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Insurgentes fazem
vítimas entre FADM e civis
A bomba rebentou e Nyusi não hesitou

Conflito de Cabo Delgado
nomeia Chume e Arsénia
Gaza acolhe de 1 a 3 de Dezembro, Fórum
de Economia e Gestão da Lusofonia em
intercâmbio entre Universidades

Movimentações
no MDM e ND
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“Segundas Linhas” para a Defesa e
Interior consolidam poder de Mangrasse
As nomeações do Major General Cristóvão Chume para
o cargo de ministro da Defesa e de Arsénia Massingue para
o Interior resultaram de circunstâncias particulares relacionadas com a gestão do conflito em Cabo Delgado, conforme
apurado. A mini-remodelação governamental voltou a não
tocar em áreas económicas.

A

s
exonerações
dos
ministros do
Interior
e
da Defesa, respectivamente
Amade Miquidade e Jaime
Neto, foram decididas num
período de 24h e ocorreram
menos de dois anos depois das
respectivas nomeações, ante
indícios de desvalorização
crescente dos ministros a
favor da estrutura militar.
Segundo fontes, a iniciativa das mudanças é atribuída
ao novo homem-forte da defesa e segurança, Almirante
Joaquim Mangrasse, ex-chefe
da Casa Militar do Presidente Filipe Nyusi entre 2015
e 2021, nomeado em Março chefe de Estado Maior
das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).
Por ocasião da sua
nomeação, foi reportado que
a sua “carta de missão” se iria
centrar no desenvolvimento da
vertente da inteligência militar
como condição para controlar
a situação em Cabo Delgado.
O Serviço de Informação e de
Segurança do Estado (SISE)
tem-se revelado lento na reação
e incapaz na previsão, situação
que poderá vir a ser colmatada
com a reorganização das FADM
em matéria de inteligência.
Esta prioridade baseava-se na constatação de que
as informações operacionais não coincidiam com as
informações dirigidas à Casa
Militar de Jaime Neto, consideradas pouco fiáveis face à
situação no terreno e favoráveis
às respectivas tutelas. Alguns
indícios de desvalorização de
Amade Miquidade e de Jaime Neto foram notados face
à valorização por Jaime Neto
das chefias militares e do Comandante Geral da PRM,
Bernardino Rafael, nomeadamente nas várias visitas do
Presidente da República ao Teatro Operacional Norte (TON).
Cristovão Chume exercia
funções de chefe de Estado
Maior do Exército desde Março, tendo ascendido ao cargo
com a nomeação de Joaquim

que escondiam o avanço
dos insurgentes no terreno.
A recuperação de terreno
em Cabo Delgado, quatro anos
depois do primeiro ataque e
apenas quatro meses após a
chegada das tropas ruandesas

General Cristóvão Chume

Joaquim Mangrasse

Mangrasse, ex-chefe da Casa
Militar de Filipe Nyusi, como
chefe de Estado Maior das
FADM na sequência da morte
por doença do General Eugénio
Mussa. Cristovão Chume comandou a Academia Militar
durante dois anos (2019-2021),
depois de oito anos como director nacional de política de
defesa (2011-2019), altura em
que foi promovido a Brigadeiro (2016). Nos últimos meses,
Cristovão Chume assumiu
protagonismo crescente ao
exercer na prática o cargo de
porta-voz do TON, cujo centro de coordenação está sediado em Mueda, Cabo Delgado.
Durante
os
primeiros
três anos (2017-2020) de
insurgência em Cabo Delgado, a resposta esteve confiada à polícia da elite, Unidade
de Intervenção Rápida (UIR),
em parte, devido à falta de
confiança de Filipe Nyusi nalguns comandantes militares. O
papel da UIR, liderada por Bernardino Rafael tornou-se num
foco de contestação das FADM
Mal treinadas, mal equipadas e mal remuneradas, as
FADM foram acusadas de
vender informação estratégicooperacional aos insurgentes,
que detinham grande poder financeiro nos primeiros anos do
conflito. Por outro lado, os comandantes militares eram acusados de apresentar relatórios

e da SADC, colocou a descoberto a ineficácia das FADM,
e em particular a baixa moral,
preparação técnico-militar e capacidade operativa dos três ramos de serviço, Exército, Força
Aérea e Marinha de Guerra.
A Defesa e Segurança
(Interior) destacam-se no
Orçamento do Estado de
2021, que prevê uma despesa
de 369 mil milhões de meti-

como Agricultura e Educação.
Se a nomeação de Cristovão
Chume, “homem de mão”
de Joaquim Mangrasse, visa
controlar as FADM pela via
política, “atalhando” a distância
entre a Casa Militar do PR e
as FADM em Cabo Delgado,
já a reputação de ARM levanta várias questões que vão
além da política de defesa e
de segurança, relegando para o
plano principal a proximidade a
Filipe Nyusi e a Basílio Monteiro, ex-comandante da PRM,
actual secretário-geral do Conselho Nacional de Defesa e
Segurança (CNDS). Terá sido
o próprio Basílio Monteiro, antigo ministro do Interior, a su-

