como sendo o 
dono da empresa SEM Consul-
toria & Investimentos, empresa 
usada como receptora de mais 
de 800 mil euros que eram desti-
nadas co-ré Inês Moiane Dove.

“A única coisa que eu que-

ria dentro deste tribunal é pedir 
perdão do meu coração a toda 
a gente, neste momento, neste 

mundo a quem fiz mal. À mi-
nha família. A minha mulher 
foi presa por causa deste ne-
gócio”, afirmou. “Se eu entrei 
neste negócio, não me apercebi 
do que era”, começou por dizer.

De acordo com a acusa-
ção, abriu uma empresa de 
consultoria que nunca esteve 
em actividade, apenas ser-
viu para receber dinheiro da 
Privinvest, num esquema co-
ordenado com Inês Moiane, 
então secretária particular de 
Armando Guebuza, sendo que 

a verba teria sido recebida por 
Moiane para facilitar reuniões 
entre Guebuza e Jean Boustani.

A audição de Nambute foi 
marcada por choros e pedido de 
desculpa à família, nomeada-
mente, a sua mulher e filhos, que 
nasceram enquanto ele se en-
contrava em prisão preventiva.

Namburete explicou ao Tri-
bunal que conheceu a ré Inês 
Moiane Dove nos anos 2000 na 
altura vizinha da sua falecida 
tia e que mais tarde viriam a se 
tornar amigos. Foi na qualida-
de de amigos que Inês Moia-
ne Dove, segundo explicou 
Sérgio Namburete, terá o con-
tacto para, através da sua em-
presa, intermediasse o suposto 
trespasse do seu terreno com 
uma empresa de Abu Dhabi.

Segundo aquilo que contou 
ao Tribunal, Namburete viu a 
proposta da sua amiga como 
oportunidade de negócio e, 
como não tinha empresa, criou 
a SEM Consultoria & Investi-
mentos através da qual firmou 
um contrato, válido por um ano, 
com a Logistic International 
Abu Dhabi, uma empresa per-
tencente ao Grupo Privinvest.

Foi a partir deste contrato 
que foi pago 877,5 mil euros 
que, segundo o que explicou, 
transferiu imediatamente 750 
mil euros para a conta da sua 
amiga Inês Moiane Dove e 
ficou com 127, 5 mil euros.

No entanto, Namburete, vi-
sivelmente com estado de saú-
de débil, convidado a explicar 
o que terá feito, no concreto, 
para ser merecedor dos 127,5 
mil euros começou a se morder. 
Disse ao tribunal que o con-
trato assinado com a Logistic 
International Logistic era de 
implementação progressiva 
e que a duração do trabalho 
era de um ano, porém, o paga-
mento seria em uma única vez.

O réu disse que foi ele 
que terá levado os técnicos 
do município de Maputo 
para fazer trabalhos de to-
pografia e, posteriormente, 
produzido a planta topográ-
fica. Explicou que seria ele o 
responsável pelos trabalhos 
que seriam desenvolvidos 
no terreno mas os investido-
res desistiram do projecto.

Namburete explicou que 
era procedimento normal no 
negócio da imobiliária os in-
vestidores desistirem de ne-
gócios embora tenham avan-
çado com algum pagamento.

egídio Plácido
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Frelimo tenta infiltração de 
Organizações da Sociedade Civil

Organizações da Sociedade Civil, financiadas por países 
doadores europeus e lideradas por elites académicas e intelec-
tuais, converteram-se na principal oposição ao Governo da 
Frelimo e do presidente Filipe Nyusi, com o enfraquecimento 
da oposição política, exacerbado pela morte do líder da rena-
mo, afonso dhlakama, em 2018, e, mais recentemente, com a 
do líder do mdm, daviz simango, que abriram clivagens em 
ambos os partidos.

Organizações 
da sociedade 
civil como 
Centro para 
a Democra-

cia e Desenvolvimento (CDD), 
Centro de Integridade Pública 
(CIP), Instituto de Estudos So-
ciais e Económicos (IESE), Fó-
rum de Monitoria de Orçamen-
to (FMO) e Observatório do 
Meio Rural (OMR) têm, nome-
adamente através de acções de 
monitorização de governação, 
exposto fragilidades e irregu-
laridades do Governo de Filipe 
Nyusi, incluindo no conflito de 
Cabo Delgado, nos casos das 
“dívidas ocultas” e de corrup-
ção em geral, e casos de fraude 
eleitoral, com efeitos negati-
vos na credibilidade do regime 
a nível local e internacional.

Conforme apurado, Filipe 
Nyusi tem vindo a desencade-
ar um conjunto de acções ten-
dentes a cooptar algumas OSC 

para promover a sua governa-
ção e vigiar o trabalho de Orga-
nizações da sociedade civil in-
dependentes. Na linha da frente 
da promoção das actividades 
do Governo da FRELIMO está 
o Instituto para a Democracia 
Multipartidária (IMD). Criado 
em 2001 como representação 
local do Netherlands Institu-
te for Multiparty Democracy 
(NIMD), em 2016 foi regista-
do como organização nacional, 
ganhando autonomia da em-
baixada da Holanda e adoptan-
do a nova nomenclatura IMD.

Nas eleições gerais de 
2019, o IMD foi fundamental 
para promover Filipe Nyusi e a 
Frelimo, contribuindo para dis-
farçar mecanismos de fraude 
eleitoral. Sob liderança de Her-
menegildo Muhlovo, o IMD 
criou a Sala da Paz, que fez ob-
servação eleitoral nalgumas ci-
dades e distritos. Com uma pre-
sença assídua nos meios digitais 

e na imprensa, o IMD ombreou 
com organizações tradicionais 
na observação do processo 
eleitoral, divulgando informa-
ção sobre o processo eleitoral.

Cerca de 24 horas após a 
votação, a Sala da Paz divul-
gou resultados quase com-
pletos, dando vitória a Filipe 
Nyusi, supostamente apurados 
em contagem paralela, embora 
não tivesse para tal observa-
dores eleitorais. Os resultados 
divulgados pela Salada da Paz 
foram depois confirmados pelo 
Secretariado Técnico da Ad-
ministração Eleitoral (STAE).

Com as eleições ganhas, 
o IMD transformou a Sala da 
Paz numa publicação regular 
de promoção da agenda de go-
vernação e Filipe Nyusi, atra-
vés das redes sociais e site da 
internet. Ao IMD coube fazer 
o trabalho mais estruturante 
de promoção da governação, 
em actividades frequentemen-
te realizadas em parceria com 
instituições governamentais, 
como o Ministério da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e 
Religiosos com o qual coor-
ganizou um ciclo de debates 
sobre os 30 anos da demo-
cracia, tendo como oradores 
o próprio Filipe Nyusi, o an-

tigo Presidente da República, 
Joaquim Chissano, para além 
dos líderes da oposição, Os-
sufo Momade, da Renamo, 
e o ex-presidente do MDM.

Após contribuir para as 
vitórias eleitorais de Filipe 
Nyusi e Frelimo em 2019, re-
centemente, o IMD envolveu-
-se em projectos de revisão 
da legislação eleitoral, com 
o objectivo de monitorizar 
as mudanças propostas pelas 
Organizações da Sociedade 
Civil independentes. Primei-
ro, aderiu a uma iniciativa do 
Instituto para a Democracia 
Sustentável em África (EISA), 
liderada por Ericino de Sale-
ma, que não foi concluída. De-
pois do insucesso desta inicia-
tiva, o IMD infiltrou-se numa 
revisão do pacote eleitoral, 
agora implementado pelo Ins-
tituto para a Democracia e As-
sistência Eleitoral, com finan-
ciamento da União Europeia.

O trabalho do IMD nos 
projectos de revisão e codifica-
ção do pacote eleitoral é essen-
cialmente o de agente da Presi-
dente da República. Conforme 
apurado, a pessoa de contacto, 
Lorena Mazive, reúne-se com 
regularidade com o Presiden-
te da República para fazer re-

porte e receber orientações. 
Entretanto, através de co-

municado que tivemos acesso, 
o Instituto para Democracia 
Multipartidária (IMD), diz que 
tem sido vítima de ataques e 
campanhas de desinforma-
ção visando desacreditar a 
sua imagem, independência e 
transparência que norteiam as 
suas acções. Os alvos dos ata-
ques têm sido a organização, 
os seus colaboradores direc-
tos e até iniciativas por si co-
ordenadas. Estas campanhas 
são promovidas por pessoas 
mal-intencionadas as quais 
a organização desconhece.

Mesmo assim, o IMD acres-
centa que “não se vai desfocar 
da sua missão de contribuir 
para o fortalecimento da De-
mocracia Multipartidária em 
Moçambique, na promoção do 
diálogo político e reconcilia-
ção nacional, boa governação 
e contribuir para o reforço das 
capacidades das instituições 
democráticas. O IMD agradece 
a todos, que, percebendo estes 
ataques de má-fé, têm presta-
do a sua solidariedade e apoio, 
e reafirma o compromisso de 
continuar a colaborar e a tra-
balhar com todos os actores”.

(africa monitor/Zambeze)

Hermenegildo muhlovolorena mazive
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Temos recursos decentes e 
estamos felizes em compartilhar 

Desconcentração financeira compromete 
operacionalização de actividades em Nampula

Kagame nega financeiro francês em Cabo Delgado

Segundo Mety Gondola 

o presidente do ruanda refutou informações de que a 
França esteja a financiar a presença militar do seu país na 
luta contra insurgentes na província de Cabo delgado e ale-
gou haver “terroristas” ruandeses em moçambique, sem dar 
detalhes.

“A
té agora, temos feito uso dos 
nossos próprios meios. Temos 
recursos decentes e estamos 
felizes em compartilhar. Não 
há ninguém que nos financie”, 
assegurou Paul Kagame em en-
trevista à estação de televisão 
pública RBA na noite de domin-
go,  mas sem avançar números.

O Ruanda é um dos países 
mais pobres de África, mas é 
o quinto Estado a enviar mi-
litares para missões de paz 
da ONU, com 5.100 homens.

Na sua intervenção, ele 

revelou haver presença de ru-
andeses entre os “terroristas” 
presentes em Cabo Delgado, 
mas não deu maiores detalhes.

Kagame reiterou que “não 
há ninguém que esteja a patro-
cinar-nos, digo isso na frente 
do ministro das Finanças, ele 
sabe quanto [a intervenção] 
nos custo, mas acho que os re-
sultados valem mais do que o 
dinheiro em si”, acrescentou.

“Há um vizinho com uma 
casa em chamas e ao que chega 
primeiro é perguntado: por que 
você foi tão rápido em apagar 
o fogo?”, acrescentou Kagame 
ante a grande interrrogação do 
por quê da chegada de tropas 
do Ruanda, que não faz fron-

teira com Moçambique, antes 
da Força em Estado de Alerta, 
da Comunidade para o Desen-

volvimento da África Austral 
(SADC), cujos militares, pou-
co menos de três mil, só entra-

ram no terreno das operações 
no passado dia 9 de Agosto.

Após rejeitar também qual-
quer apoio da multinacional 
TotalEnergies, Paul Kagame 
afirmou esperar que os investi-
dores na extração de gás “vol-
tem ao trabalho, porque signi-
fica muito para Moçambique”.

“A nossa missão não está li-
gada a recursos ou outras coisas, 
é apenas tornar a área segura”, 
concluiu o Presidente ruandês”.

Em Junho, cerca de mil 
tropas do Ruanda chegaram 
Cabo Delgado para ajudar as 
Forças de Defesa e Seguran-
ça de Moçambique (FADM) 
na luta contra insurgentes que 
desde Outubro de 2017 lança-
ram ataques e tomaram várias 
localidades na província de 
Cabo Delgado, provocando a 
morte de quase três mil pes-
soas e mais de 850 mil des-
locados e muita destruição.

O projecto de descentraliza-
ção dos órgãos provinciais não 
acompanhou as questões relativas 
a desconcentração financeira de 
modo a permitir a operacionali-
zação de actividades dos mesmos 
órgãos, segundo o secretário do 
estado na província de Nampula, 
Mety Gondola tais situações têm 
comprometido a operacionaliza-
ção das actividades planificadas.

Há planificação das acti-
vidades por parte dos conse-
lhos de representação do es-
tado nas províncias.contudo, 
ficam prejudicadas devido a len-
tidão na alocação dos recursos 
financeiros pelo governo central. 

As lamentações face a um 
projecto que parecia solução para 
o diferendo entre a o governo e o 
partido Renamo não param por aí. 

É que no entendimento do 
secretário do estado da província 
mais populosa da zona norte do 
paísa continuar com essa dinâ-
mica, o processo trará um revés a 
própria descentralização dai que 

alertou para uma urgente solu-
ção com vista a corrigir situações 
que cada vez mais sufoca os ór-
gãos e evitar conflitos futuros. 

A experiência está ser amar-
ga, não é que queremos mudar. 
Estamos no meio de dificuldades 
no que respeita a afetação dos re-
cursos financeiros uma vez que o 
receio de não se alcançar as metas 

devido a lentidão na flexibilização 
da dotação orçamental é maior.

Por exemplo esclareceu Mety 
Gondola que há projectos de cons-
trução de infra-estruturas para a 
província e que os respectivos 
orçamentos para o efeito se mos-
tram desajustados uma vez que 
ainda não foi embolsado a verba 
para sua efectivação e que o ac-

tual contexto leva ao reajuste por 
parte dos prestadores de serviços. 

Tudo depende do ministério 
da economia e finanças de modo 
que eata descentralização seja 
efectiva, pois há uma premente 
necessidade de mudança de abor-
dagem nesse contexto. Entretanto, 
um governador que preferiu falar 
em anonimato disse ao nosso jor-
nal que a lentidão na alocação dos 
orçamentos não só comprometem 
o cumprimento das promessas 
feitas durante a campanha elei-
toral como também obrigam os 
órgãos a uma gestão cada vez cri-
teriosa dos fundos tendo em conta 
que eram e com a implantação 
dos órgãos de representação do 
estado nas províncias foram ajus-
tados tornando-os mais poucos.

“O orçamento já era bastan-
te exiguo e com a figura do se-
cretário do estado na província 
houve mais cortes o que axfixia 
mais as nossas actividades” disse 

Refira- se que para o ano de 
2024 antevê-se, pela primeira vez 

a eleição dos administradores 
distritais e com a experiência 
queos órgãos da província vão 
colhendo poderá abrir mais es-
paço para conflitos tendo em 
conta que o governador perde 
território segundo o antigo ad-
junto chefe da bancada pelo Mo-
vimento Democrático de Mo-
cambique (MDM), José Lobo.

“ O administrador vai que-
rer protagonismo porque saiu 
de um escrutínio que o levou a 
victoria pelo povo e na mesma 
senda o governador a quem vai 
governar? “ questionou José 
Lobo lembrando que mesmo 
nos casos em que não existia a 
figura do secretário do estado 
havia alguns focos de conflito 
entre o governador, administra-
dor e o presidente dos municí-
pios e o que vai ser futuramente 
sendo que neste pacote de lei há 
exigência de implantação das 
assembleias distritais e quiçá 
a introdução da figura do se-
cretário do estado no distrito.
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O ano 2021 tem 
s i d o  u m  a n o 
severo, que jamais 
será esquecido 
durante a nossa 

vida. É um ano que nos lembrará 
que o nosso Mundo mudou para 
sempre devido ao covid-19.

É o ano em que mais tempo 
ficamos fechados em casa, apenas 
olhando para fora, incapazes de 
contrariar o que a pandemia nos 
impôs. Ficamos impotentes à medida 
que íamos enfrentando as mais 
rigorosas restrições nas nossas vidas.

Países fecharam as suas fronteiras, 
a actividade económica paralisou, os 
consumidores permaneceram em suas 
casas, as casas de culto fecharam, 
viagens foram interrompidas, o 
tráfego nos aeroportos diminuiu 
drasticamente, os estádios deixaram 
de ter as habituais multidões, 
etc., a vida parece ter parado.

Para muitos o mundo lá fora 
parece um lugar distante, estranho e 
assustador. Vemo-nos coagidos a nos 
adaptarmos a uma nova realidade, 
com uso obrigatório de máscara e 
desinfecção constante das mãos.

Neste ano de 2021 perdemos muitos 
ãlimos (teólogos). As incertezas 
trouxeram consigo um sentimento 
mais profundo de que tudo está no 
controlo de Deus, o Todo-Poderoso, 
pois nada está nas nossas mãos.

Rendemo-nos, submetemo-
nos e percebemos que o botão 
de controlo está fora das nossas 
mãos, assim como tudo está 
totalmente fora do nosso controlo.