Arsénia Massingue

cais, cerca de 22% do Orçamento do Estado. A par da
Presidência da República, do
Serviço de Inteligência (SISE)
e do Ministério do Interior, o
Ministério da Defesa absorve parte considerável dos recursos, em relação a sectores

gerir o nome da nova ministra.
Arsénia
Massingue,
originária de Nampula, é
polícia de carreira e desempenhava o cargo de directora do
Serviço Nacional de Migração
(SENAMI) criado em 2014.
Formada como oficial de po-

lícia (Ciências Policiais) pelo
Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Interna,
(Lisboa), ao abrigo das vagas
disponibilizadas nos acordos
de cooperação com os países
africanos lusófonos, na carreira policial exerceu o cargo
de comandante provincial em
Inhambane, Manica e Nampula enquanto comissária-chefe.
A chefia do SENAMI foi
marcada por casos envolvendo irregularidades e corrupção,
à semelhança da Polícia
(PRM) e do Serviço Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC), infiltrados por interesses ligados aos raptos e
narcotráfico. São correntes
informações sobre o envolvimento pessoal de Arsénia
Massingue em operações pouco claras com o orçamento do
SENAMI, nomeadamente na
aquisição de um imóvel para
seu uso oficial com preço anunciado muito acima do valor
real transacionado, realização
de obras inflaccionadas e compra de viaturas igualmente
a preços acima do mercado.
A
contratação
por
adjudicação directa de serviços
externos a empresas detidas por
“empresários” do seu círculo
próximo, contornando as regras aplicáveis à contratação
pública, é outra das acusações
na gestão do SENAMI por
Arsénia Massingue. A gestão
de Arsénia Massingue foi ainda marcada por nomeações
para cargos provinciais do
SENAMI orientadas por relações pessoais. Não foram
feitos processos de auditoria às contas do SENAMI.
(África Monitor/Zambeze)
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Bolsas de insurgentes dificultam estabilização
e fazem vítimas entre FADM e civis
Os grupos armados de inspiração islâmica activos em
Cabo Delgado estão desarticulados, face à presença de
contingentes militares do Ruanda e SADC (SAMIM), mas
persistem bolsas de resistência em vários pontos da província, acentuando-se a dispersão dos insurgentes por zonas
anteriormente intocadas e o receio da extensão do seu raio de
acção a províncias a sul. Em 11 de Novembro, um ataque no
distrito de Gile, província da Zambézia, destruiu um posto
médico móvel do Ministério da Saúde, tendo sido saqueadas
algumas habitações no local.

M

ovimentações de
células
armadas
em fuga
preocupam as Forças de Defesa
e Segurança, incapazes de controlar e acompanhar pequenos
grupos armados, mais móveis
e conhecedores do terreno. No
epicentro da actividade dos
insurgentes, que tem incluído
sete distritos (Nangade, Palma,
Mocímboa da Praia, Muidumbe, Mueda, Macomia, Quissanga) persistem ocorrências em
Nangade, junto à fronteira com
a Tanzânia, Macomia, junto à
costa, Muidumbe, entre Macomia e Mocímboa, e Mueda,
no interior norte da província:
Em 12 de Novembro, três

militares das FADM foram
mortos no distrito de Muidumbe; No mesmo dia, um ataque
nocturno em Nanjaba, distrito
de Macomia, destruiu a aldeia
e vitimou mortalmente pelo
menos sete habitantes; Em
14.Novembro, três militares
foram emboscados e mortos
por um grupo de insurgentes
em N’gapa, distrito de Mueda;
No mesmo distrito, a mesma
célula, constituída por cerca
de duas dezenas de jihadistas,
atacou a aldeia de Nachitenje,
assassinando vários civis, saqueando e destruindo habitações e tomando vários reféns.
Têm sido reportadas algumas rendições de militantes
insurgentes,
nomeadamente
em Macomia e Muidumbe. A

inexistência de garantias de
protecção e posterior julgamento tem impedido um maior
número de rendições. As rendições têm lugar em pequenas
localidades, directamente junto
dos habitantes. Os maus-tratos
e execuções sumárias por parte

das FDS têm-se acentuado, o
que tem impedido o aumento
do número de desmobilizados
por receio de serem torturados
e assassinados. As razões prendem-se geralmente com falta
de meios de subsistência e não
o devido a razões políticas ou

mesmo militares. O abandono
das aldeias por parte da população civil, num número calculado em 800 mil, veio dificultar
a condições de subsistência dos
jihadistas, situação que se poderá agravar na época das chuvas.
(África Monitor/Zambeze)

Movimentações no MDM e ND
conservando a presidência do
município da Beira, ainda sustentada na imagem de Daviz
Simango e na etnia Ndau, o
desaparecimento do líder-fundador poderá reduzir o MDM
a um partido residual. O partido Nova Democracia (ND)
procura explorar a situação do
MDM, cuja direcção política, reunida em 12 de Novembro sob liderança de Salomão
Muchanga, decidiu convocar
o Comité Executivo Nacional