Cada um de nós decerto que 
conhece pessoas que contraíram o 
vírus, e até mesmo que morreram, 
e essas perdas nos entristecem. E 
os que morrem numa pandemia são 
mártires. Que Deus os introduza 
no Djannat-Ul-Firdauss (o mais 
alto grau do Paraíso). Aamin.

Mas será que já criamos 

dentro de nós espaço para uma 
introspecção e nos perguntarmos 
que ilações tiramos desta situação? 

De facto a vida neste Mundo é uma 
jornada com muitos obstáculos pelo 
caminho. Há dias tristes em que as 
lágrimas não param de escorrer, mas 
depois vêm dias melhores em que 
tudo corre mais ou menos a contento. 

Cada dia traz consigo algo de 
novo para nós, pois quando um 
astro desponta, ilumina o caminho 
de todos, e todos os que entram 
em contacto com ele acabam 
brilhando por o terem conhecido.

A luz desse tipo de astro não se 
ofusca, ainda que um dia possa 
apagar-se, mas permanecerá 
brilhando no caminho de qualquer 
pessoa que tenha passado por 
ele, e estará sempre radiante nos 
corações de todos aqueles que 
tenham tido a sorte de tê-lo por perto.

Este belo e radiante astro foi o 
Sheikh Cássim David, homem a quem 
Deus concedeu uma enorme honra 
estando ainda em vida. Foi paciente 
e com enorme e invulgar espírito de 
resignação aceitou o decreto divino 
quando há alguns anos perdeu a visão.

E o Profeta  Muhammad 
(S.A.W.) disse: “Deus diz: se Eu 
afligir o meu servo nos seus dois 
olhos queridos, e ele se mantiver 
paciente, será por isso recompensado 
com o Paraíso”.   (Al-Bukhari)    

Anass Ibn Málik (R.T.A.) narra 
citando o Profeta (S.A.W.), que Deus 
Todo-Poderoso diz: “Se eu privar 
(tirar) o meu servo das suas duas 
coisas queridas (isto é, a visão neste 
Mundo), e ele se mantiver paciente, 
em compensação Eu lhe permitirei a 
entrada no Paraíso”.   (Al-Bukhari)

E consta no Qur’án, Cap. 22, Vers. 96:
“Mas certamente não são os olhos 

que estão cegos; Porém, cegos são 
os corações que estão nos peitos”.

O tempo que passou jamais 
voltará. Contudo, a época que passou 

sempre girará nas nossas mentes 
como se fosse uma cassete gravada.

A partida do Sheikh Cássim 
David fez-me regredir no tempo 
recordando-me um por um, dos 
momentos juntos partilhados.

Todos nós vamos morrer, aliás 
nascemos para morrer, e a morte é 
uma verdade inevitável. Mas quando, 
onde e como? O conhecimento desta 
matéria não é do domínio humano.

D e u s  d i z  n o  Q u r ’ á n , 
no Cap. 21, Vers. 34 - 35:

“E não demos a nenhum humano 
antes de ti (ó Muhammad), a eternidade 
(na Terra); Se então morreres (ó 
Muhammad), acaso serão eles eternos?

Toda a alma provará a morte”.
E a maneira que passamos 

e s t a  v ida ,  de te rmina rá  a 
nossa vida no Outro Mundo.

O falecimento do Sheikh 
Cássim David não é apenas 
uma perda irreparável para a 
família, mas sobretudo uma 
perda nacional para todos nós.

Ele foi dos ãlimos (teólogos) que no 
universo do conhecimento e da virtude 
brilhou tal e qual brilham o Sol e a Lua, 
e com o reflexo do seu conhecimento 
iluminou o mundo das mentes.

Muitos tiveram a oportunidade de 
refrescar-se, saciar-se, e tranquilizar-
se com os seus conhecimentos.

Das suas qualidades abrangentes 
concluímos que de facto, ele foi 
uma grande personalidade. Para 
além de generoso, era acérrimo 
defensor da verdade, e estava sempre 
alegre, mesmo depois de perder a 
visão. Tinha sempre uma palavra 
doce para confortar os outros, e 
também um humor aguçado para 
desanuviar o ambiente à sua volta.

Apesar de ter atingido elevados 
graus académicos, mercê da sua 
superdotada memória e invulgar 
inteligência, sempre foi humilde e 
muito afável no trato com quer que 
fosse, sempre sorridente e hospitaleiro. 

Muito atento às pessoas que dele 
se acercavam, reconhecia muito 
facilmente o mérito dos que o tinham. 
Orador eloquente tanto em português 
como na língua árabe, foi um excelente 
servidor do Din e da verdade.

Tive a oportunidade e o privilégio 
de o conhecer há muitos anos, e 
sempre convivi com ele de perto, 
tanto aqui na cidade como em muitas 
viagens que juntos empreendemos, 
no País  e  no estrangeiro. 

As suas intervenções tinham 
um estilo “sui generis”, repletas 
de sabedoria e prudência. Ele 
sempre brilhava na assembleia 
em que se fizesse presente.

Abandonou uma carreira estável e 
promissora numa das repartições de 
finanças da cidade de Maputo, para 
dedicar inteiramente o resto da sua 
vida à causa do Isslam. Foi à busca 
de conhecimento, iniciando a sua 
nova carreira no Darul-Ulum em 
Newcastle, (Universidade Isslâmica 
naAfrica do Sul), pelas mãos do 
grande ãlimo, Maulana Cássimo 
Semá (tradutor dos versículos 
do Qur’án para a língua zulo).

De seguida rumou para o Cairo, 
Egipto, para prosseguir os seus 
estudos islâmicos. Concluída a sua 
formação regressou a Moçambique 
onde se entregou com afinco à 
divulgação do Din. E a meu convite, 
foi no Massjid Hamza que proferiu 
a sua primeira palestra de Jum’ã.

Dissemos atrás que o Sheikh 
Cássim David era generoso e dotado 
de um coração de ouro. Esta sua 
generosidade traduzia-se na ajuda 
aos outros, particularmente à sua 
comunidade no bairro onde cresceu e 
sempre viveu depois do seu regresso, 
o histórico Bairro da Mafalala, 
berço de grandes figuras desta terra.

Ao longo de muitos anos ele foi 
meu grande conselheiro em muitas 
matérias, sempre activo em múltiplas 
actividades incluindo o futebol, 

ligado à Liga Desportiva. Colaborou 
activamente no desenvolvimento 
do Conselho Isslâmico de 
Moçambique, tendo sido também 
o principal Imaam no Massjid 
Muhammad (Mesquita da Polana), e 
colaborador activo no Massjid Ittifaq.

Onde é que está aquela figura 
com alto sentido de humor, que 
nas suas intervenções fazia sorrir 
até a mais sisuda das pessoas? 
Essa voz calou-se para sempre. 

Num jardim pode haver 
muitas flores,  mas sempre 
haverá uma que atrai a atenção 
de alguém que gostaria de tê-la.

Certamente teremos imensas 
saudades desta flor, deste diamante 
que se destacou no seio de 
ilustres ãlimos de Moçambique.

Consta no Qur’án, Cap. 22, Vers. 23:
“Certamente Deus fará entrar 

aqueles que creêm e praticam 
actos virtuosos, em jardins 
abaixo dos quais correm rios, 
onde serão ornamentados com 
pulseiras de ouro e pérolas, e onde 
sua vestimenta será de seda”. 

Rogamos a Deus que transforme 
o sepulcro do nosso Sheikh Cássim 
David num jardim de entre os 
jardins do Paraíso, honre a sua 
alma introduzindo-a no Djannat-
Ul-Firdauss, e eleve os seus graus 
no Akhirat (vida do Além). Aamin!

Rogamos a Deus que nos dê a 
habilidade de tirarmos o máximo 
proveito das oportunidades que 
se nos proporcionarem ao longo 
do resto das nossas vidas, antes 
que elas passem como passam 
as nuvens. Saibamos que a vida 
assemelha-se a um cubo de gelo 
que derrete com muita rapidez.

Aproveitemos ao máximo o 
tempo que nos resta, antes que 
nos chegue o derradeiro dia.

Sentidas condolências à sua família, 
bem como a todos os muçulmanos 
de Moçambique em geral.

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

 Sheikh Cássim David, mais 
um astro que se pôs

Conselho de Administração
Arminda Janfar

Quinta-feira, 09 de Setembro de 20216 |  zambeze  



zambeze  | 7| oPinião |

RAndUlAni

zambEzE
anUncIe  nO departamento Comercial

Contactos: (+258) 82 307 3450 
847710584 ou 825924246

e-mail: zambeze.comercial@gmail.com

Comercial

No artigo 
p r e c e -
dente fa-
z í a m o s 
r e f e r ê n -

cia a uma questão um tanto 
quanto curiosa, porventura 
surpreendente, para os pro-
genitores e todo o séquito 
do CICOPI, mas que é ver-
dadeiramente natural,lógica, 
racional e razoável. É abso-
lutamente estranho, trans-
corridos cerca de quarenta 
e três anos nestes debates 
dos TXITXOPI e CICOPI, 
é que vários seguimentos 
sociais e sensibilidades pre-
ferirem continuar a escre-
ver TXA/TXE/TXI/TXO/
TXU ao invés de CA/CE/
CI/CO/CU.Exemplodisso 
são os dados que demons-
tramos, que não podem ser 
analisados numa perspectiva 
dicotómica ciênciavssenso 
comum, cultovsignorante… 
pois os autores daquelas 
frases, slogans, entre outras 
enunciações, são indivíduos 
que frequentaram as esco-
las todas, até aos graus mais 
altos, e estão a par de tudo 
isto, não se podendo pensar 
que se trata de simples uso 
recreativo, propagandístico, 
inconsciente da ortografia. 

Mesmo que se admita 
tal possibilidade, chega-se 
a mesma conclusão óbvia, 
a de que osVATXOPI e ou-
tros, quando ouvem o som 
[tʃ], ocorre-lhes logo uma 

representação gráfica com-
posta e nunca simples como 
os dos CICOPI tentam dar 
entender. O Dr. Likwekwe 
ressalva, na sua gramática, 
quando se debruça sobre 
“a natureza compósita do 
som que representamos /
Tx/ ([tʃ]) e a regra da co-
erência ortográfica”, que: 

Entendemos ser eviden-
te e intuitivo que o som por 
nós representado por Tx é 
captado pelos nossos ouvi-
dos (órgãos da faculdade na-
tural de audição) de maneira 
clara e distinta como sendo 
uma combinação dos sons 
elementares ou simples, re-
presentados pelos símbolos 
T e X no alfabeto Português;

Na verdade, e como é sabido:

a) Os sons constituem o 
objecto próprio e imediato da 
faculdade natural da audição;

b) As faculdades natu-
rais em geral, quando estão 
preenchidas as condições 
naturais para o seu funcio-
namento, são infalivelmente 
eficazes para a captação cla-
ra, distinta, real (e não ilu-
sória/enganadora) dos res-
pectivos objectos naturais;

c) As faculdades natu-
rais sensitivas em particular 
(como a audição, a visão, o 
olfacto, etc.) apreendem os 
respectivos objectos naturais 
(respectivamente os sons, as 
cores, e os odores, para os 

três exemplos que acabamos 
de dar) de maneira directa, 
intuitiva e sem intermediá-
rios entre elas e os respec-
tivos objectos. É que nestas 
condições, os sentidos são 
a fonte primária, originá-
ria ou primitiva da experi-
ência, já que eles captam a 
realidade experiencialmen-
te ou por contacto directo;

d) Por conseguinte, uma 
vez satisfeitas as condi-
ções naturais de audição, 
temos a certeza firme e ina-
balável de que a natureza 
compósita do som repre-
sentado por Tx é testemu-
nhada pelos nossos ouvi-
dos e objectivamente real e 
não ilusória ou enganadora.

Portanto, todo um esforço 
de legitimar o /C/ no padrão 
ortográfico do TXITXOPI 
não passa de uma atitude 
arrogante e maliciosa de, 
em nome da ingénua e boa 
ciência de todos nós, atribuir 
o direito de uso e aproveita-
mento de uma propriedade a 
outrem mesmo sabendo do 
legítimo dono, mas porque 
há simples pretensãode de-
monstrar (ao dono lesado) a 
autoridade e o poder que a 
circunstância proporciona ao 
cedente desse direito. Incom-
preensível e estranhamente 
é que a ideia, a vontade, o 
interesse e a preocupação de 
impor o /C/ no TXITXOPI 
vem de fora da comunidade 
linguística, como mostramos 

anteriormente; é que em toda 
a história da escrita desta lín-
gua, mesmo antes de inicia-
rem estes debates todos em 
1978 na UEM e depois os 
seminários, nunca ninguém 
grafou /C/ para representar o 
polemizado som /Tx/ ([tʃ]), 
até o suíço Junod não ousou. 

Seria interessante se fi-
zéssemosuma breve viagem 
histórica para percebermos o 
móbil deste ruído desnecessá-
rio: logo no pós-independên-
cia, por razões politicamente 
óbvias, alguns moçambica-
nos foram estudar,sobretudo, 
linguística nos países da ex-
tinta URSS, onde se falam 
as línguas eslavas, e nessa 
altura o Centro Linguístico 
de Praga (capital da antiga 
Tchecoslováquia) estava em 
voga em todo o mundo so-
cialista. É naquele contexto 
linguístico onde abundam os 
/C/, /Ć/ e /Č/, por exemplo no 
próprio Tcheco, no Croata, 
no Sérvio entre outros idio-
mas eslavos. Facto curioso é 
que o /C/, sem qualquer dia-
crítico (acento em cima ou 
em baixo) nessas línguas, não 
soa como nós, os de CICOPI, 
pretendemos fazer entender 
e, geralmente, aparece no fim 
das palavras (nomes) e sem 
vogal. Este, o /C/, naquelas 
línguas,soa como /CH/ (com 
aspiração) no CICOPI, como 
em m’CHIni (máquina). 

A este respeito, podemos 
trazer nomes de jogadores 

sonantes da croácia como 
Ivan Rakitic, Luka Modric, 
AljosaAsanovic, Igor Stimac, 
IvicaOlic, entre outros, para 
que se perceba que o /C/ sem 
sequer um rabinho ou crista 
perverte uma qualquer men-
te saudável. Em Croata e em 
Tcheco o /Č/, com este cha-
peuzinho virado, é que reme-
te ao som /Tx/ ([tʃ]). É como 
sempre dizemos, a questão 
das ortografias é um proble-
ma de convenções, que deve 
ocorrer dentro de uma língua 
específica e nunca o que está 
acontecendo no casso mo-
çambicano, onde se pensa 
que o som [tʃ] (TX) em Yao, 
Nyanja, Sena, Ndau, Xitswa, 
Changana deve ser o mes-
mo na grafia a todo o custo.

Podem, seguramente, ser 
tais correntes que, influen-
ciadas pelas línguas eslavas, 
idiomas sem qualquer pro-
ximidade histórico-colonial 
nem cultural com as nossas 
línguas, querem se impor e 
prevalecer, mesmo que isso 
resulte numa confusão or-
tográfica entre os membros 
da mesma comunidade lin-
guística. O mais importante 
nas ortografias de línguas 
particulares não é o ide-
al científico-académico ou 
mesmo político-governativo, 
mas sim as vontades e aspi-
rações do povo falante dessa 
língua, e a Declaração Uni-
versal dos Direitos Linguís-
ticos, de 1996, é inequívoca. 

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

evitar os CICOPI’s de secessão?(6)
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Entramos no semi-
-colectivo Mu-
seu/Malhazine às 
6.30 horas do dia 
27 de Agosto de 

2021, um mês que ficará nos anais 
da história de Moçambique, por ser 
nele que iniciou o “julgamento do 
maior calote desta “Pátria Amada”.

Apanhamos no Museu, no Bair-
ro da Polana Cimento “A” e desce-
mos na JUNTA (“JUNTA Autóno-
ma de Estradas de Moçambique”) 
– JAEM, que, não obstante o Eng.º 
Carlos Fragoso, esse embondeiro 
de Estradas, juntamente connosco 
(quando o autor era Representante 
do Ministério dos Transportes e Co-
municações, no FMEP (Fundo de 
Manutenção de Estradas e Pontes), 
com o Eng.º Roberto White, então 
ministro de Obras Públicas e Ha-
bitação, “baptizámo-la” para ANE 
(Autoridade Nacional de Estradas). 

Só que o povo vai marimban-
do com estas mudanças de nomes 
que fazem, amiúde, aumenta des-
pesas na mudança de papel tim-
brado, carimbos, selos brancos, 
pintura de infraestruturas, letreiros, 
por isso ainda chamam de JUNTA.

O povo na questão de no-
mes não muda: “Conselho Au-
tárquico” ou “Conselho Muni-
cipal” amiudadamente chama 
ainda de “Câmara Municipal” …

Chegamos passados 10 minutos, 
porque o “chapa” que nos levou fazia 
questão de apanhar este e aquele passa-
geio, pela Av. Eduardo Mondlane, Av. 
do Rio Tembe, Av. Do Trabalho e na 
Av. De Moçambique, para compensar 
o combustível, já que o ministro dos 
Transportes e Comunicações, Dr. Jan-
far Abdulay não se atreve em propor 
a mudança das tarifas. É muito pouco 
que pagamos nos chapas de Maputo: 
“Museu/Malhazine”: 12Mt. Na mes-
ma distância na Maxixe pagas 20Mt 
ou 30Mt. Daí que os chapas de Ma-
puto andam com bancos rasgados e lá 
na “Terra de Boa Gente” estão reno-
vados. É, por isso, os de Maputo, nas 
horas de ponta cobram 30Mt em vez 
de 12Mt e 15Mt, mais grave fazem 
“entrevista” (se vais Museu/Malhazi-
ne) não entras, chamam de “pedra”.

Ao descermos na JUNTA fo-
mos “recrutados” por um zeloso 
motorista convencidos que iriamos 
ao Terminal Interprovincial. Levou 
a nossa bagagem e “meteu” na car-
rinha que faz Maputo/Vilankulu.

-O sr. leva a nossa bagagem e 
põe no teu carro?... – questionamos.

- “Nós vamos chegar a Maxixe 
mais cedo que aqueles autocarros 
grandes (machibombos) que estão lá 
dentro!…” – responde ele, quando de-
pois de nos dar o assento ficamos nos 
segundos bancos - boa posição - para 
quem pretende ver a estradas e “cobrir” 
esta “Crónica de Viagem à Maxixe”.

O motorista fechou a porta e foi à 
outra margem da EN1 para “conquis-
tar” outros passageiros: na verdade 
com o COVID-19 os moçambicanos 
só fazem viagens, quando forem ab-
solutamente necessários e para “res-
ponder” ao “choro” do Presidente da 
República de Moçambique, Filipe Ja-
cinto NYUSI, que “abriu” um pouco, 
para a economia andar, todavia, pôs a 
igrejas, mesquitas e outros locais de 
culto em banho maria, pelas razões 
ponderáveis. Muitos foram surpreen-
didos pela PRM com casas superlota-
das nos “cultos”, ignorando a doença.

Saímos de Maputo usando a 
Marginal, passando por Junta/Joa-
quim Chissano para irmos directa-
mente à Marracuene. O motorista 
parou nas Bombas de gasolina e 
fomos aos lavabos, mas curiosamen-
te não saia água nas torneiras, mui-
to embora tivesse água nos baldes.

Quem controla estas bombas de 
gasolina que não tem dinheiro para 
uma electro-bomba de encher água 
em tempo de COVID-19? – questio-
nei, sem resposta, na Loja de Con-
veniência quando fui comprar água. 

Situação idêntica de Bom-
bas de Gasolina sem águas nas 
torneiras em Xai-Xai, muito em-
bora com água nos tambores.

Dá para perguntar: O que fa-
zem e não fazem os Directores 
Provinciais dos Transportes e Co-
municações, de Saúde, dos Re-
cursos Minerais e Energia, com 
aqueles chefes de departamentos 
para verificarem estas “mazelas”?

Esperam que os ministros dos 
Transportes e Comunicações, da Saú-
de e de Recursos Minerais e Energia, 
ou mesmo Governadores e Secre-
tários de Estado, vão lá para pôr a 
ordem? Os lavabos das Bombas de 
Gasolina com Lojas de Conveni-
ência, em nosso modesto entender 
deviam ter água a jorrar nas tornei-
ras. Ou será exigir demais?... Se não 
saiem dos “Gabinetes não vão ver” …

Desde Marracuene fomos man-
dados “parar” pelos Polícias de Trân-
sito em todos os Postos de Contro-
lo e nas chamadas “Emboscadas” 
(Postos de Controle de Velocidade).

Foi assim na Província de 

Maputo, na Província de Gaza 
e na Província de Inhambane.

Na sua quase totalidade, con-
tam-se por dedos onde os “Polí-
cias de Trânsito” não nos man-
daram parar, por ter mais do que 
uma “carinha de semi-colectivos” 
de passageiros a ser “revistados”.

Todas viaturas param, mas 
quando chegamos na Província de 
Inhambane, questionei ao motorista: 

-Qual é a PT (Polícia de Trân-
sito) mais corrupta nas Províncias 
do Sul de Save, já que vocês fazem 
todos os dias: Maputo/Vilankulu em 
todo lado “cobraram o DÍZIMO”?...

- “A Policia de Trânsito mais 
corrupta é da Província de Inham-
bane” – respondeu o Cobrador.

Em todas as paragens, isto é Pos-
tos de Controle o motorista é mandado 
parar pela PT (Polícia de Transito) e 
entrega num papel a nota (100, 200 ou 
500Mt,etc.) que o Polícia depois de ir 
para frente – para quem vai verificar a 
matrícula, mete o dinheiro no “bolso” 
que ninguém vê com a capa de “Polícia 
de Transito” e diz: “Boa viagem…”

Como resultado todos os passagei-
ros chegam atrasados aos seus destinos.

Por isso, Sua Excelência Ministro 
do Interior, dos Transportes e Comu-

nicações, Governadores e Secretários 
de Estado das Provinciais de Mapu-
to, Gaza e Inhambane, ponham os 
vossos Comandantes Provinciais, 
Directores Provinciais dos Trans-
portes e Comunicações a “coman-
dar” para acabar com os desmandos.

Aquilo já não é corrupção é abu-
so da autoridade, perante os apelos 
do Presidente da República Filipe 
Jacinto NYUSI e do ministro do In-
terior, Amade Miquidade, no recente 
Encerramento do Curso em Manica.

Mais “Crónicas de Viagem à 
Maxixe” proximamente no teu MA-
CUTINI, aqui no teu VERTICAL.

“No Sul de Save a PT (Polícia de Trânsito) mais corrupta 
na EN1 é da Província de Inhambane…”

MaputadasF r a n c i s c o  r o d o l F o

 z Bujão na “Vila Algarve” verte água e precisa de reparação – um alerta à “Águas de Maputo” …

Crónicas de viagem à Maxixe (1):

Comercial

- “Cobrador da viatura que nos transportou maputo/maxixe”
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Editorial
Dia (s) da (s) vitória(s)!Celebramos esta semana o famoso 7 de Setembro, o 

dia da vitória. Há mais de quarenta anos festejava-
-se por esses dias pela chegada da independência, 
já estava conquistada e o povo que sofrera dema-
siado com a tirania secular e não só, traumatizado 

pelo convívio diário com cadáveres de familiares que se iam 
constituindo enquanto se tentava buscar tal vitória que, antes 
desses acordos parecia só uma ficção militar, um simples prazer 
de guerrilhar por parte desses revolucionários que tiveram acesso 
as armas e não podiam usa-las como estacas para fazer as suas 
barracas. Escolheram a luta e cá está a liberdade, ainda que faltem 
alguns tantos que pelo seu empenho nessa luta, a mereciam mais.

Todo o esforço foi importantíssimo para todo um povo, e principal-
mente o de desde a independência para lá do tempo traseiro, o povo foi 
à data dos factos liberto e antes da independência festejou a vitória.

Foram a tirania, a instabilidade e a miséria que encorajaram 
os vitoriosos de Lusaka a lutarem para tal. O desespero em se 
encontrava a sociedade nas mãos dos tiranos que deles tira-
vam desde a terra, o próprio milho até a oportunidade de gozar 
da enxada em benefício próprio, provavelmente os tenha for-
çado a pautar pela atitude e desta resultou a vitória do povo.

No entanto, os dias actuais são pertencentes aos vitoriosos donos, 
numa perspectiva administrativa mas, tanto tempo passa também 
que esses mesmos dias já não são pertencentes aos mesmos ci-
dadãos, na perspectiva popular, somos um novo povo. Este novo 
povo vive o espelho do que viveu o velho povo antes da vitória 
porém, era mais fácil admitir a situação do velho povo pelo tipo 
de administrador que tinha, tiranos estrangeiros, quando é inad-
missível conceber a situação do novo povo sendo administrado 
pelo velho povo e não por colonizadores ou então, o são também. 

De tantos desmandos e sacanice perpetrados pelos velhos vitorio-
sos, o calote das dívidas ocultas foi a gota que causou a tempestade 
há muito necessária. A corrupção e a miséria são o alicerce da nossa 
governação desde os tempos do pacificador diplomata, que aliás 
se esconde por detrás dessa falsa paz até hoje. E mesmo por esses 
desmandos que um julgamento como esse é algo inesperado, claro 
não representa ainda a independência mas, eis que estão os acordos 
da Machava (B.O), momento em que o colono da própria terra terá de 
reconhecer a vitória de um novo povo dessa mesma terra. Uma nego-
ciação entre o governo do marechal Machel e o do general Spinola, 
que adequada ao que ocorre na cadeia de máxima segurança, faz todo 
sentido, Baptista terá, com todo apoio e criticas que tem vivenciado, 
de desempenhar o papel de Samora Machel, que aliás foi o único que 
assinou por nós, enquanto que doutro lado da barricada, para além 
do Spinola foram tantos assinantes inclusive o Mário Soares, que 
complica a designar se era o Soares pai, filho ou avô à semelhança da 
barricada de Filipe Nyusi no seu elenco da Machava, tem também o 
Guebuza pai, o Guebuza filho, declarante e arguido respectivamente. 

Portanto, o povo moçambicano também alcançou a vitória, estão em 
negociações os acordos da Machava, para fim de um colono governamental 
corrupto, assassínio e perpetrador da desgraça. Viva, a vitória chegou.      

Julgamento:  a Vitória 
do novo povo 

A lguém dizia um dia que viver é fazer história. Há muitos 
modos de conduzir a vida, mas a paz sempre será o me-
lhor jeito de abordar uma situação, de empreender um 
novo modo de caminhar. O mundo anda à velocidade da 
luz. O desenvolvimento sócio-económico e político da 

actualidade mundial não se compadece com mesquinhices, sejam de que 

natureza for, daí que o equilíbrio de um país não será garantido pelo 

conjunto de riquezas, gente intelectual e/ou concessões que se possam 

realizar, mas, e sobretudo, pela habilidade de manter a paz, indepen-

dentemente da situação. E Moçambique galga terreno neste domínio.

Os esforços não têm mãos a medir. Os protagonistas são sobejamente 

conhecidos e cabem no território do Rovuma ao Maputo, incarnados no 

povo. Um povo incansável, que não esgota as tentativas de encarar um 

futuro risonho. Um porvir que passa pelo alcance pleno da paz. E não é 

preciso um esforço titânico para perceber e comprovar os benefícios por 

manter a paz. Os ganhos são visíveis, o bem-estar se estabelece, a har-

monia se propaga. A convivência depende da paz, em todos os domínios. 

Um país que elege a paz aumenta a qualidade de vida dos seus cidadãos.  

Porém, enquanto essa palavra continuar relegada a segundo plano a 

violência continuará a eliminar inocentes, a falsidade continuará silen-

ciando a verdade, e a corrupção continuará destruindo a humildade. O país 

orgulha-se de ter havido uma geração que enfrentou tantas adversidades.  

Os melhores filhos de Moçambique sacrificaram as suas vidas no altar da 

liberdade e na luta pela dignidade. São os nossos heróis e os nossos mártires.  

O mês de Setembro simboliza um pouco de tudo o que aqui escrevemos 

no presente editorial. Setembro relembra os heróis que negociaram a paz em 

1974, junto do colonialismo português. Setembro faz nos recordar vivamente 

o longínquo ano de 1964, quando no dia 25 um grupo de jovens, na altura, deu 

o primeiro tiro em diversas circunstâncias, alertando à necessidade da paz. 

Passados tantos anos, e de permeio algumas incertezas, temos um ho-

rizonte. Um futuro que, apesar de nalguns momentos parecer hipotecado 

por dívidas, marcas de terrorismo, ele se vai cimentando cada vez mais. 

A democracia, ainda que imberbe, já balbucia esperança, apesar de ser 

em democracia que também se manifestam alguns atropelos. Sanáveis 

acima de tudo, bastando lembrar que para chegar a este estágio tivemos 

que romper com a barreira do monopartidarismo. Viva a revolução! Me-

ninos e meninas, rapazes e raparigas, velhos e novos, há uma urgência 

em relação à paz. Que não faltem construtores da paz. Os outros pro-

blemas serão resolvidos na sequência. A paz é uma necessidade vital. 

| oPinião |

douglas Madjila

douglas Madjila

zambeze  | 9Quinta-feira, 09 de Setembro de 2021



| oPinião|

Apesar de ser norma obrigatória:

Empregadores continuam ignorar regras de 
Higiene e Segurança no Trabalho

o cumprimento das regras elementares de higiene, saúde 
e segurança no trabalho continua sendo pontapeado pelos 
empregadores, apesar de ser do cumprimento obrigatório 
conforme estabelece a lei do trabalho, segundo o secretário-
-geral da Confederação Nacional dos sindicatos independen-
tes e livres de moçambique (CoNsilmo), Jeremias timane 
este facto prejudica sobremaneira, o aumento da produção 
e produtividade dos empregadores, tendo em conta que, o 
não cumprimento resulta nos acidentes e consequentemente 
perda de vidas humanas. 

Dados da 
O r g a n i z a -
ção Inter-
n a c i o n a l 
do Traba-

lho (OIT) atestam que no 
mundo registam-se mais de 
2.7 milhões de casos refe-
rentes a acidentes de traba-
lhos e doenças profissionais. 

Do universo dos casos re-
portados, o país regista anu-
almente pouco mais de 527 
casos, número estes, que se-
gundo a inspecção-geral do 
trabalho se mostra cada vez 
preocupante, uma vez que a 
instituição acredita haver mais 
casos que não são reportados.

Nesta senda, o secretário-
-geral da CONSILMO, Jere-
mias Timane indicou que os 
sectores que mais registam 
casos similares, são os de cons-
trução civil, indústria transfor-
madora que compõe também a 
extracção de areia e mineiros.

“Há sectores de grandes ris-
cos que precisam de um contro-
le e cumprimento das medidas 
de saúde higiene e segurança no 
trabalho. Á título de exemplo, 
o sector de extracção de areia 
e mineiro absorve muita mão-
-de-obra e dentro da área de tra-
balho, há registo de circulação 
frequente de máquinas e traba-
lhadores, é nesse prisma que há 
necessidade do cumprimento 
escrupuloso das medidas de 
saúde e higiene e segurança no 
trabalho como forma de evitar 
danos humanos” alertou CON-
SILMO sublinhando que a lei 
preconiza a componente do 
HST. Contudo, há uma tendên-
cia de incumprimento das mes-
mas por parte das empresas.

Jeremias Timane escla-
receu ainda que o HST deve 
ser assumido como impera-
tivo número um, tendo em 
conta que os propósitos e ex-
pectativas das empresas são 
a produção e a produtividade 
e, a não ser cumpridas, o ris-

co de se perder vidas é maior.
Mesmo assim reconhece 

que tem havido empresas que 
cumprem escrupolusamen-
te as regras elementares e por 
via disso tem sucessos na sua 
actuação dia-dia. Mas, é pre-
ciso estender essa componente 
de HST para as comunidades.

Questionados sobre os sec-
tores que mais se destacam na 
violação das normas de higie-
ne e segurança no trabalho? 
Jeremias Timane esclareceu 
que não existe um mecanismo 
que defina que, este ou aquele 
sector regista maiores casos 
de acidentes. Ou seja , tudo 
depende das constatações du-
rante as actividades inspecti-
vas do sector que superitende 
o sector laboral bem com as 
denuncias feitas aos sindicatos.

Apesar disso, Jeremias 
Timane indicou que não ra-
ras vezes, o sector de cons-
trução civil é apontado como 
sendo o que mais regista 
acidentes de trabalho, por 
absorver massa humana.

“Não é tão linear. Ago-
ra regista-se poucas obras 

devido há vários facto-
res” ressalvou Timana.

Timana acrescenta que mes-
mo com a falta de obras, não 
raras vezes os empreiteiros de 
capitais chineses ,sobretudo os 
que foram adjudicadas  obras 
de construção de portagens 
tem estado a registar graves 
violações das regras elementa-
res de segurança no trabalho.