O

MDM, terceiro maior
partido moçambicano,
adiantou o
seu III congresso para 03-05
de Dezembro, para decidir a
sucessão do falecido presidente e fundador Daviz Simango.
O lugar será disputado entre

Lutero Simango, irmão de Daviz Simango e chefe da bancada parlamentar do partido, e o
Secretario Geral José Manuel
Domingos, que tem substituído interinamente o presidente
até à realização do congresso
extraordinário. Lutero Simango surge como favorito pela
experiência política e partidária

assim como pela projecção pública, mas a sua provável vitória vai ao encontro dos críticos
que atribuem as perdas eleitorais do MDM à conotação entre
o partido e a família Simango,
chamando-lhe de “dinastia”.
O partido tem apenas seis
deputados contra 184 da Frelimo e 60 da Renamo. Embora

para 17-18 de Dezembro para
iniciar os trabalhos preparatórios do 1º Congresso em Agosto de 2022. A ND pretende
cobrir as 11 províncias do país
e está a recrutar jovens, impondo a obrigatoriedade de 80%
dos delegados do congresso
terem necessariamente menos
de 35 anos. A Renamo está
igualmente a preparar o seu
Conselho Nacional para Dezembro e Congresso para 2022.
(África Monitor/Zambeze)
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Doenças do coração

Uma realidade na qual assenta a lógica
de prevenção no lugar do remendo
Crizalda Vilanculos
É uma realidade já considerada crítica no país, tendo em
conta o número de consultas registadas nas unidades sanitárias do Sistema Nacional de Saúde e em entidades privadas.
As doenças do coração, patentes na lista das chamadas enfermidades crónicas, apresentam altos custos de diagnóstico e
tratamento. Por outro lado, sendo crónicas, são de tratamento a longo a prazo. Até porque no Sistema Nacional de Saúde
há todo um desafio de garantir a disponibilidade de meios
de diagnóstico e tratamento, conhecendo os altos custos em
investimentos que devem ser feitos. Nessa ordem de ideias,
muitos pacientes com problemas de coração enfrentam dificuldades de acesso ao diagnóstico e tratamento.

A

s
doenças
cardíacas não
escolhem o
sexo.
Elas
atingem tanto
homens, assim como mulheres.
Também, não escolhem idades,
pois, nos últimos tempos, tem-se
acompanhado situações várias
de doentes que se apresentam
nas unidades sanitárias, com menos de quarenta anos de idade.
Na abordagem do assunto,
uma das principais recomendações das autoridades sanitárias
é garantir que o diagnóstico seja
feito quanto antes, no sentido de
garantir que a doença não evolua a níveis que possam complicar a intervenção do pessoal
médico. É, pois, por isso, que
nas consultas de cardiologia
recomenda-se a necessidade de
garantir consultas regulares, assim como consultas rotineiras,
ou seja, os chamados check-ups, normalmente sugeridos por
pessoal médico especializado.
Nestas visitas regulares às
unidades médicas serão realizados exames para avaliar factores
de risco como colesterol, triglicéridos, diabetes e hipertensão. Há
ainda a necessidade de fazer a ecocardiograma e o teste ergométrico.
Portanto, é importante que
se comece com os check-ups
cardiológicos se a pessoa tiver
doenças congénitas, histórico
familiar de doença cardíaca precoce ou dislipidemia familiar
(doença associada ao aumento de
colesterol), que pode causar infarto do miocárdio precocemente.
De acordo com cardiologista, Reginaldo Banze, afecta
ao Hospital Central de Maputo, os principais riscos para as
doenças cardíacas são obesidade, sedentarismo, hipertensão,
diabetes, tabagismo, colesterol
elevado e histórico familiar.

Entretanto, diz que as demais
doenças podem ser tratadas e
controladas com os cuidados médicos adequados e a adopção de
um estilo de vida saudável, o que
inclui não fumar, manter uma dieta balanceada, praticar actividade
física regularmente e moderar o
consumo de bebidas alcoólicas.
Para colmatar esta situação, o
Ministério da Saúde (MSAU) tem
feito esforço em fornecer à medida que pode os medicamentos
e meios de diagnóstico, mas em
algumas situações não são satisfatórios para sustentar a demanda.
Nessas situações, os doentes
devem por exemplo arcar com
aquisição dos medicamentos fora
do Sistema Nacional da Saúde.
No entanto, tratando-se de
doenças crónicas que requerem
tratamento por toda a vida, algumas vezes, certos pacientes
podem demonstrar dificuldades.
Doenças de coração vs Covid-19

Neste novo cenário apresentado pela pandemia da Covid-19,
as doenças cardíacas requerem
cuidados especiais, tratando-se de um órgão vital do corpo
humano, segundo aconselhou o
cardiologista Reginaldo Banze.
O especialista frisou que o
coração, de forma inevitável, é
sujeito ao envelhecimento na
medida em que o resto do corpo envelhece. Portanto, não
escapa aos efeitos da idade.
Nisto, Reginaldo Banze
diz que a melhor forma de retardar os efeitos do envelhecimento ou manter saudável o
coração é cumprir e implementar medidas comportamentais,
a exemplo de exercício físico, que é benéfico não apenas
para o coração, mas também
para organismo como um todo.
Explicou, igualmente, que os

bons hábitos alimentares, prendem-se com a redução de sal e
da gordura na dieta. O consumo
de vegetais e frutas também são
medidas que retardam ou previnem as doenças do coração.
No caso da gordura, o seu
excesso faz com que aqueles
vasos que alimentam o próprio
coração fiquem obstruídos, o
que pode vir a causar enfarto
ou “ataque cardíaco”, segundo referiu Reginaldo Banze.
A fonte referiu ainda que a medição frequente da pressão arterial,
do açúcar no sangue e do colesterol são medidas importantes para
a prevenção de doenças cardíacas.
De acordo com Reginaldo
Banze, a relação entre a Covid-19 e doenças do coração é
complexa, na medida em que
pacientes diabéticos, hipertensos, obesos tem o maior risco
de virem a contrair a Covid-19,
nas suas formas mais graves.
Acrescentou por conta disso,
que os doentes cardíacos podem
apresentar complicações cardíacas associadas à Covid-19.
“Nesta ordem de ideias, os
doentes com Covid-19, podem ter
complicações ao nível do coração,
que de alguma forma podem ser
fatais quando há surgimento de
arritmias. Ou seja, quando o coração funciona de forma regular,
mas por conta da inflamação no
coração causada pela Covid-19,
esse ritmo pode passar a ser um
ritmo anormal, podendo causar

ma morte súbita” – explicou ele.
Reginaldo Banze explicou
ainda que doentes cardíacos
que estejam internados podem
morrer por enfarto, porque a
Covid-19 causa uma inflamação generalizada ao nível de
vasos mais reduzidos do coração, que havendo obstrução
daqueles vasos causam enfarto.
Ressalvou que outra complicação mais comum para além do
enfarto, é o desenvolvimento da
insuficiência cardíaca, que causa
uma falência de coração, causada pela inflamação que é consequência da Covid-19. Apesar de
não existirem dados nacionais,
parece pacífico o entendimento
de que maior parte de doentes
com Covid-19 que atingem o estágio grave, tem alguma doença
ou factor de risco cardiovascular.
De salientar que o coração é um órgão que funciona
como bomba no organismo.
Medidas básicas e primárias

Falou, igualmente, que no contexto de internamento de pacientes com problemas do coração, a
primeira medida em caso de paragem cárdio-respiratória é fazer
a ressuscitação cárdio pulmonar,
que inclui manobras que substitui o funcionamento do coração.
Para este, esta manobra tem
a função de bombear. “Nós, de
forma imediata, começamos com
a ressuscitação cárdio pulmonar,

que inclui dois tipos de manobras,
que é de pressões na parte anterior
do peito, com pressões rítmicas
que deve ter uma frequência entre
60 a 100 compressões por minuto, e suplementação do oxigénio,
porque para a pessoa que sobrevive precisa de sangue e oxigénio”.
Segundo aquele especialista
em cardiologia, para ter sangue
no coração fazem-se as compressões no peito, e para ter oxigénio
colocam um tubo que está ligado
a um sistema de oxigénio para
a pessoa poder obter o mesmo.
A fonte referiu também que
existem medidas secundárias ou
acessórias, que são as drogas que
estimulam o próprio coração. Ele
apontou o exemplo da adrenalina
e a atropina, que estimulam o coração. Diz que neste caso depende
muito da causa de cada paciente.
Segundo avançou o nosso entrevistado, no caso de
paciente que o coração para
automaticamente ou tem uma
actividade eléctrica caótica é
preciso iniciar imediatamente
com manobras de ressuscitação.
Nesta ordem de ideias, o
cardiologista Reginaldo Banze afirma que a manobra é para
fazer uma espécie de “reset”
do coração, ou seja, restaurar o coração com um choque.
A fonte diz ainda que, no caso
de pacientes que estão no risco de
fibrilar, coloca-se um dispositivo
automático, onde a pessoa pode
viver com uma pilha, que contém
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dois cabos que vão em direcção
ao coração e que fica a espera.
Quando se detecta que o coração
está fibrilar dá-se um choque que,
de forma automática, a pessoa vai
perceber que houve um choque.