“Tivemossituações em 
que os trabalhadores não dis-
punham de equipamento de 
segurança dentro das instala-
ções como Botas, capacetes e 
não havia sequer um alpendre 
para o descanso nos interva-

los” disse a fonte reconhecen-
do que houve intervenção-
para corrigir tais aspectos.

Relativamente aos de-
safios em face da covid19, 
o secretário-geral da CON-
SILMO aponta para a ne-
cessidade de mais cuidados 
redobrados como forma de as-
segurar oferta da mão-de-obra. 

“Os desafios são mais acres-
cidos sendo que há uma luta ti-
tânica com o inimigo incomum 
que se chama covid19” referiu

 Os representantes da clas-
se trabalhadora são chama-
dos, ainda segundo Timane a 
fazer um trabalho de base de 

formação, educação, cons-
ciencialização e organização 
em todos aspectos. É preciso 
contemplar a componente hi-
giene e segurança no traba-
lho como prioritário porque 
não deve ser só preocupação 
dos agentes económicos to-
mar em consideração apenas 
no sector de trabalho, esta 
deve abranger em casa e na 
rua,significando que a so-
ciedade deve se modificar e 
adaptar a nova forma de estar. 

Há necessidade de fazer-
mos tudo o que vínhamos fa-
zendo com a paragem decor-
rente da covid19, sendo que 
os indicies de produção e pro-
dutividade, no ano de 2020 
foram negativos e isto cons-
titui uma tragédia para todos. 

“Quando se fala da produ-
ção e produtividade refere-se a 
economia e quando não temos, 
faz transparecer um prelúdio 
do provável desaparecimento.

Temos que nos reerguer 
definindo os desafios ten-
do em conta a pandemia.

Quanto ao papel da CON-
SILMO com a perda de em-
prego decorrente da covid19, 
Jeremias Timane alude que a 
CONSILMO tem tido o papel 
de defensor dos trabalhadores 
de forma vigorosa e rigorosa. 
Quando isso sucede nós como 
sindicatos, solidarizamo-nos 
com a classe mesmo cons-
ciente de que solidarizar não 
assegura salário mensalmente.
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povo angolano:
Ontem, no Parlamento, o 

Partido estado aprovou, so-
zinho, uma nova lei eleitoral. 
Chamamos-lhe a lei da frau-
de ou da corrupção eleitoral, 
porque ela elimina ou reduz 
os mecanismos de controlo da 
transparência eleitoral e trans-
forma em lei as práticas que 
sustentam a fraude eleitoral. 

 A lei eleitoral do re-
gime facilita o voto múltiplo, 
porque não se dá baixa dos 
votantes nos cadernos eleito-
rais em tempo real e permite 
que centenas de milhares de 
pessoas votem antes do dia da 
eleição e não cria mecanismos 
adequados de controlo para im-
pedir que estas pessoas votem 
novamente no dia da eleição.  

 A lei eleitoral do re-
gime legaliza o voto desigual, 
porque permite que os partidos 
concorrentes se confundam 
com o Estado; não garante o 
acesso igual dos concorrentes 
ao uso dos recursos públicos; 
não garante a utilização igual, 
pelos concorrentes, do tempo 
de antena concedido pelos ór-
gãos de comunicação social 
públicos para campanha, aber-
ta ou velada, antes e duran-
te a campanha eleitoral; não 
estabelece mecanismos que 
garantam o tratamento igual 
das candidaturas pela comu-
nicação social a insonomia . 

A lei do regime promove 
uma CNE não isenta, por man-
ter a composição partidarizada 
actual, com base nos resulta-
dos das últimas eleições, e um 
modelo de funcionamento que 
a torna dependente das ordens 
superiores do Partido estado.

 A Lei eleitoral do re-
gime pretende utilizar a CNE 
para impedir a fiscalização do 
povo no dia da votação. Reduz 
a presença dos fiscais nas me-
sas de voto. A lei actual permite 
um delegado de lista efectivo 
e um suplente. O regime quer 
que fique apenas um. Reduz 
também os prazos para o seu 
credenciamento pela CNE.

 A lei eleitoral dos paí-
ses democráticos, como Brasil, 
África do Sul, Quénia, Portu-
gal e Cabo Verde, por exem-
plo, permite que os partidos 
concorrentes credenciem os 
seus próprios fiscais. O regi-
me rejeitou essa proposta para 
Angola e ainda por cima, redu-
ziu de 30 para 20 dias o prazo 
para a CNE credenciar mais de 
400.000 delegados de lista, e 

reduziu de 10 para cinco dias 
o prazo para a CNE remeter 
cartões de identificação para 
os mais de 400.000 delega-
dos de lista em todos os 164 
municípios do País. Como de 
hábito, haverá nomes trocados 
ou errados, locais de voto tro-
cados, e não haverá muito tem-
po para se fazerem correcções!

 Relativamente ao 
apuramento, o regime quer le-
galizar a prática fraudulenta 
que utilizou em 2017, quando 
violou as disposições actuais 
nos artigos 123 e seguintes, 
e mandou a CNE divulgar re-
sultados que os comissários 
da CNE não apuraram. Para 
não ser acusado de violar a 
lei, então, o regime transforma 
a prática fraudulenta em lei. 
Não haverá mais apuramento 
municipal, nem apuramento 
provincial, como mecanismo 
de controlo à jusante do apu-
ramento feito nas mesas de 
voto. O povo terá de contro-
lar e defender o seu voto ape-
nas nas Assembleias de voto.

Por outro lado, as prin-
cipais propostas que apre-
sentamos para melhorar a 
transparência das eleições fo-
ram rejeitadas pelo regime:

A proposta para se garan-
tir a unicidade do voto em 
tempo real por via da iden-
tificação biométrica do elei-
tor, foi rejeitada pelo regime.

A proposta para se li-
mitar e controlar a votação 
antecipada e evitar-se com 
segurança o voto múltiplo, 
foi rejeitada pelo regime.

A proposta para se manter o 
apuramento municipal e o apu-
ramento provincial, que Angola 
tem feito desde 1992, como ins-
trumentos de controlo a jusante 
do apuramento nas mesas de 
voto, foi rejeitada pelo regime.

A proposta para se man-
ter em cada mesa de voto, 
um delegado de lista para 
cada candidatura, e seu su-
plente, como foi feito em 
1992, em 2008 e em 2012, foi 
agora rejeitada pelo regime.

A proposta para se ga-
rantir o voto igual, por via da 
utilização isonómica dos re-
cursos públicos nas campa-
nhas eleitorais dos candida-
tos, foi rejeitada pelo regime. 

A proposta para a CNE pu-
blicar na sua página da internet, 
ao longo da legislatura, os resul-
tados apurados em cada assem-
bleia de voto e guardar por cin-
co anos todos os documentos, 

foi rejeitada pelo regime. 
A proposta para a so-

ciedade civil integrar a Co-
missão Nacional Eleitoral, 
foi rejeitada pelo regime.

A proposta para não 
condicionar a composi-
ção da CNE aos resultados 
eleitorais de cada eleição, 
foi rejeitada pelo regime.

A proposta para o Pre-
sidente da CNE ser elei-
to de entre os seus pares, 
foi rejeitada pelo regime.

A proposta para os boletins 
de voto e os centros de escru-
tínio serem controlados pela 
CNE e não por agentes da Casa 
de Segurança do Presidente da 
República, como tem sido prá-
tica, foi rejeitada pelo regime.

A proposta para se garantir a 
unicidade do voto e a integrida-
de da identidade do eleitor por 
via da disponibilidade de uma 
simples aplicação informática 
nas assembleias de voto, com 
os dados biométricos dos elei-
tores de cada província, tam-
bém foi rejeitada pelo regime.

Em síntese, não se corri-
giu por via legislativa o que 
está mal, nem se melhorou 
o que está bem. Pelo contrá-
rio: O que está mal ficou pior 
e o que estava bem foi retira-
do da lei. Os mecanismos de 
controlo da transparência e da 
verdade eleitoral foram supri-
midos ou rejeitados; e os pra-
zos para se controlar os actos 
preparatórios da CNE, foram 
propositadamente reduzidos. 
Elementos perturbadores da 
verdade eleitoral como a vo-
tação antecipada e mesas de 
voto com 750 eleitores, foram 
introduzidos, sem os mecanis-
mos adequados de controlo.

povo angolano:
O que está por detrás des-

ta postura do Partido estado 
não é a consolidação do Esta-
do de direito, nem é a vontade 
de servir Angola e os angola-
nos. É a sua luta desesperada 
para manter o Estado captu-
rado e subverter a soberania 
do povo para continuar a de-
lapidar os recursos de Angola 
e empobrecer os angolanos. 

Por detrás desta postura 
fraudulenta estão os dinheiros 
roubados e os privilégios que 
acumularam no quadro da po-
lítica de acumulação primitiva 
de capital. Mas não precisa 
ser assim. Tudo se negoceia, 
meus senhores. Os angola-
nos são generosos. Não preci-

samos de sacrificar o futuro 
de mais uma geração, só por 
causa das riquezas injustas. 

O povo diz que os gover-
nantes querem continuar a rou-
bar. Já não têm ideias novas 
nem soluções para tirar o País 
da crise, mas querem persistir 
no mal. E o povo tem razão, mi-
nhas senhoras e meus senhores. 
O quadro económico e social 
actual é desolador para 46 anos 
de independência: o índice de 
desenvolvimento humano dos 
angolanos é dos mais baixos do 
mundo. A taxa de mortalidade 
infantil é das mais altas do mun-
do. O sistema de educação fa-
liu. O sistema de saúde pública 
faliu, e não há segurança social 
efectiva. Apenas 34% da popu-
lação consome água potável e 
mais de 60% da população vive 
abaixo dos limites da pobreza. 

Os salários são cada vez 
mais insuficientes para cobrir 
os constantes aumentos do 
custo de vida. A maioria dos 
angolanos está desemprega-
da, incluindo os que forma-
ram com bolsas do Estado.

Este Governo é incom-
petente e sabe que já foi re-
jeitado pelos angolanos.

Foi rejeitado, porque per-
deu a legitimidade política e 
moral para continuar a gover-
nar Angola. Tem legitimidade 
jurídica até às próximas elei-
ções, em 2022, mas já não tem 
legitimidade política. Porque, 
ao capturar o Estado para fins 
privados, o regime aprisio-
nou Angola e os angolanos.

Ao subverter a demo-
cracia e as instituições de-
mocráticas para se per-
petuar no poder o regime 
derrubou os fundamentos do 
Estado de Direito Democrático. 

Ao institucionalizar o pe-
culato e promover a corrupção 
para beneficiar o Partido Es-
tado, o regime transformou o 
próprio Estado num ente cor-
ruptor sem moral para dirigir 
o desenvolvimento social. O 
executivo actual, defraudou os 
angolanos, porque não se dis-
tanciou das práticas de má go-
vernação que caracterizaram o 
seu antecessor. Através de pro-
cessos opacos de contratação 
pública, a prática de transferên-
cias de dinheiro público para 
pessoas ou grupos de pessoas 
privadas, incluindo o próprio 
regime continua. A prática de 
fazer negócios públicos consi-
go mesmo, também continua. 

Agora, ao utilizar os pode-

res parlamentares para lega-
lizar a fraude, transformando 
em lei as práticas de subver-
são da democracia, o regime 
deixa claro que não aceitou a 
democracia e pretende substi-
tuir a vontade do povo ango-
lano pela sua própria vontade. 

Se tivesse aceite a democra-
cia, teria entendido que nas de-
mocracias governa-se a prazo, e 
quem decide se um governante 
deve ou não continuar, é o povo, 
e não o Partido que governa. O 
povo tem o direito de experi-
mentar um novo governo, com 
novas políticas, novos progra-
mas, novas pessoas. O povo an-
golano já não quer as mesmas 
práticas, os mesmos discursos, 
as mesmas promessas. Os an-
golanos querem alternância. 

Utilizar os poderes par-
lamentares para impedir a 
realização de eleições demo-
cráticas, livres, justas e trans-
parentes, constitui subversão 
da democracia e agressão 
ao estado de direito. Ao fa-
zer isso, caros compatriotas, 
o regime agride um dos fun-
damentos da República de 
Angola, a vontade do povo 
angolano. O regime torna-se ad-
versário da República de Angola.

É este o alcance político do 
acto que aprova a lei eleitoral 
do regime. Será este o alcance 
político do acto que irá promul-
gar a lei eleitoral do regime.

Em nome da paz,  da esta-
bilidade política, da verdadeira 
democracia e da credibilidade 
de Angola ao nível do mundo, 
o Titular do Poder Executivo e 
Presidente do regime não deve 
promulgar esta lei e que a faça 
voltar ao Parlamento, tal como 
fez com o código penal para se 
expurgar dela tudo que atenta 
à transparência das eleições.

povo angolano:
Que fique bem claro. O 

que se passou ontem no Parla-
mento da República de Ango-
la, não foi um simples acto de 
votação de uma lei. Nem foi 
uma mera divergência entre os 
deputados eleitos pelo povo. 
Foi uma acto de traição à Pá-
tria, um acto de agressão aos 
fundamentos da República de 
Angola. Um acto de subversão 
da democracia para impedir 
o exercício livre, universal e 
igual da soberania popular. Um 
acto ilegítimo, apesar de legal. 

Não faltarão vozes a sugerir 
que houve um certo consenso e 
que, quantitativamente, houve 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS DA OPOSIÇÃO COM ASSENTO 
PARLAMENTAR SOBRE A LEI DE ALTERAÇÃO À LEI ORGÂNICA 

SOBRE AS ELEIÇÕES GERAIS
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Revela Presidente Nyusi

Conseguimos recuperar quase todos 
espaços ocupados pelos terroristas

unanimidade em quase todos 
os artigos. Não é assim que se 
avaliam os processos democrá-
ticos. Angola, Moçambique, 
Congo Brazavile e outros Es-
tados não democráticos, adop-
taram “regimes autoritários 
competitivos”, ou “pseudo de-
mocracias”, ou ainda “regimes 
eleitorais autoritários”. Estes 
são os novos adjetivos que a 
Ciência política utiliza para 
classificar aqueles regimes em 
que o controlo do Estado pelo 
partido governante impede 
qualquer partido ou coligação 
de partidos de mobilizar meios 
e apoio eleitoral suficiente para 
chegar ao poder. Se o fizerem, o 
partido Estado usa a fraude ou a 
violência para reter o controlo. 
Ou seja, nesses regimes, exis-
tem instituições democráticas 
formais, mas as regras do jogo 
são pesadamente distorcidas em 
favor dos que estão no poder.

Nesses regimes, os meca-
nismos de controlo da trans-
parência e da verdade eleitoral 
devem ser outros. O facto de 
haver um Partido estado diz 
tudo. Diz que não há, de fac-
to, separação de poderes, que 
a imprensa não é livre, que os 
tribunais dependem de ordens 
superiores e que os serviços de 
inteligência controlam e mani-
pulam a CNE e o voto do povo.

Para mitigar esses riscos, o 
povo angolano impôs ao regi-
me do Partido estado, por nego-
ciação política, certos mecanis-

mos de controlo eleitoral, como 
uma administração eleitoral 
participada, dois delegados de 
lista por cada mesa deb voto, 
a observação eleitoral interna-
cional e dois níveis adicionais 
de apuramento parcelar dos re-
sultados já escrutinados pelas 
mesas de voto: o apuramento 
municipal e o apuramento pro-
vincial. Em 2008, 2012 e 2017, 
o regime furou estes níveis de 
apuramento parcelar, em viola-
ção à lei, para poder executar a 
fraude. Mandou a CNE anun-
ciar resultados que ela própria 
não produziu. Tais resultados 
não saíram das assembleias de 
voto. Quando um partido viola 
o princípio fundamental da le-
galidade, então já não há para 
ele Estado de direito. Este é o 
caso de Angola que ainda não 
é uma democracia plena e pre-
cisa de mecanismos adicionais 
de controlo da eleição, como 
o apuramento municipal dos 
resultados, porque temos um 
partido estado que se funda 
na corrupção, vive da corrup-
ção e sustenta-se da corrupção.

Caros compatriotas, 
Angola precisa de ser li-

bertada da má governação e o 
Estado de direito precisa de ser 
resgatado. A democracia vai 
libertar Angola e os angolanos 
vão resgatar o Estado. E quan-
do dissemos os angolanos, in-
cluímos, naturalmente, os diri-
gentes e os militantes do regime 
que também estão amordaça-

dos e são prisioneiros do siste-
ma corruptor e corrompido que 
o regime instalou em Angola. 

Só há uma maneira de fa-
zermos isso. É a união das 
forças patrióticas para vencer 
a tirania e a má governação. 
É a união das forças demo-
cráticas antes, durante e de-
pois das eleições de 2022.