Desafios dos profissionais da
cardiologia

Reacção do coração após a
Covid-19

Neste caso, segundo Reginaldo Banze, a reacção do coração
após a Covid-19, depende particularmente das complicações ou da
gravidade da própria Covid-19 e
do envolvimento de outros órgãos.
Mas também, acrescentou,
na Covid-19, o principal órgão
que é afectado e que causa sequelas no organismo é o pulmão.
Para este, o pulmão funciona em coordenação com o
coração. Se existir um dano
massivo a nível do pulmão, o
coração pode ter dificuldades
em injectar sangue para o próprio pulmão, fazendo com que
este fique grande no lado direito.
Por outro lado, a fonte referiu que pode-se contrair sequelas
no próprio coração, de tal forma que o coração pode desenvolver arritmias mesmo depois
da pessoa curar da Covid-19.
Referiu também que a Covid-19 pode enfraquecer os músculos do coração, situação em
que a força deste órgão é insuficiente para exercer a sua função
de bombear o sangue, segundo
deu a conhecer Reginaldo Banze.
Tratamento de doenças do
coração

De acordo com a fonte, o tratamento depende do tipo da tipicidade da doença que o paciente
apresenta, a exemplo de hipertensão ou insuficiência cardíaca.
Reginaldo Banze Salientou
que indivíduos que têm problemas do coração como bomba, isto
é, insuficiência cardíaca, o tratamento incluem medicamentos
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para reduzir o excesso da água no
organismo, para não ter falta de ar.
“Mas também, temos medicamentos que melhoram a sobrevida dos pacientes, de tal forma que
o individuo viva mais tempo mesmo com problemas do coração.
Se o indivíduo tiver problemas
de colesterol alto ou diabetes, é
dado medicamentos para controlar as condições deste paciente”
Referiu Reginaldo Banze,
que outros tratamentos incluem
equipamentos mais avançados
que vão desde os dispositivos,
que são implantados no peito para
controlar ou ajudar o coração, nas
situações em que o coração tem
falhas de funcionamento para o
bombeamento de sangue. Outros
dispositivos são implantados com
o objectivo de prevenir a morte
por arritmias malignas. Em casos mais graves e quando o tratamento com medicamentos já não
é suficiente os pacientes podem

beneficiar de um transplante, que
é substituir o coração por outro.
Para pacientes com sequelas
de Covid, o interlocutor explicou
que o primeiro cuidado é fazer a
fisioterapia respiratória, exercícios físicos de forma regular para
aumentar a sua performance do
ponto de vista das capacidades
do coração e também do pulmão.
Ainda na ideia do cardiologista, a fisioterapia visa minimizar o nível de sequelas
e proporcionar melhorias na
qualidade de vida do paciente.
Ressalvou que é importantes
as pessoas que tem um histórico
familiar de morte súbita, procurar
sempre um cardiologista mesmo
que não tenha sintomas. Porque
algumas doenças do coração são
hereditárias, outras indicações
são os sintomas, a exemplo de
dor no peito, falta de ar e batimentos anormais do coração.

Reginaldo Banze reconhece
a necessidade de incremento de
recursos em medicamentos para
satisfazer a demanda por parte de pacientes, tendo em conta
as necessidades dos mesmos.
Assim, a fonte em alusão
apontou que o principal desafio
prende-se com a disponibilidade
de meios de tratamento. Acrescentou que os tratamentos em cardiologia exigem tecnologias que
são tratamentos relativamente caros, por serem doenças crónicas.
“Quase todas doenças crónicas, como tal, exigem um tratamento crónico. Mas os primeiros
desafios prendem-se mesmo com
os meios de diagnóstico. Como
país do terceiro mundo não temos todos os meios de diagnóstico disponibilizados. Este
e outro desafio,” – anotou ele.
De acordo com a fonte, outro
desafio consiste no incremento de
recursos humanos, onde o próprio
país, não tem médicos cardiologistas em todo o canto, e faz com
que certos pacientes com doenças
crónicas não tenham o contacto directo com o cardiologista.
Além desses desafios mencionados pela fonte, como a
cadeia de tratamento, há ainda
questões e desafios relacionados com a gestão dos candidatos à cirurgia de coração.
Explicou, que neste momento, a cirurgia do coração só é feito
ao nível do Hospital Central de
Maputo. “Estou a falar da cirurgia do domínio público, ou seja,
no sistema público, que só é feito
no Hospital Central de Maputo”.
“É claro que Instituto do
Coração faz cirurgias, mas é
uma editada privada que presta assistência a doentes que
tenham doenças do coração”.
E no fim da sua intervenção
Reginaldo Banze aconselha a
procura de profissionais especia-
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lizados, pois, a prática pode prevenir mais cedo as consequências
de doenças do foro do coração.
Insuficiência cardíaca não é
caso perdido

Na busca de casos inscritos
como de sucesso no controlo de
doenças do coração, chegamos
à fala com Linalda Madime.
A seguir ela contou-nos
que foi diagnosticada com problema de coração de foro congénito, no ano de 2015, quando tinha 15 anos de idade.
“Infelizmente, não fui diagnosticada na altura quando
criança e com o passar do tempo os sintomas foram aparecendo. Mas encaro a doença de
forma normal,” disse a fonte.
Segundo esta, desde tenra
idade, reclamava de cansaço,
falta de respiração, batimentos
cardíacos anormais, inchaço nos
pés. Estes sintomas vinham sendo
relatados desde criança, sempre
procura ajuda nas unidades sanitárias. Na altura, a suspeita foi que
ela tivesse problemas de anemia.
Entretanto, a fonte referiu
que tem seguido todas as recomendações médicas para poder
ter a sua vida normal, apontou
a exemplo de praticar exercícios físicos de forma regular,
alimentação equilibrada, não
consumir bebidas alcoólicas,
e também não perder noites.
Segundo a fonte, para a doença não interferir de forma negativa na sua vida e para não ser
discriminada, “simplesmente coloco na mente que não é doente”.
Neste caso, “tenho a recomendar para certas pessoas
a não ignorar os pequenos sinais, de qualquer doença sempre que notar algo anormal no
organismo, o melhor é procurar sempre um profissional da
saúde para o melhor diagnóstico” explicou Linalda Madime.