Unidade de esforços, uni-
dade de ideias, união de von-
tades. Unidade na acção! 

Só há duas escolhas 
para 2022: de um lado, An-
gola, do outro, o regime.

Do lado de Angola, esta-
rão os patriotas, que aceitam 
a verdadeira democracia e 
submetem-se à soberania popu-
lar. Todos os que aceitam que 
a República de Angola se ba-
seia, não na vontade do regime, 
mas na vontade do povo an-
golano, como estabelece o ar-
tigo primeiro da Constituição. 

Nesse lado dos patriotas e 
democratas estarão também di-
rigentes e militantes do regime, 
cansados das promessas falha-
das e das agressões sistémicas 
ao Estado de Direito democrá-
tico, concebidas por um gru-
po muito restrito de pessoas. 

A todos estes compatriotas, 
de todos os partidos e grupos 
sociais, dirigimos uma mensa-
gem de esperança: o tempo da 
hegemonia do regime acabou! 
Chegou a hora da unidade para 
a mudança! Unidade da socie-
dade civil com os Partidos polí-

ticos. Unidade dos partidários e 
apartidários! Religiosos e ateus. 

Com os patriotas de todos 
os extractos e origens formare-
mos o Governo Inclusivo e par-
ticipativo que vai dar prioridade 
ao desenvolvimento e dignida-
de da vida humana investin-
do mais na educação e ensino 
abrangente e de qualidade, ca-
paz de competir com sistemas 
mais avançados do mundo, um 
sistema de saúde preventiva 
e curativa à altura para todo o 
cidadão; a agricultura familiar 
e a agroindústria que absorvam 
a maioria dos jovens e mu-
lheres hoje desempregados e 
que promova auto-suficiência 
e segurança alimentar e nu-
tricional. Um governo que dê 
autonomia política e adminis-
trativa aos municípios para que 
a construção de um chafariz no 
Xangongo, Belize ou ainda no 
Ninda não dependa do Orça-
mento Geral do Estado elabo-
rado por alguém da cidade alta 
que só visita as comunidades 
em véspera de eleições. Em 
suma o Governo Inclusivo a 
formarmos com patriotas de to-
dos os extractos deverá realizar 
um combate contra a corrupção 
abrangente baseado no diálogo 
para obter sugestões de todos 
e as medidas a adoptar tenham 
impacto na vida do cidadão.  

Faremos diferente, respei-
tando por exemplo a separação 
de poderes, onde as leis vota-
das na Assembleia Nacional 

sejam leis justas e perenes para 
o bem de todos e não apenas 
dos que só pensam em nunca 
sair do poder. Leis para a paz, 
estabilidade, harmonia, recon-
ciliação e desenvolvimento 
sustentável serão no nosso apa-
nágio quando se concretizar a 
alternância política em 2022. 

O tempo das fraudes eleito-
rais, acabou! Chegou a chegou 
a hora dos patriotas de todos 
os partidos, repensarem o País 
e construir uma Nova Angola.

O tempo de ficar com 
medo, acabou! Chegou a 
hora de todos participarem 
no controlo da eleição, por-
que não há fraude que sobre-
viva ao controlo de todos.

Nada pode parar a vonta-
de de um povo quando chega 
a hora de mudar. Nem exérci-
tos, nem envelopes, nem leis 
fraudulentas. A mudança vai 
acontecer, porque será con-
cretizada pelo povo angola-
no, de Cabinda ao Cunene.

luanda, 02 de setembro 
de 2021

os Grupos parlamen-
tares e representações de 
partidos políticos:

Grupo parlamentar da 
UNita

Grupo parlamentar da 
Casa-Ce

representação do prs
Grupo de deputados não 

integrados em nenhum Gru-
po parlamentar

O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, disse, esta 
quarta-feira, que as Forças de 
Defesa e Segurança, em co-
ordenação as tropas do Ru-
anda e da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), conseguiram 
recuperar quase todas as zonas 
que estavam sob domínio dos 
insurgentes na província de 
Cabo Delgado e que algumas 
pessoas começam a voltar para 
as suas áreas de residência.

Nyusi falava esta terça-
-feira, em Nampula no após 
a cerimónia da deposição de 
uma Coroa de Flores na Pra-
ça dos Heróis Moçambicanos, 
por ocasião da celebração do 
Dia da Vitória, tendo na mesma 
ocasião revelado que os líderes 
dos grupos são estrangeiros.

“Neste momento conse-
guimos recuperar quase todos 
os espaços ocupados pelos 
terroristas, estando a decorrer 
operações de limpeza e esclare-
cimento combativo e restabele-
cimento de infra-estruturas de 

energia, água, telefonia móvel, 
banca, estradas, pontes centros 
de saúde, entre outros”, afir-
mou Nyusi, nesta terça-feira, 
7, em Nampula, No entanto, 
ele disse que “continuamos a 
alertar para máxima seguran-

ça porque o terrorista é sus-
peito de nunca ter um espa-
ço permanente para actuar”.

O Presidente revelou que 
“os cabecilhas deste grupo 
criminoso nunca deram a cara 
e, portanto, o povo moçam-

bicano ainda não os conhe-
ce”, mas que entre eles há 
cidadãos da Tanzânia, Repú-
blica Democrática do Congo, 
Somália, Ruanda e Quénia, 
que “recrutam” moçambica-
nos para as suas actividades.

O Chefe de Estado disse, 
ainda, que algumas pessoas já 
estão a voltar às suas zonas de 
origem, mesmo estando a de-
correr o processo de limpeza.

“A situação tende a me-
lhorar a cada dia, o que leva 
a que alguma população es-
teja a regressar às suas zonas 
de origem. Contudo, acon-
selhamos a observarem re-
comendações das estruturas 
locais, que variam de zona 
para zona”, alertou o Presi-
dente que felicitou as forças 
do país e dos países amigos.
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Amélia Muendane exorta para maior partilha de 
experiencias e estratégias de afirmação de Mulheres 
da Rede de Mulheres no domínio fiscal 

Em reuniãode embaixadoras tributárias africanas

a emancipação da mulher não é apenas uma questão es-
tatutária, por ser caracterizada por uma ruptura efectiva 
com o espírito de subjugação baseada no género. a mulher 
deve ser encarada como agente determinante no proces-
so de transformação das sociedades em todos os domínios e 
muitos passos já foram dados nesta linha. estas palavras 
foram esta Quarta-feira, 2 de setembro, proferidas pela 
presidente da autoridade tributaria de moçambique, amé-
lia muendane, num seminário virtual dirigido ao grupo 
consultivo da rede de mulheres do Fórum das administra-
ções tributarias africanas (ataF) no domínio tributário.

Amélia Muen-
dane, que 
também pre-
side ao Con-
selho de Ad-

ministração da rede, considera 
ainda que “apesar dos avanços 
que se vem registando no mun-
do visando a promoção da mu-
lher e o seu rápido empodera-
mento, ainda se registam casos 
críticos de discriminação base-
ada no género”, enquadrando 
deste modo, a iniciativa de-
senvolvida pelo ATAF visando 
estimular maior comunicação 
entre mulheres, troca de expe-
riências, auto empoderamento 
e promoção de lideranças fe-
mininas do futuro, através da 

implementação da estratégia 
estabelecida pelo ATAF à luz 
da plataforma de interacção 
de mulheres no domínio fiscal, 
aparece como um catalisador 
fundamental na implemen-
tação da agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável.

Muendane sublinhou ainda, 
nessa reunião que contou a pre-
sença de Véronique Herminie, 
Comissária Geral da Autori-
dade Tributária de Seychelles, 
que os mitos e preconceitos 
que a sociedade criou para jus-
tificar a dominação da mulher, 
ainda permanecem incrustados 
na mentalidade da própria mu-
lher, daí que o desafio da nossa 
Rede está em iniciar por uma 

cirurgia psicológica para asse-
gurar o sucesso da nossa visão.

Grupo consultivo das 
embaixadoras

A sessão enalteceu a rele-
vância da operacionalização 
da plataforma de comunicação 
permanente de mulheres tri-
butárias africanas através do 
Grupo Consultivo de embaixa-
doras, que, na perspectiva da 
dirigente, para além de dina-
mizar a implementação de uma 
agenda comum africana para 
o empoderamento da mulher, 
permitirá maior celeridade na 
sua disseminação de modo a 
abranger, num curto espaço de 
tempo, uma maior amplitude 
de mulheres nos nossos países.

“Entenda-se que o fraccio-
namento das competências e 
atribuições da Rede, recorrendo 
à intervenção das embaixadoras 
visando a angariação de mais 
mulheres, a disseminação da 
Rede, a aglutinação de saberes e 
a confrontação de experiências, 
irá dinamizar sobremaneira a 
implementação do desidera-
to que levou a constituição da 
Rede das Mulheres no Domínio 

Fiscal” – disse, sem deixar de 
lado ao que designou de alcance 
pretendido pelo ATAF ao pro-
mover estas iniciativas de forma 
integrada e holística, pois que o 
ATAF pelas suas inovações per-
manentes em prol do desenvol-
vimento do continente, torna ro-
bustas as Administrações Fiscais 
ao também estimular as mulhe-
res africanas a se dedicarem “ao 
seu auto-empoderamento visan-
do expandir e se abrirem abrir 
para novos horizontes na con-
solidação da sua posição eco-
nómica, social e profissional”.

Na verdade, as cerca de vin-
te (20) embaixadoras de dife-
rentes países africanos ora reu-
nidas consagraram o encontro 
como ponto de partida na ope-
racionalização da agenda de de-
senvolvimento da Rede de Mu-
lheres no Domínio Fiscal, tendo 
presente as recomendações fei-
tas pelo Conselho de Adminis-
tração Interino da Rede, sendo 
de destacar: a necessidade de 
facilitação do trabalho do Con-
selho de Administração no in-
tervalo entre as reuniões deste 
órgão; advogar em nome da 
Rede das Mulheres no seio das 
suas instituições e países; co-

ordenar as actividades da Rede 
no seio das suas instituições e 
países; prestar aconselhamento 
estratégico não vinculativo ao 
Conselho e ao Plenário, em co-
ordenação com o Secretariado 
Executivo do ATAF; organizar 
reuniões, workshops e seminá-
rios da Rede das Mulheres no 
Domínio Fiscal com o apoio do 
Secretariado do Fórum Africa-
no das Administrações Fiscais.

Refira-se que as embai-
xadoras da rede em apreço e 
membros do grupo consultivo 
foram seleccionadas de modo a 
reflectir a distribuição geográ-
fica equitativa e adequada das 
embaixadoras, representando 
as diferentes regiões de Áfri-
ca, os diferentes sistemas fis-
cais e os três idiomas do ATAF.

O encontrofrisou a neces-
sidade de um maior envolvi-
mento com a rede para a parti-
lha de experiências, estratégias 
e implementação de acções 
acordadas pelo Conselho de 
Administração Interino da 
Rede, devendo assumir o pa-
pel de liderança no desenvol-
vimento da Rede, bem como a 
orientar os líderes emergentes 
como parte membro da Rede.

raimundo maPanzene (colaboração)
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Violência domestica 

Violência Sexual em situação 
particularmente vulnerável 

A violência psicológica, acon-
tece no ambiente familiar quanto no 
ambiente de trabalho, aniquila os 
sonhos, planos, auto-estima, carrei-
ra e em muitos casos, a vida da víti-
ma, uma vez que não são poucos os 
casos em que a vítima desenvolve 
depressão, e outros problemas de 
ordem psicológica, em que é colo-
cada pelo próprio agressor em um 
papel de indignidade e submissão.

No entanto, este ciclo carac-
teriza-se pela sua continuidade 
no tempo, isto é, pela sua repeti-
ção sucessiva ao longo de meses 
ou anos, podendo ser cada vez 
menores as fases da tensão e de 
apaziguamento e cada vez mais 
intensa a fase do ataque violento. 

Mas também, pode ser identi-
ficada entre outras formas, através 
de xingamentos, atitudes que humi-
lham, menosprezam ou afastam a 
vítima de seus familiares e amigos. 

Usualmente, este padrão de 
interacção termina onde antes 

começou.  Porém, em situações 
limite, o culminar destes epi-
sódios poderá ser o homicídio

A equipa do Zambeze con-
versou com uma jovem de trinta e 
cinco anos de idade, que a violên-
cia física tanto a psicológica deixa-
ram marcas negativas na sua vida. 

Tudo teve o seu inicio quando 
Maria, nome fictício tinha aproxi-
madamente quinze anos de idade. 
Segundo conta, a sua infância foi 
marcada de pancadarias e acom-
panhada de violência psicológica.

Entretanto, Maria perdeu a 
conta das vezes que foi manda-
da embora de  casa e sem destino. 

Essa situação marcou-a 
até hoje, por isso que não tem 
boas relações com a mãe, mes-
mo tentando mas não consegue 
gerir a situação, disse Maria.

“A minha infância marcou 
me de forma  negativa,” disse a 
fonte  com lagrimas nos olhos.

A nossa fonte questionou-se, 

como uma mãe é capaz de violentar 
a própria filha, enquanto que ela é 
que deveria a proteger? Diante des-
sa situação diz que não consegue 
encontrar resposta ate hoje.  A fonte 
em alusão disse que várias vezes 
recorreu aos banheiros de vizinhos 
para dormir e mesmos nas igre-
jas recorreu para enganar o sono.

Ressalvou, sem falar de dias 
em que dormiu sem comer por-
que su amãe proibia e negava 
de lhe dar comida, também ha-
via ordenada que as suas irmãs 
mais novas não partilhassem co-
mida com ela na sua ausência. 

Diz ainda que um dia foi a 
igreja com a sua mãe e voltara por 
volta das 20 horas e, como esta, 
gostava de assistir telejornal foi 
na casa da sua amiga para acom-
panhar o noticiário e, quando che-
ga em casa foi interrogada pela 
mãe, onde estava. Na inocência 
respondeu que estava em casa da 
sua amiga acompanhar noticiário.

Porém, a mãe e o padras-
to não acreditaram na sua pala-
vra e começou com a pancadaria 
até desmaiar. Os pais, por verem 
que Maria não acordava foram 
pedir ajuda aos pastores da igre-
ja onde a sua mãe frequenta.

Segundo conta a nossa entre-
vistada,  o pastor  informou a sua 
mãe que deveria pedir desculpas 
porque os seus avós, já falecidos, 
estavam zangados com a situação.

“O meu padrasto e minha 
mãe pediram-me desculpas e re-
cuperei do desmaio”, di8sse Ma-
ria para depois acrescentar que, 
desde esse dia passou a violência 
física mas a psicológica  pre-
valece, “disse amargosamente. 

Dada a ocorrência, Maria, 
optou por engravidar para se ver 
livre de maus tratos da sua mãe. 
No entanto, segundo conta, viveu 
um ano com o homem que havia 
que engravidado. Nesta relação 
resultou  um filho. Disse e acres-

a violência sexual é um problema que afecta várias socie-
dades, no mundo inteiro. moçambique não é uma excepção. 
Contudo, este problema ainda é pouco discutido. as questões 
ligadas à sexualidade são vistas como assuntos privados, pelo 
que os crimes cometidos neste âmbito, muitas vezes, ainda 
são tratados ao nível familiar ou comunitário.

Numa sociedade 
marcada por 
fortes desi-
gualdades de 
género, como a 

nossa, as mulheres são as principais 
afectadas por este tipo de violência. 
Contudo, este não é um problema 
limitado às mulheres. Contudo, tra-
zemos nesta reportagem o caso de 
violência sexual sofrida por uma jo-
vem na idade particularmente vul-
nerável ﴾criança ou menor de idade﴿. 

Fátima Abdin Martins jovem 
estudante, comerciante, artista, ví-
tima de violência sexual e física, 
por parte de um antigo seguran-
ça da casa. Este acontecimento 
foi dado quando a jovem tinha os 
seus 16 anos de idade. A nossa 
entrevistada actualmente tem 30 
anos de idade, mãe de uma filha. 

“A pessoa aliciava-me com 
dinheiro de lanche, caso eu acei-
tasse namorar com ele daria-me 

lanche então eu recusei porque 
primeiro era nova e não sabia 
nada dessas coisas, segundo eu 
sempre tive lanche para mim aqui-
lo era absurdo e desnecessário”. 

Na época, Fátima pouco sa-
bia que aquela pessoa se tornaria 
perigosa, e que aquilo que estava 
a viver chamava-se assédio sexu-
al, e não sabia e na ingenuidade 
não contou para ninguém, numa 
bela tarde no seu regresso da esco-
la, foi a primeira a chegar a casa, 
ou seja só estava ela e guarda. 

“Primeiro insistiu na proposta 
neguei, quando fui a casa de banho 
percebi que estava ser seguida, ten-
tei gritar mas bateu-me tapou-me 
a boca e arrastou-me até a casa de 
banho, lutei tanto mas sem sucesso, 
ainda que gritasse não iam me ou-
vir ninguém estava lá ele bateu em 
mim e me despiu agressivamente, 
enquanto eu chorava temendo o 
pior, fez o que fez, felizmente bem 

no princípio enquanto ele já tinha 
começado a me maltratar sexual-
mente alguém chegou e eu gritei 
a chorar, e fui socorrida, levada de 
imediato ao hospital apuraram o 
facto, houve queixa do crime, mas 
não sei depois o que aconteceu”.

Fátima não lembra se teve 
algum acompanhamento psico-
lógico, mas refere que a partir da-

quele dia sentiu-se imunda e sem 
vontade de viver. Refere ainda que 
até hoje não consegue ter um sono 
tranquilo, afectando assim, toda e 
qualquer relação que tenta começar 
com uma pessoa, assumindo que a 
pessoa poderá um dia o violentar. 

“Eu sinceramente, tenho 
medo, e espero nunca mais 
cruzar com aquela pessoa”. 

Fátima aconselha a todas as 
pessoas que tenham passado por 
este tipo de violência a levarem o 
assunto as autoridades, que não se 
calem, que não sejam como ela. Ao 
primeiro sinal de assédio denun-
ciar, e se já tiver passado por isso.

Actualmente a leitura, orações, 
escutar música, ajudando as pessoas 
em situações difíceis conversando 
com elas, ou simplesmente ouvin-
do, tem tido poder para acalmar a 
sua ansiedade. Contudo, não é fácil, 
mas não é impossível seguir a vida.

“Desejo sinceramente que 
as pessoas sejam atentas e não 
temam pedir ajuda. É um as-
sunto de extrema serieda-
de e pode trazer sérios danos.

Desabafar é um meio para 
aliviar a dor, você não se desfaz 
dela, mas fica menos pesado (a)”.

Salienta ainda que não são 
apenas pessoas do género fe-
minino que sofrem assédio se-
xual e violência sexual, os ho-
mens também então denúncia!

“Um dos meus objectivos é 
ter uma fundação onde eu pos-
sa acolher pessoas que passaram 
o mesmo, ter lá psicólogos que 
se voluntariem a nós guiar nes-
se caminho da vida após trauma. 
Obrigada por essa oportunida-
de de ecoar a dor que não sara. 

silVino miranda

centou igualmente que mesmo 
vivendo com ele, não o amava.

 “Eu na verdade só estava a fu-
gir dos maus tratos da minha mãe, 
não  queria casar, ainda,” disse.

Questionada, porque não 
procurou ajuda nos familiares, 
esta disse categoricamente que 
sua mãe bastava saber onde es-
tava vinha me bater dizendo 
que, “nuca serei alguém na vida,

por isso teve que ir ficar na casa 
do moço porque tinha certeza que 
ela não iria saber onde vivo. O mais 
engraçado, é que, “eu não namo-
rei com o pai do meu filho”, frisou.

 Segundo a nossa entrevista-
da, mesmo com os maus tratos 
nunca deixou de sonhar em ser 
alguém na vida, mas esta sempre 
buscou o lad opositivo das coisa, 
estudar para reverter a sua situação.

Maria teve outras rela-
ções que não deram certo, mas 
também, tenta  ser uma boa 
mãe para os três seus filhos.

A nossa entrevista apela a socie-
dade para não pautar pela violência 
mas sim pelo diálogo, porque, segun-
do disse, a violência deixa marcas ne-
gativas, principalmente a psicológi-
ca porque a pessoa violentada pode, 
ate pensar em tirar a sua própria vida

Crizalda Vilanculos

Exemplo a não perder…
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No leito do grande rio
Edição Especial do Reality Show 
“Luta Pela Fama” chega à DStv e GOtv!

Vale duplica produção de carvão no segundo trimestre de 2021
Durante o segundo trimestre 

deste ano, a Vale Moçambique 
esteve perto de duplicar os níveis 
de produção de carvão, compa-
rativamente aos primeiros três 
meses de 2021. A produção do 
segundo trimestre registou um 
incremento de 92% em relação 
ao trimestre anterior, situando-
-se em 2,1 milhões de toneladas.

No transporte de carvão, 
a empresa movimentou 1.9 
mil milhões de toneladas, o 
correspondente um cresci-
mento de 83%, em relação 
ao trimestre anterior, refere o 
Relatório Financeiro e de Pro-
dução da Vale Moçambique.

A produção e transporte de 
carvão foram afectados pela con-

clusão tardia do processo de ma-
nutenção das plantas de proces-
samento na Mina de Moatize e o 
regimento desconfinamento, por 
conta da pandemia da Covid-19.

Por seu turno, o transporte 
de carga geral atingiu a mar-
ca de 126 mil toneladas, o que 
representa um crescimento de 
65%, em relação aos primei-

Durante as próximas 14 semanas, ficará surpreendido 
com o elenco de celebridades que farão parte do reality 
show “luta pela Fama”.

A Banda TV 
em parceria 
e x c l u s i v a 
com a DStv 
e GOtv, vem 

anunciar que a 4ª edição do 
reality show Luta Pela Fama 
será especialmente dedicada 
a personalidades famosas e 
realizado em Angola pela 1ª 
vez na história! Nas edições 
passadas, o reality foi com-
posto por pessoas comuns 
mas nesta edição a fasquia 
foi elevada, apresentando 
uma lista de celebridades an-
golanas deveras conhecidas.

É bastante comum imagi-
narmos as pessoas famosas 
como sendo diferentes dos de-
mais indivíduos especialmen-
te tendo em conta que através 
das suas redes sociais aparen-
tam ter vidas idílicas. Mas, 
nesta edição especial, a DStv 
e GOtv trazem o dia-a-dia des-
tas estrelas que irão partilhar 
o mesmo espaço físico jun-
tamente com outras persona-
lidades, suas manias, rituais, 
vícios etc., irá constatar que 
estes são exactamente iguais 
a qualquer outro ser humano.

Independentemente de 

serem famosos, terão de con-
quistar a empatia do telespec-
tador e o maior desafio deverá 
ser a combinação do confina-
mento egos durante 14 sema-
nas que terão que coabitar na 
casa. Adicionalmente, outras 
tramas ganharão dimensões 
exacerbadas com missões es-
peciais, tarefas e actividades 
que certamente irão provo-
car determinadas condutas e 
acentuar emoções, fricções, 
rivalidades, desacordos, des-
contentamentos, entre outros.

As edições anteriores fo-
ram repletas de emoção, in-
triga, algumas brigas e muita 
diversão, imagine esta edi-
ção que contará com 14 ce-
lebridades bombásticas! O 
reality terá a participação de 
alguns nomes como Heavy 
C, Stro Que Brilha, Da Bele-
za, Nagrelha, Jessica Pitbull, 
Ana Carina, Carliana Duro, 
Weza entre outros. Será sem 
sombra de dúvidas um for-
mato promissor e simples-
mente imperdível. Por isso 
prepare-se para o que vem aí!

Vanuza Cândido, Directora 
de Marketing e Comunicação 
da MultiChoice, afirmou que 

“estamos extremamente entu-
siasmados por poder oferecer  
aos nossos telespectadores as 
grandes emoções do reality 
show Luta Pela Fama, princi-
palmente por se tratar de uma 
edição especial que contará 
com a presença de grandes ce-
lebridades angolanas que são 
muito queridas e bem conhe-
cidas no seio dos nossos te-

lespectadores Moçambicanos. 
A grande novidade para esta 
edicao, e que foi criado para 
os clientes da DStv, um canal 
dedicado que irá  transmitir 
24h/7 as emocoes do reality.
Os destaques, galas, compac-
tos e mais emoções do reality, 
poderão ser acompanhados no 
canal Banda TV, adicionado 
recentemente à plataforma 

GOtv e já disponível para 
DStv. Esta e uma oportuni-
dade dos Mocambicanos co-
nhecerem e serem entretidos 
pelos seus artistas preferidos-
numa perspectiva diferente da 
habitualdos palcos,portanto, 
no seu dia-a-dia, a interagir 
e conviver gerindo  egos, há-
bitos, manias e muito mais! 

Assista a esta edição es-
pecial através do canal pop-
-up 24/7 que está disponí-
vel através da plataforma da 
DStv, na posição 698, desde 
o dia 5 de Setembro até ao 
dia 5 de Dezembro, com o fi-
nal do reality. Será um canal 
dedicado exclusivamente ao 
reality por forma a assegurar 
que os seus fãs não percam 
nada do que acontece dentro 
desta esta esplêndida mansão. 
Poderá também acompanhar 
os diários, extras, tertúlias, 
compactos semanais e ga-
las na Banda TV, disponível 
para a DStv na posição 693 
e para GOtv na posição 5.

Todas as emoções do re-
ality show Luta Pela Fama: 
Edição Especial Artistas 
terão transmissão em di-
recto no Pop-up da DStv 
e no canal Banda TV, ga-
rantindoo melhor conteúdo 
de entretenimento para as 
as famílias moçambicanas.

ros 3 meses de 2021, mesmo 
tendo sido impactado pelas 
obras de manutenção da linha 
férrea ligando Nkaya e Blan-
tyre (no Malawi) e pela redu-
ção do comércio internacio-
nal associado ao coronavírus.

No período em análise, a 
empresa transportou cerca de 
55 mil passageiros, represen-
tando um crescimento de 17%, 
em relação ao primeiro tri-
mestre deste ano. O aumento 
do volume de passageiros está 
relacionado com a retoma gra-
dual da actividade económica, 
face aos receios da covid-19.

De acordo com o Relató-
rio Financeiro e de Produção 
da Vale Moçambique, com a 

venda do carvão, no segundo 
trimestre, a empresa arrecadou 
168 milhões de dólares, que 
correspondem a um aumento de 
mais 56 milhões, em compara-
ção com o primeiro trimestre.

Refira-se que a Vale está em-
penhada em deixar uma operação 
competitiva ao mesmo tempo 
em que trabalha para assegurar 
uma saída responsável em Mo-
çambique, procurando um in-
vestidor que possa salvaguardar 
os interesses de todas as partes.

A saída da Vale do negócio 
de carvão em Moçambique, 
está em linha com o foco da 
empresa em tornar-se carbono 
neutro até 2050 e em reduzir em 
33% as suas emissões até 2030.

O Reality Show Luta Pela Fama, chega numa edição especial, trazendo celebridades 
Angolanas confinadas numa casa espectacular durante 3 meses
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No leito do grande rio

o standard Bank, em parceria com o alto Comissaria-
do da África do sul em moçambique, ofereceu, recente-
mente, diversos produtos alimentares, de limpeza e higiene 
ao orfanato e centro de acolhimento “Casa da alegria”, 
localizado no bairro Hulene, na cidade de maputo.

A acção, que 
vai ajudar 
a suprir as 
n e c e s s i d a -
des daquela 

instituição de caridade geri-
da pela congregação Irmãs 
Missionárias da Caridade 
Madre Teresa de Calcutá, 
insere-se nas celebrações do 
Dia Mundial Nelson Man-
dela, ícone da luta contra o 
regime de segregação racial 
Apartheid, que se assinala 
a cada dia 18 de Julho, mas 
este ano, devido à pandemia 
da COVID-19 não foi possí-
vel realizar na respectiva data.

O donativo é constituí-
do por arroz, farinha de mi-
lho, óleo alimentar, açúcar, 
sal, detergentes líquidos e 
em pó, sabão, pensos higié-

nicos, entre outros produtos 
que, de acordo com o direc-
tor de Marketing e Comuni-
cação do Standard Bank, Al-
fredo Mucavela, constituem 
o contributo do banco para 
o funcionamento do centro.

“Isto é uma parte do que 
caracteriza o Standard Bank, 
humanamente falando. É uma 
oportunidade ímpar de trazer 
alegria a este local, onde as 
missionárias tomam conta de 
muitas vidas. Soubemos que 
há pessoas (de todas as ida-
des e géneros) que passaram 
por situações de abandono, 
doença e sem o que comer 
ou vestir, mas que encontra-
ram abrigo e conforto neste 
centro, sem contar com as 
crianças da comunidade que 
vêm aprender a custo zero”, 

disse Alfredo Mucavela.
Para o alto comissário da 

Prémio reconhece 
Heineken Moçambique

Standard Bank oferece diversos 
produtos a “Casa da Alegria”

Decorreu de 30 de Agosto a 
05 de Setembro, semana transacta, 
a Feira Internacional de Maputo, 
FACIM, maior montra de negócios 
nacional, depois de um ano de in-
terrupção, como consequência das 
medidas de prevenção a Covid-19.

O objectivo principal da 
FACIM é a promoção das tro-
cas comerciais, estimular a 
produção e o consumo, e a in-
tegração económica de Mo-
çambiquenaeconomia mundial.

De acordo com Gil Bires, di-
rector da Agência para a Promo-
ção de Investimento e Exportação 
(Apiex), 250 expositores nacionais 
e 24 países marcar presença na edi-
ção deste ano que decorreu em re-
gime presencial e virtual, com uma 
média de 700 visitantes por dia.

A Feira que incluia evento te-
máticos decorreu sob o lema “In-
dustrialização, Inovação e Diver-
sificação da Economia” e na sua 
sessão inaugural, o Governo dis-
tinguiu a Multinacional Heineken 

Moçambique que recentemente de-
cidiu instalar uma fábrica de cerve-
ja, no distrito de Marracuene, com 
o prémio de Melhor Investidor Es-
trangeiro do período 2018 -2019.

Depois de receber o prémio, 
Neyde Pires, Directora de Co-
municação e Assuntos Corpora-
tivos da Heineken Moçambique, 
referiu que a empresa sente-se 
honrada pois o País reconhece 
o seu contributo para economia. 

“Para consolidarmos a nossa 
presença em Moçambique, con-
centramos a nossa atenção na ca-

deia de valor, para que todos os 
insumos para produção das nossas 
cervejas seja de proveniência local 
e assim fortalecer as comunidades.” 
Disse Neyde Pires antes de enfati-
zar as acções de Responsabilidade 
Social Corporativa da empresa, 
que visam proteger o ambiente 
e desenvolver o capital humano.

Contando com XX colabora-
dores, aempresa produz localmen-
te a cerveja Heineken e a marca 
local, recém-lançada, denominada 
Txilar, disponibilizando ao mer-
cado, cerca de XXX Hectolitros.

África do Sul em Moçambi-
que, Siphiwe Nyanda, o apoio 
às comunidades carenciadas, 
por via das instituições de ca-
ridade, constitui uma forma 
de homenagear Nelson Man-
dela, cuja obra sempre foi 
em prol dos desfavorecidos.

“Esta é mais uma opor-
tunidade que temos de estar 
junto dos mais desfavore-
cidos, e de estendermos a 
nossa mão a instituições que 
trabalham com e para as co-
munidades, particularmente 
as mais pobres, que não têm 
onde dormir, o que comer ou 
condições para ter acesso à 
educação”, disse o diplomata.

Na ocasião, a irmã superior 
da “Casa da Alegria”, Joselin-
da Matheo, mostrou-se feliz 
e agradeceu o gesto do Stan-
dard Bank, que não vai ajudar 
somente as pessoas ali acolhi-
das, mas também a comunida-
de e os petizes que frequen-
tam a escola pertencente ao 
centro: “Mensalmente, atribu-
ímos cestas básicas a muitas 
famílias. Ou seja, tudo o que 
recebemos partilhamos com 
todos que precisam de ajuda”.

A “Casa da Alegria” foi 
criada em 1988 pela Madre 
Teresa de Calcutá, e funcio-
na como orfanato e centro 
de acolhimento de crianças, 
jovens, adultos e idosos ca-
renciados, abandonados pelas 

respectivas famílias ou que 
padecem de diversas doenças, 
algumas crónicas. Estes últi-
mos, para além do acolhimen-
to, beneficiam de assistência 
médica e medicamentosa.

O centro integra, igual-
mente, uma escola primá-
ria, que lecciona da primei-
ra à quinta classe. A mesma 
é frequentada por crianças 
desfavorecidas residentes 
nas comunidades circunvizi-
nhas. Neste momento, con-
ta com 430 alunos que, para 
além das aulas normais e de 
reforço, beneficiam de uni-
forme, livros, material esco-
lar e uma refeição por dia.