Sector financeiro descrente de ormalização em Cabo Delgado

A

pesar da int e r v e n çã o
militar regional, continua a ser
dominante no sector financeiro
a previsão de que a insurgência
islâmica em curso na província de Cabo Delgado se manterá uma ameaça importante.
Um relatório recente da Fitch Solutions, influente junto de
decisores da banca internacional envolvida no financiamento
dos projectos de GNL na bacia
do Rovuma, antecipa o regresso dos grupos armados a tácticas de guerrilha, abandonando

a anterior fase de ocupação territorial, em resposta à intervenção das forças internacionais
do Ruanda e SADC (SAMIM).
No relatório, é ainda identificado o risco de tensões entre civis e tropas estrangeiras,
dado o potencial de as acções
militares resultarem em mais
vítimas civis, e é revista em
baixa a pontuação de Moçambique em “segurança/ ameaças externas” no índice de
Risco Político de Curto Prazo.
A violência, adianta, continuará a ameaçar o desenvolvimento de projetos de GNL
na região e o projecto da Total

só deverá entrar em produção
depois de 2026 - um atraso
de dois anos em relação à expectativa anterior de 2024. O
investimento da ExxonMobil é considerado cada vez
mais duvidoso, não sendo
esperada uma decisão de investimento antes de 2023. O
projecto de GNL off-shore da
Eni está em vias de começar
a produção de gás em 2022.
A Fitch prevê que o PIB
real cresça 2,8% em 2021,
abaixo da média de 20102019 (5,5%), com o investimento
em
retracção.
(África Monitor/Zambeze)
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A mbiente R odoviário

Prevalece a mesma encenação quando
ocorre um acidente rodoviário desastroso

N

ormalmente, quando os
acidentes calamitosos
ocorrem nas nossas
estradas, é quando parece
haver um despertar para um
problema tão grave do nosso
país que é a sinistralidade
rodoviária. É também
quando os dirigentes de
vários quadrantes surgem
manifestando sentimentos
d e c o n s t e r n a çã o e d e
incompreensão das razões
que fazem crescer os
acidentes estradais. Porém,
todos os dirigentes, directa
ou indirectamente ligados a
este fenómeno dos acidentes
nas vias públicas conhecem
as causas e até as soluções,
mas pouco fazem para que
estas sejam implementadas.
Pela repetição do tipo
d e p r e o c u p a çõ e s e
manifestações que os nossos
dirigentes demonstram
sempre que um acidente
dantesco acontece, ceifando
muitas vidas, já nos parece
que tudo não passa de
uma encenação teatral
que terá continuidade no
próximo episódio quando
um novo sinistro grave
voltar a ocorrer. Com todo
o respeito pelas emoções e
sentimentos sinceros que os
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nossos governantes possam
manifestar em ocasiões de
catástrofes rodoviárias, se
nada mudar para mitigar
estas constantes desgraças,
tudo não passará de
simples representação de
uma cena dramática. Esta
forma de manifestação ou
de comportamento que
parece revelar uma espécie
de indiferença sobre as
mortes nas nossas estradas
chegou a um ponto tal
q ue , q ua n d o to d os o s
dias morre um ou dois
moçambicanos nas nossas
estradas, é encarado como
um acontecimento banal,
ou seja, como uma simples
fatalidade do destino. Este
género de desinteresse só
não consegue ser disfarçado
quando o sinistro mata acima
de 10 pessoas, uma vez
que pela espectacularidade
da situação não passa
despercebido aos meios
d e c o m u n i c a çã o q u e ,
de imediato, divulgam
a ocorrência. Aí sim, é
que se brada aos céus.
“Que Deus nos acuda”.
Não se pense que se esteja
aqui a ironizar um assunto
tão sério e preocupante, mas
pretende-se sim demonstrar
e fazer despertar a quem
de direito de que estamos
a ser inconsequentes e a
manifestar uma passividade
incompreensível perante um
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grande problema da nossa
sociedade e do nosso país.
Perante a tragédia dos
acontecimentos, alguns
governantes surgem
em público a propor
agravamentos pontuais
ou especiais de medidas
punitivas, contudo, em
minha opinião, o problema
não se resolve desta forma.
Até porque, multas mais
graves ou sanções mais
penosas, só se podem aplicar
se estiverem estabelecidas
na lei. Mas entende-se
que essas propostas são
apresentadas em momentos
de forte emoção perante uma
tamanha desgraça ocorrida.
Por exemplo, propôs-se que
fossem retomados os testes
de álcool na condução
bem como a redução dos
limites de velocidade.
Quanto à retoma dos testes
do álcool no sangue que
tinham sido interrompidos
por ordem do Ministério da
Saúde, certamente seguindo
directivas comunitárias ou
internacionais relacionadas
com a proteção contra o
COVID 19, provavelmente
não será possível
implementar, mas entendo
que, se um condutor
manifestar indícios ou
sintomas de embriaguez,
deve ser encaminhado
para um posto sanitário
para efeitos de exame