Nuno Cristiano ocupa a 
ala dos adultos da “Casa da 
Alegria”, local onde chegou 
há dois anos, já debilitado. 
Foi acolhido e submetido 
a tratamento médico e me-
dicamentoso, e hoje é gra-
to às Irmãs Missionárias da 
Caridade Madre Teresa de 
Calcutá: “Elas prestaram-
-me todo o apoio, cuidaram 
e fizeram tudo por mim”.

Por não ter família na ci-
dade de Maputo, Nuno Cris-
tiano reside, actualmente, 
no centro, tendo, por isso, 
agradecido ao Standard Bank 
pelo donativo;): “É grati-
ficante, para nós, receber 
esta oferta. Não temos pala-
vras para agradecer”, disse.

Pela concretização de investimento directo no país
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Segundo Standard Bank 

Condições das empresas 
deterioraram-se em Agosto

Comercial

zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

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

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

doUtor mWaNaCHipeta
aGora JÁ se eNCoNtra em mapUto

CUra e resolVe Varios proBlemas tais Como:

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

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus

Visite: alto mae, paragem av. de angola, perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

a economia do sector privado moçambicano sofreu 
um declínio no mês de agosto devido às maiores restri-
ções provocadas pelo aumento dos casos de CoVid-19. a 
produção, novas encomendas e aquisições sofreram que-
das abruptas desde Janeiro enquanto que os níveis de 
emprego subiram a um ritmo muito menos acentuado.

A pesar do 
a b r a n -
d a m e n t o 
para o ní-
vel mais 

baixo nos últimos cinco me-
ses, a confiança nas empre-
sas manteve-se forte devido 
à respectiva antecipação da 
melhoria das condições eco-
nómicas. O principal valor 
calculado pelo inquérito é o 
Purchasing Managers’ Index 
(PMI). Valores acima de 50,0 
apontam para uma melhoria 
nas condições das empresas 
no mês anterior, ao passo 
que valores abaixo de 50,0 
mostram uma deterioração. 

Em Agosto, o PMI des-
ceu para 47,9, o valor mais 
baixo dos últimos sete me-
ses, uma queda do valor de 
51,8 registado em Julho e 
a primeira vez que este va-
lor se cifra abaixo dos 50,0 
nos últimos cinco meses. 
Os registos indicam uma 
deterioração moderada da 
saúde na economia do sec-

tor privado, uma vez que a 
produção, as novas enco-
mendas e os inventários so-
freram descidas desde Julho. 

As empresas inquiridas 
associaram predominante-
mente o declínio à restrição 
das medidas de combate 
à COVID-19, incluindo o 
recolher obrigatório, en-
cerramento temporário das 
empresas e a proibição de 
ajuntamentos sociais. Estas 
medidas originaram uma for-
te queda da procura por par-
te dos clientes e um declínio 
na capacidade das empre-
sas, com os índices de pro-
dução e de novas encomen-
das a registarem os valores 
mais baixos desde Janeiro.

 Os dados do sector indi-
cam que as áreas do fabri-
co e dos serviços foram as 
mais afectadas, sendo que 
as empresas de agricultura 
também notaram uma que-
bra na procura. Em sentido 
contrário, o sector da cons-
trução foi o único a conhe-

cer aumentos constantes em 
termos de produção e do nú-
mero de novas encomendas. 
Durante o mês de Agosto, 
com a redução das vendas 
e com as empresas dispos-
tas a reduzir os custos dos 
inventários, a compra de 
meios de produção foi re-
duzida ao ritmo mais eleva-
do dos últimos sete meses. 

Tal ajudou os fornece-
dores a efectuarem ganhos 
de eficiência uma vez que 
os prazos de entrega foram 
reduzidos pelo décimo se-
gundo mês consecutivo. A 
reduzida procura de meios 
de produção também levou 
os fornecedores a oferecem 
preços mais baixos, o que 
resultou na primeira descida 
dos custos de aquisição des-
de Novembro de 2020. Os 
custos com pessoal também 
sofreram uma redução no 
período do último inquérito. 
Como resultado, o aumento 
geral dos custos dos meios 

de produção abrandou para 
o nível mais baixo dos últi-
mos três meses, com a pres-
são ascendente a dever-se 
maioritariamente ao aumen-
to dos preços do transporte.

 Em particular, a taxa 
de inflação dos preços de 
venda também sofreu uma 
redução para o valor mais 
baixo dos últimos três me-
ses. Apesar da perda acen-
tuada do impulso no mês de 
Agosto, as empresas perma-
necem confiantes de que a 
produção irá voltar a cres-
cer nos próximos 12 meses, 
sendo que várias acreditam 
que as interrupções cau-
sadas pelas restrições da 
COVID-19 serão de curta 
duração. Como resultado, 
as empresas moçambica-
nas continuam a apostar na 
mão-de-obra, embora a taxa 
de criação de emprego tenha 
suavizado consideravelmen-
te desde Julho e conhecido 
apenas um ligeiro aumento.
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Bolseiros da Total Energies na França

PRM apreende material 
eléctrico roubado da EDM 

a electricidade de moçambique, e.p - divisão de trans-
porte Centro-Norte, num trabalho conjunto com a polícia da 
república de moçambique, apreendeu recentemente na loca-
lidade de digodiwa distrito de Nicoadala, província da Zam-
bézia, uma grande quantidade de material eléctrico que havia 
sido roubado. trata-se cantoneiras, rolo de cabo de guarda/
espias ainda novo e cabo troçado que foram encontrados 
numa empresa de fundição de ferro denominado HeNG Ye.

D o que se 
c o n s t a t o u 
na referi-
da fábrica 
e que foi 

confirmado por um dos traba-
lhadores de nome, Alves Se-

bastião, o material era usado 
como matéria-prima na cons-
trução de alpendres, escadas e 
outro material usado na fábri-
ca. De acordo com este traba-
lhador, que disse ser respon-
sável pela gestão de pessoal 

e facilitador de comunicação 
entre os donos da fábrica que 
são de nacionalidade chinesa 
e os restantes trabalhadores, 
o material ora recuperado era 
usado também para fundição.

 No acto de busca e apre-
ensão levado a cabo pela 
Polícia da República de Mo-
çambique em colaboração 
com EDM, através do Pro-
grama de Engajamento Co-
munitário e Departamento 
de Segurança, para além de 
material recuperado, foram 
detidos cinco indivíduos, 
sendo três de nacionalida-
de chinesa, donos da fábri-
ca, e dois moçambicanos. 

A EDM tem sido vítima 
de vandalização de material 
eléctrico um pouco por todo o 
País. Recentemente, no distri-
to de Nicoadala, nas imedia-
ções da fábrica em referência, 
foram vandalizadas dez torres 
que transportam energia de 
alta tensão, onde foram rou-
bados mais de 100 cantonei-
ras gerando um prejuízo de 
cerca de 700.000,00 meticais. 

O acto de apreensão en-
quadra-se no Programa de 
Engajamento Comunitário 
que está a ser levado a cabo 
pela EDM visando sensibi-
lizar as comunidades e lide-
ranças locais a contribuir na 
prevenção de roubo e vanda-
lização de material eléctrico.

Estão já na França os pri-
meiros 12 dos 21 estudantes 
que irão beneficiar das bolsas 
de estudo do ensino superior 
concedidas pela Total Ener-
gies, com vista a iniciarem 
as suas actividades lectivas.

As bolsas de estudo, que 
foram concedidas em parceria 
com o Governo Francês, foram 
atribuídas após um rigoroso 
processo de selecção que con-
siderou uma série de factores, 
incluindo capacidade acadé-
mica, diversidade de género, 
província e antecedentes. Este 
primeiro grupo de estudantes 
seleccionados irá frequentar 
algumas das mais conceituadas 
instituições Universitárias em 
França, cobrindo uma extensa 
variedade de disciplinas a ní-
vel de Bacharelato e Mestrado.

Leonardo Nhavoto, Gestor 
de Conteúdo Local da Total 
Energies diz: “É com grande 
satisfação que a Tota Energies 
testemunha a partida destes pri-
meiros estudantes para França” 

“Dotar de competências os 
jovens é um investimento fun-

damental para assegurar que, 
no futuro, eles sejam capazes 
de fazer uma mudança positi-
va na comunidade e assumir 
posições de liderança nas em-
presas e organizações em que 
vão trabalhar”, disse Nhavoto.

Chayrnila Panguene, que 
irá estudar para um bacharelato 

em engenharia química disse: 
“Sinto que esta experiência em 
França me trará novas perspec-
tivas sobre como explorar os re-
cursos naturais que temos aqui. 
Quando regressar [a Moçambi-
que], quero trazer esta experi-
ência que irá beneficiar o meu 
país e a minha comunidade”.

Adolfo Neves, que irá con-
cluir um mestrado em Ideias 
Políticas na Idade Digital, diz: 
“Estou extremamente motiva-
do para me juntar a este mes-
trado, é um curso singular que 
me irá dar competências únicas 
que ainda não existem no país. 
Além disso, há uma oportu-

nidade de estágio de 6 meses 
na UNESCO até ao final do 
programa, o que acredito que 
irá reforçar a minha experi-
ência e dar-me as ferramen-
tas adequadas para regressar 
a Moçambique e usar todos 
os meus conhecimentos para 
dar vida aos meus planos. “
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Mambas sem brilho perdem com Malawi

os mambas saíram derrotados por uma bola a zero 
diante do malawi em jogo referente à segunda jornada 
do Grupo D de Qualificação ao Mundial Qatar 2022, de-
corrido na tarde desta terça-feira, em Joanesburgo, na 
África do sul. o golo solitário dos malawianos foi aponta-
do por richard mbulu, antigo atacante do Costa do sol.

O O r l a n d o 
Stadium em 
Joanesburgo 
foi a casa 
e m p r e s t a -

da ao Malawi para acolher o 
embate diante de Moçambi-
que e as duas equipas chega-
ram a este majestoso palco de 
futebol depois de arrancarem 
resultados diferentes na jorna-
da inaugural, com os Mambas 
a virem de um nulo em casa 
diante da Costa do Marfim, en-
quanto os Flames haviam per-
dido por duas bolas a zero em 
casa dos “leões indomáveis”.

Horácio Gonçalves fez 
duas alterações ao onze inicial, 
quando comparando com o que 
jogou na última sexta-feira, co-
locando em campo os jogado-
res Nené (que entrou para o lu-
gar de Cadinho) e Estevão (que 
substituiu Melque Alexandre). 

Porém, a dinâmica da equipa 
moçambicana pouco alterou, 
pois continuou a faltar criativida-
de a meio e acutilância ofensiva.

Quando tudo ainda estava 
morno, aos 10 minutos, o ca-
pitão Zainadine Júnior faz um 
mau passe atrasado e em di-
recção à baliza de Ernâni que 
também na tentativa de aliviar 
a bola junto ao seu poste es-
querdo acaba por colocá-la 
em jogo e oferecendo-a a Ri-
chard Mbulu. O antigo atacan-
te do Costa do Sol agradeceu 
a oferta e sem oposição atirou 
a contar, fazendo o um a zero.

Sem grande esforço o 
Malawi adiantou-se no mar-
cador. Perante a apatia ofen-
siva dos Mambas, os Flames 
conseguiram segurar a magra 
vantagem até ao intervalo.

Na segunda parte, Horácio 
Gonçalves faz três alterações, 

uma das quais na baliza, lançan-
do Victor para o lugar de Ernâni, 
que saiu lesionado devido a sua 
má intervenção no lance do golo.

Mesmo assim, os Mambas 
não melhoraram na sua produ-
tividade e continuaram a ver 
a turma do Malawi a assediar 
cada vez mais o seu último redu-
to. Ai valeu a atenção do jovem 
guardião Victor que foi chama-
do por várias vezes a intervir e a 

evitar o pior para as suas redes.
Alias, Victor acabou por ser a 

unidade moçambicana que aca-
bou evitando que os Mambas 
saíssem do Orlando Stadium 
com uma humilhação maior, 
pois foi obrigado a cobrir os 
erros defensivos que propor-
cionaram jogadas de perigo 
que só não foram concretiza-
das em golo também por de-
sacerto com as redes por parte 

dos jogadores malawianos.
Moçambique terminou o 

jogo sem criar situações de 
verdadeiro perigo para a ba-
liza do Malawi que acabou 
somando  três pontos estando 
em terceiro na tabela clas-
sificativa liderada pela Cos-
ta do Marfim que na noite de 
segunda-feira recebeu e der-
rotou os Camarões por duas 
bolas a uma.  (laNCemZ)
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Jean-Pierre morreu após 39 anos em coma 

Carlos Queiroz é o novo seleccionador do Egipto

|desPorto|

A federação egípcia anun-
ciou esta quarta-feira o nome 
de Carlos Queiroz para o cargo 
de seleccionador nacional. Aos 
68 anos, o treinador português 
volta ao activo e tentará qua-
lificar os faraós para o Cam-
peonato do Mundo de 2022.

Queiroz abandonou a se-
lecção da Colômbia em No-
vembro de 2020 e estava há 
dez meses a aguardar um novo 
projecto. O Iraque também 
estava interessado, mas Quei-

roz terá sentido que o projec-
to com a federação egípcia 
lhe dá mais possibilidades de 
estar no próximo mundial. 

O antecessor de Carlos 
Queiroz, Hossam El-Badry, 
foi despedido depois do 
empate consentido na visi-
ta ao Gabão. El-Badry saiu 
com um registo de seis vi-
tórias e quatro empates. 

O Egipto está no Grupo F 
de qualificação para o Mun-
dial, na zona africana. Soma 

uma vitória e um empate e tem 
quatro pontos. O grupo é lide-
rado pela Líbia (6), com o Ga-
bão (1) e Angola (0) mais atrás. 

Esta será a sexta selec-
ção nacional treinada por 
Carlos Queiroz, depois de 
Portugal (em dois ciclos), 
Emirados Árabes Unidos, 
África do Sul, Irão e Colômbia. 

Queiroz esteve no Mun-
dial de 2010 com Portu-
gal, e depois nos Mundiais 
de 2014 e 2018 com o Irão.

esta segunda-feira, 6 de setembro de 2021, Jean-
-pierre adams deu o seu último suspiro. a sua vida, po-
rém, mudou definitivamente naquele 17 de Março de 1982.

Nesse dia, 
um erro da 
anes tes is ta 
do Hospital 
Édouard Her-

riot, em Lyon, onde entrou para 
ser operado a uma rotura de li-
gamentos, haveria de deixá-lo 
para sempre preso a uma cama.

A sobredosagem na anestesia 
provocou-lhe um broncoespas-
mo, que privou o seu cérebro 
de oxigénio durante o largo pe-
ríodo e o deixou num profundo 
coma durante longos 39 anos.

Jean-Pierre nasceu em 
Dakar e viveu na capital sene-
galesa até aos 10 anos. Emi-
grou para França em criança 
com a sua avó, que o deixou a 
cargo de um colégio católico, 
em Montargis, a pouco mais de 
100 quilómetros de Paris. Foi 
adoptado por um casal francês e 
na adolescência estudou, traba-
lhou numa empresa fabricante 
de borracha, até que começou 
a despontar no futebol. Haveria 
de se estrear como sénior no En-
tente BFN, hoje Fontainebleau.

A carreira profissional durou 
até àquele episódio dramático, 

que deixaria o pujante defesa-
-central, que juntamente com 
Marius Trésor haveria de fazer 
«Garde Noire» no eixo recu-
ado da selecção francesa, em 
estado vegetativo aos 34 anos.

O choque foi geral e invadiu 
as páginas da imprensa france-
sa: como era possível ele, du-
rante anos referência de Nimes, 
Nice, Paris Saint-Germain, ele 
um dos primeiros negros a en-
vergar a camisola dos «Bleus» 
(22 vezes internacional) muito 
antes da era do multicultura-
lismo no desporto gaulês, es-
tar condenado a viver assim.

É aí que Bernardet-
te assume o papel principal.

A mulher de Jean-Pierre 
enfrentou os preconceitos 
da época quando assumiu a 
sua relação com um homem 
negro. Ambos casaram em 
abril 1969. Nesse ano, tive-
ram o primeiro filho, Laurent, 
e em 1976 nasceu Frédéric.

Quando em 1982, acon-
teceu aquele erro dramático, 
Bernardette não mais largou 
Jean-Pierre. Garantia que ele 
sentia a sua presença, ape-

sar de ele ser incapaz de fazer 
quase todos os movimentos 
voluntários – exceto abrir os 
olhos e deglutir alimentos.

Levou-o para casa, depois de 
15 meses no hospital, e passou 
a tratar dele 24 horas por dia.

Vesti-lo, alimentá-lo, dar-
-lhe banho, acompanhá-lo 
à casa de banho, fazer-lhe a 
barba, fazer exercício para 
evitar atrofia muscular e es-
tar vigilante sempre que Jean-
-Pierre passa mal a noite.