sanguíneo. No que se refere
à diminuição dos limites
máximos de velocidade, os
que actualmente vigoram
que são incompreensíveis,
foram aprovados pelo
Decreto-Lei 1/2011 e, em
princípio, só um outro
Decreto a ser aprovado
pelo Conselho de Ministros
poderá ser aplicado, o que
vai levar algum tempo.
Uma vez que já se
conhecem as causas dos
acidentes, é necessário
avançar contra cada uma
delas, estabelecendo-se
um plano de combate. Por
exemplo, que estratégias
possuem os responsáveis
da segurança rodoviária do
Ministério dos Transportes
para lutar contra:
_Maus comportamentos
na via pública?
_Atropelamentos?
_Excessos de
velocidade?
_Cortes de prioridade?
_Ultrapassagens
irregulares?
_Ausência de seguro de
responsabilidade civil?
_Cortes de prioridade de
passagem?
_Fuga às inspeções
obrigatórias dos veículos?
_Falta de especialização
dos motoristas
profissionais?
_Vendas ilícitas de
licenças de condução?

_Fadiga e cansaço na
condução?
_Falta de educação
rodoviária?
_Fiscalização deficiente,
entre outras causas dos
acidentes?
Talvez esta seja uma
forma simples de encontrar
medidas aplicáveis e
sustentáveis para cada uma
das causas provocadoras
de acidentes rodoviários.
Todavia, estas formas de
combate aos sinistros nas
nossas estradas têm de
ser aplicadas com base
num Plano Estratégico
Multissectorial no âmbito
de uma Política Nacional
de Segurança Rodoviária.
A segurança rodoviária
tem de ser gerida por uma
autoridade independente,
competente, coordenadora
e fiscalizadora das políticas
de mitigação de acidentes,
tendo como instrumento
orientador um cronograma
de implementação. Já não se
pode continuar a trabalhar
às cegas, sem objectivos
concretos, sem metas, sem
prestação de contas e sem
controlo de resultados,
como até agora me parece
que vem acontecendo.
*DIRECTOR DA
ESCOLA DE CONDUÇÃO
INTERNACIONAL
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Almadina

A

observância e
preservação
d
a
s
relações de

consanguinidade entre
os diversos membros de
um grupo familiar são das
componentes a que o Isslam
mais ênfase deu, já que
constituem um meio para
não só se atingir a satisfação
de Deus, mas também para
se obter a Sua bênção e
o aumento do sustento.
O bom relacionamento
com os familiares favorece a
existência de uma sociedade
saudável e um ambiente geral
de interajuda e colaboração.
Cultiva o amor e a afeição
e desenvolve nos corações
o espírito de solidariedade.
A observância dos direitos
dos familiares garante a união
do grupo familiar, sendo
das melhores formas de se
manifestar a força colectiva.
Ligação uterina significa
estabelecimento de boas
r e l a çõ e s f a m i l i a r e s ,
incluindo-se neste grupo
os sogros que também
merecem ser tratados
com deferência, incluindo
suprir-lhes as necessidades
caso sejam carentes.
O Isslam atribui
grande importância ao
fortalecimento das relações
entre os elementos de um
mesmo grupo familiar,
condenando veementemente
o c o r t e d e r e l a çõ e s .
Consta no Qur’án,
C a p . 2 . , Ve r s . 8 3 :
“Sede bondosos para
com os (vossos) pais e para
com os (vossos) parentes”.
E consta também
no Cap. 2, Vers. 215:
“Perguntam-te o que
devem gastar. Diz: Qualquer
bem que ganhardes, que
seja (prioritariamente)
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Sheikh Aminuddin Mohamad

Reforcemos as
relações uterinas
para os pais e os parentes”.
Encontramos também
no Cap. 2, Vers. 177:
“A verdadeira virtuosidade
é gastar a riqueza apesar de
amá-la, a favor dos parentes”.
O Profeta Muhammad
(S.A.W.) disse: “O que
liga às relações uterinas é
aquele que as reata quando os
familiares as rompem, e não
aquele que as observa apenas
porque os outros também
o fazem”. (Al-Bukhari)
A vida inteira do Profeta
M u h a m m a d ( S . A . W. )
constitui um modelo para
toda a Humanidade, e a uma
das partes mais distinta da
sua vida é que ele orienta-nos
em todos os aspectos da vida,
da individual à colectiva, à
social, etc. E ele tratava bem e
com amor, os seus familiares.
A título ilustrativo, quando
ele recebeu a primeira
r e v e l a çã o , f i c o u a l g o
assustado e então a sua esposa
Khadija (R.T.A.) confortou-o
dizendo: “Juro por Deus! Não
fiques preocupado, pois Ele
nunca te humilhará porque
tu ligas às relações uterinas,
és hospitaleiro e ajudas
às pessoas”. (Al-Bukhari)
Infelizmente hoje em dia há
muita gente que aparenta ser
muito religiosa, cumpridora
das cinco orações diárias,
que se entrega à recitação do
Qur’án, recorda-se de Deus
com frequência, etc., mas por
outro lado rompe as rela¬ções
com os seus familiares. E não
só, até os trata mal e não
observa os seus direitos.
Essas pessoas fazem isto
não só com os familiares
distantes, mas até mesmo
com os próximos, tendo
atitudes negativas para
com eles. Não lhes dirigem
palavra e nem mesmo os
cumprimentam ou respondem
ao seu cumprimento.