A este quotidiano juntou-se 
um longo processo por negli-
gência hospitalar, que durou 12 

anos, que só não deixou a famí-
lia numa penúria financeira de-
vido ao apoio da federação e da 
liga francesa e da associação de 
antigos internacionais pelo país.

Tudo acabou com uma 
pena leve para a equipa hos-
pitalar, considerada culpa-
da por negligência, e uma 
pequena indemnização.

As memórias do futebol 
esboroaram-se com o tem-
po. O estoicismo de Bernar-
dette, não, naquela que foi 
a maior das provas de amor.

Acreditava que ele pudesse 
ainda «acordar», graças ao avan-

ço da ciência. Por outro lado, 
um dia, confessou à reportagem 
da CNN, de visita a sua casa, a 
maior das suas preocupações.

“E se eu morrer antes, o que 
será dele? Ele precisa de mim 
para comer, para as suas neces-
sidades primárias. Se eu não fi-
zer isso, quem o fará?”, decidida 
a poupar os filhos à provação.

Essa angustia teve 
agora o seu epílogo.

Jean-Pierre, nascido em 
Dakar, morreu esta segunda-feira, 
em Nimes. O amor de Bernardet-
te, à prova de tempo e lugar, per-
durará para o resto dos seus dias.

O amor de Bernardette perdurará
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Bonecas, casinhas, papéis e histórias 
deram vida a escritora de ficção Kaya M

“Escrever consiste em enquadrar dados pensamentos no 
papel, como forma de escapar à monotonia do dia-a-dia” 

CarmenNhampule mais conhecida pelo seu pseudónimo-
artístico Kaya m de 24 anos, Nascida em Guijáprovíncia de 
Gaza, tendo crescido na macia. actualmente reside na Cida-
de de Maputo, contabilista de profissão e escritora de ficção.

Para si, a literatura, 
seja ela ficção ou 
não, é uma fer-
ramenta bastante 
importante na 

construção do indivíduo. Além 
de lhe dotar de conhecimentos, 
ela estimula a criatividade das 
pessoas, a sua imaginação e acti-
va a sua sensibilidade através do 
enredo da narrativa apresentada. 

“Esta arte pode ser usada 
também como meio para cons-
ciencialização da sociedade em 
relação a assuntos de interesse 
geral e sensibiliza-las a uma certa 
postura, afinal, uma estória não é 
apenas uma estória. É o debulhar 
de uma vida, seja do próprio es-
critor ou de personagem ficcio-
nal, em letras nas páginas de um 
livro, e a vida nunca é vazia. É 
carregada de erros, acertos e mui-
tas lições”, acrescenta a escritora.

Na tenra idade Carmen sem-
pre gostou de criar histórias, 
quando pequena brincava com 
seus amigos às bonecas e casi-
nhas. Criava papéis e histórias 
para cada um dos bonecos. Sendo 
filha de pais trabalhadores do sec-
tor da educação cresceu rodeada 
de livros, sendo os mais marcan-
tes uma série sobre uma menina 

chamada Sara que sua mãe trouxe 
e falava sobre minas terrestres. 

“Esses livros criaram em 
mim o desejo de criar algo igual 
e assim comecei. Entre os 11 e 
12 anos comecei a escrever pe-
quenos contos em cadernos e 
partilhava com meus irmãos e 
amigos da escola na Macia. Eram 
geralmente contos de supera-
ção e com um final feliz. Com o 
tempo a extensão e abrangência 
das narrativas cresceu e dei por 
mim já a escrever romances”.

CarmenNhampule dedica o 
seu tempo a escrever romances. 
Além de ser aquele momento 
em que pode sair de si, fugir da 
sua vida e transcender para um 
mundo por ela criado, a escrita é 
a forma que encontrou de dar voz 
aos seus pensamentos, de falar 
com as pessoas independente-
mente de onde estejam e poder 
partilhar esse poder de viajar além 
do que vivemos no dia-a-dia. 

“Busco nas minhas estórias 
abordar as mais variadas questões 
que afectam a sociedade desde os 
desafios da juventude com a reali-
zação dos seus sonhos pessoais e 
profissionais, o amor, a violência, 
problemas familiares, pessoais 
e de relacionamento, e outros”.

De momento a escritora não 
conta com nenhum livro publica-
do de forma tradicional, no entan-
to está trabalhando na revisão de 
uma das suas estórias acabadas 
para publicação comercial sob 
formato electrónico, talvez a fí-
sica também. Contudo, publicou 
os primeiros rascunhos das histó-
rias na plataforma Wattpad, onde 
consegue avaliar a receptividade 
do público em relação a história. 
Jáconta então com cinco roman-
ces publicados nesta plataforma. 

“Tenho um conto publica-
do na colectânea “As 7 por 4” 
da editora moçambicana Trinta 
Zero Nove com o título “De-
lírios de Um Fim Próximo”.

No seu caso, o maior e pri-
mordial desafio como escritora 

iniciante é conseguir um público 
sólido a nível nacional que torne 
viável um projecto de publica-
ção de livro físico, mesmo que 
de forma independente, visto que 
é difícil consegui-lo por meio 
de editoras tradicionais. Publi-
car livro é negócio e acarreta 
custos, mas Moçambique tem 
vários leitores, mas então surge 
o segundo desafio… A divulga-
ção de escritor de romance é um 
pouco mais complicada compa-
rada a de poetas que têm saraus 
e espaços abertos em eventos 
devido a natureza da sua arte.

Questionada sobre o cenário 
actual da literatura moçambicana 
tendo em conta a pandemia e o 
isolamento social, a artista refere 
que, embora o isolamento social 

resultante da pandemia tenha 
contribuído para resgatar os filhos 
pródigos da leitura e também cul-
tivar noutros o hábito de ler, o en-
cerramento dos espaços literários, 
clubes e eventos, reduziu as opor-
tunidades de divulgação e apre-
sentação de trabalhos e criação de 
conexões entre os leitores, escrito-
res e outros intervenientes da área. 

Estes actores foram con-
duzidos a recorrer a platafor-
mas digitais para manter esta 
arte a fluir, mas afluência não é 
igual. Moçambicano é um ser 
que gosta do calor da presen-
ça e está a ser desafiador para 
todos a adaptação a nova for-
ma de vida, sublinha a artista. 

“Como considerações finais 
sirvo-me do espaço para ressal-
tar que Moçambique tem muito 
talento desconhecido a nível na-
cional e que é bem aproveitado 
por leitores brasileiros e de outros 
países que afluem em massa às 
plataformas online onde é fácil 
mostrar seu trabalho. Esses es-
critores trazem conteúdo bastan-
te inovador e precisam de muito 
apoio das editoras, instituições e 
do público amante desta arte para 
conquistar espaço no seu país e 
poder também levar a nossa ban-
deira além-fronteiras. Cito nomes 
como Larsan Mendes, AmiIdeas 
e Vickyara que tive a chance de 
conhecer no wattpad. Deve ha-
ver mais abertura para publicação 
e divulgação de novos autores 
de romances a nível nacional”.

silVino miranda

AssuceniaChilaúle, conheci-
da pelo seu nome artístico Assu. 
Nascida em Maputo, residen-
te no bairro da Costa do Sol-
-Maputo, de 18anos de idade, 
estudante e é aspirante a escritora.

Bom, a arte da escrita para 
si, seria algo que tem a ver com 
utilizar palavras, como forma de 
escape e produção de textos que 
encantam as pessoas. Escrever 
consiste em enquadrar dados pen-
samentos no papel, como forma de 
escapar à monotonia do dia-a-dia.

“Eu acho que a escrita ou 
mesmo a arte da escrita, é im-
portante porque além de ajudar 
na distracção, traz consigo uma 
bagagem de ensinamentos e no 
meu ver, traria conhecimentos di-
versos a contemporaneidade que 
aos poucos está perdendo-se”.

AssuceniaChilaúle começou 

a escrever quando tinha 14 anos 
de idade, mas a princípio não 
era por amor, era por querer fu-
gir da mesmice do dia-a-diae por 
querer criar um mundo só seu. 

Portanto, aos 3 anos depois, 
Assu entra de cabeça firme na área 
da escrita e começa a publicar textos 

num perfil anónimo, no Wattpad, 
com histórias infantis, que agora 
lembra-se e alguns dos textos já não 
fazem parte de sua biblioteca digi-
tal, mas que ajudaram-lhe a tornar-
-se na aspirante a escrito que hoje é. 
Que a cada dia aprende lendo e es-
creve para comover outros públicos.

Infelizmente Assu não pos-
sui nenhum livro publicado no 
mercado, mas vive participando 
de concursos nacionais e interna-
cionais, na esperança de levar a 
nossa cultura para outros países.

Participou no concurso organi-
zado pela Universidade Politécni-
ca, pela Maria Odete de Jesus no 
ano de 2021 e tentou participar do 
concurso feito pela edição Flick.

Assu conta, ter enfrentado di-
ficuldades no seio da família pelo 
facto de não ter sido apoiada a 
seguir essa carreira, no entanto, o 
carisma e amor dos seus leitores 
a motivavam a continuar a debru-
çar sobre esse caminho e trazer 
os seus pensamentos ao papel. 

“As únicas dificuldades fo-
ram a não-aceitação da parte de 
alguns parentes, eles nunca che-
gavam a motivar-me a continu-

ar e as vezes perdia a postura e 
desistia, mas a pressão de meus 
leitores, fazia-me continuar”.

Face à pandemia da Covid-19, 
a literatura e a cultura tem apre-
sentado um cenário não muito 
bom, pelo simples facto de que 
muitas coisas pararam, alguns 
projectos culturais foram cance-
lados e alguns concursos foram 
esquecidos. E isso acabou cul-
minando num cenário de poucas 
expectativas, da pessoa realizar 
um sonho e publicar seu livro.

“Minhas últimas considera-
ções é que os jovens, não aban-
donem seus sonhos para agradar 
a outros e que, sim desfrute de 
cada dádiva que lhes for dada e 
que jamais deixem de trilhar um 
caminho que pode mudar o mundo 
de forma impactante. Desfrutem”.

silViNo miraNda
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“A arte em tempos de Covid ressurge mais uma vez como um balão 
de oxigénio para informar, entreter e confortar a sociedade”

apesar do contexto de tamanha insegurança e instabili-
dade, a arte segue demonstrando sua capacidade de trazer 
renovação para aquele que a ela recorrem.a arte é singular, 
assim como seus processos. durante a pandemia, portanto, 
é de se esperar que o fazer artístico apresente as diferentes 
subjectividades daqueles que os produzem apresentando 
maiores ou menores mudanças, facilidades e dificuldades.

O fechamento 
de teatros e 
espaços cul-
turais afec-
tou o ritmo 

das produções e suspendeu o an-
damento de projectos culturais 
na nossa sociedade, como ex-
plica o escritor e poeta Santos. 

“Ora viva, antes de tudo 
permita-me saudar a todos lei-
tores e dizer que no princípio 
não foi fácil pois pouco sabí-
amos em torno desta doença”.

Para o escritor e poeta San-
tos, neste tempo tão de difícil 
os artistas têm muitas privações 
e inseguranças de tal forma que 
em algum estágio tiveram que se 
readaptar de modo a continuar. 

“Por exemplo no meu ramo 
(literatura) fomos desafiados a 
inovar pois as feiras e saraus 
deixaram de ter lugar e isso 
foi crucial para a expansão do 
pensamento. A arte em tempos 
de Covid sofreu inovações”

Com as novas medidas com 
vista combater a pandemia do 
novo vírus, viram-se obrigados 
a ficar em casa e isso numa pri-
meira fase abriu uma perigosa 

janela de depressão e vários ou-
tros sentimentos, a arte ressurge 
mais uma vez como um balão 
de oxigénio para informar, en-
treter e confortar a sociedade.

“Todas formas de arte ti-
veram e ainda tem um alto 
contributo para o bem-estar 
e o combate à pandemia”. 

A temática e a abordagem 
artística actual têm um impor-
tante papel para o combate à 
pandemia do Covid-19, a arte 
sendo ela a forma mais prática 
e abrangente, tem-se mostra-
do mais eficaz para tal papel. 

“Eu, assim como vários 
outros colegas da arte temos 
criados programas de sensibi-
lização usando a poesia e vá-
rios outros diferentes géneros.
Através das redes sociais e 
várias outras ferramentas elec-
trónicas foi e está sendo pos-
sível obter bons resultados”.

Bem, não se pode negar que 
fora as inovações a pandemia 
veio atrasar e prejudicar a clas-
se artística, por exemplo com 
o cancelamento indeterminado 
das celebrações colectivas, fei-
ras, escolas, empresas, espectá-

culos, aeroportos e assim como 
interdições e mais.A arte na sua 
totalidade tinha entrado numa 
fase delicada e alguns fazedo-
res tiveram enormes prejuízos. 

O consumo virtual do pro-
duto artístico cresceu posterior-
mente mas para aqueles que 
não souberam se readaptar nes-

ta nova realidade não tiveram a 
mesma sorte, sublinha o artista.

Actualmente é mais fácil es-
tar presente, temos notado um 
crescente movimento artístico 
e muitos canais de divulgação. 

“Com a literatura não é 
diferente, cresceram os ca-
nais e as plataformas de lei-

tura. Os saraus embora vir-
tuais, tem actualmente um 
alcance indefinido pois tem 
maior abertura a aceitação”.

“Não se pode negar que 
estamos numa bela fase de 
aprendizagem e emancipação.
Estamos reaprendendo a sobre-
vive com esta nova realidade”. 

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
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Chimoio passa dispor de Centro 
Piloto de produção de Vermicomposto

a inauguração do Centro piloto de produção de Ver-
micomposto com recurso a resíduos sólidos vegetais pro-
cessados por vermes (minhocas) da espécie eisenia fetida, 
marca o início do programa de transformação de resíduos 
sólidos em fertilizantes através da tecnologia de vermicom-
postagem na cidade de Chimoio, província central de manica.

Trata-se de uma 
iniciativa im-
p l e m e n t a d a 
numa parceria 
entre o Minis-

tério da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior (MCTES), 
através do Centro de Investiga-
ção e Transferência de Tecno-
logias para o Desenvolvimento 
Comunitário (CITT) e o Con-
selho Autárquico de Chimoio.  

Com efeito, o centro piloto 
foi estabelecido no mercado 
Francisco Manyanga vulgo 
“38”, na cidade de Chimoio, 
e resulta da parceria com a 
Venture 37 e a USAID e, 
espera-se na fase inicial pro-
duzir 60 toneladas de fertili-
zante orgânico por cada ciclo 
de produção que compreen-
de um período de 60 dias. 

Na base do programa em 

alusão, os resíduos sólidos de 
material vegetal gerados por 
este mercado são recolhidos e 
canalizados para o centro su-
pracitado, onde com o recur-
so à acção das minhocas são 
transformados em fertilizantes 
orgânicos e posteriormente 
disponibilizados aos produ-
tores de hortícolas no âmbito 
do programa “uma família, 
uma horta” que está sendo 

implementado pelo Conse-
lho Autárquico de Chimoio.

Segundo o Presidente do 
Conselho Autárquico de Chi-
moio, João Ferreira, para 
além do mercado Francisco 
Manyanga, o Programa de 
transformação de resíduos 
sólidos vegetais em fertili-
zantes abrange também as-
sociações que se dedicam à 
produção de hortícolas, pois, 
pretende-se potenciar a cin-
tura verde da cidade de Chi-
moio, assim como melhorar 
a gestão dos resíduos sólidos. 

Para o MCTES, represen-
tado na cerimónia pelo De-
legado Distrital do CITT de 
Manica, Norberto Mucave, o 
Centro Piloto de Produção de 
Vermicomposto com recurso 
aos resíduos sólidos processa-
dos pelas minhocas, estabele-
cido no mercado “38”, repre-
senta uma experiência piloto, 
sendo que se pretende que a 
mesma seja expandida para 
outros municípios e centros ur-
banos da província de Manica.

De referir que a tecnolo-
gia de vermicompostagem 
está sendo introduzida no país 
pelo CITT, Instituição Tute-
lada pelo Ministro que supe-
rintende a área de Ciência e 
Tecnologia, como alternativa 
aos fertilizantes químicos e, 
é disseminada junto aos pro-
dutores locais pelas Delega-
ções de CITT de Mandlakazi 
(Gaza), Caia (Sofala), Manica 
e Bárue (Manica), Angónia 
(Tete) e Angoche (Nampu-
la) e pela Vila Sustentável 
de Molumbo (Zambézia). 