Infelizmente a calúnia,
a maledicência, o trato
com desprezo até mesmo
em público, a exposição
de defeitos, etc., fazem
parte do nosso dia-a-dia.
Caso algo de desagradável
nos chegue de algum familiar
nosso ficamos furiosos,
tomando tal como pretexto
para nos distanciarmos desse
familiar, degenerado muitas
vezes no corte de ralações.
A paciência desempenha
um papel deveras importante
na criação, desenvolvimento
e manutenção de relações
que se pretendam
agradáveis e benéficas.
Se alguma sociedade
estiver colectivamente
privada desta valiosa
qualidade, então as divisões e
os distanciamentos ocorrerão
fácil e frequentemente,
arrastando consigo outras
enfermidades tão gravosas
como fogo que se ateia numa
sociedade: o ódio e o rancor.
Por isso cada um de nós
deve munir-se de paciência
e sentimento de perdão,
tendo sempre presente a
necessidade de manter o
melhor relacionamento
com a família e com os
entes-queridos, não se
zangando nem se irritando
por coisas mesquinhas. E
quando se deparar com algo
desagradável deve ter sempre
presente o sentimento de
perdão no lugar de nutrir
sentimentos de vingança.
Por vezes acontece um malentendido entre familiares, e
como consequência surgem
críticas e condenações.
Nesses casos é importante
que se esclareçam os malentendidos, as dúvidas e
as suspeitas nos corações
das pessoas, para que não
haja espaço para dissensões.
Para se garantir o

fortalecimento das relações
uterinas deve-se criar
amor e afeição, apoiandose monetariamente quem
esteja necessitado, pois isto
pode favorecer o amor e a
estabilidade nos corações.
O Profeta Muhammad
( S . A . W. ) i n c e n t i v a nos a gastar a favor
dos nossos familiares
desfavorecidos, apoiandoos monetariamente. Ele diz:
“Quando a pessoa gasta a
favor dos seus familiares
obtém dupla recompensa,
uma de caridade, e outra
d e l i g a çã o u t e r i n a ” .
Foi Deus quem nos
agraciou com a riqueza e
muitos outros favores, pelo
que nos ordena a gastarmos
a favor dos nossos familiares
apoiando-os materialmente”.
Devemo-nos esforçar
na observância destas
recomendações proféticas,
ainda que os beneficiados
não o reconhe¬çam e nem
mesmo manifestem um
gesto de gratidão, pois o
objectivo de dar algo ao
necessitado não é receber em
troca elogios da sua parte,
pois tal é susceptível de criar
nos nossos corações alguma
manifestação de orgulho
que leve ao alarde, mas sim
adquirirmos a satisfação
e recompensa que Deus
reservou para os caridosos
no Outro Mundo. Pensando
assim não teremos
nenhuma dificuldade em
ajudar e prestar apoio
a quem dele necessite.
Periodicamente, e em
ocasiões especiais, oferecer
prendas aos familiares
também pode contribuir
para o fortalecimento
das relações familiares.
Uma prenda é algo
simbólico, pois o objectivo
é a manifestação de amor,

carinho e consideração,
ainda que não seja
a l g o d e g r a n d e v a l o r.
Por isso não devemos
avaliar em termos
monetários a prenda
recebida. E se em troca
recebermos algo cujo
valor monetário se afigure
inferior não devemos
lamentar, menosprezar,
n e m m e s m o c r i t i c a r.
Encontros e visitas
periódicas também
podem fortalecer as
r e l a çõ e s f a m i l i a r e s .
Caso se tenha
familiares vivendo em
locais distantes, deve-se
periodicamente programar
uma viagem para visitá-los.
Nesta nossa era moderna
de avanço tecnológico
que transformou o Mundo
numa “Aldeia Global”
encurtando distâncias,
a s c h a m a d a s l i g a çõ e s
sociais tornaram-se
mais fáceis e acessíveis
comparativamente aos
tempos passados, pois hoje
já é fácil e barato estabelecer
comunicação com muitos
países via internet
(Skype, WhatsApp, etc.).
É desejável que tiremos
o melhor proveito
destes meios modernos
para estabelecermos
r e l a çõ e s u t e r i n a s .
Faz parte do bom
relacionamento convidar
familiares em ocasiões
especiais, em momentos de
alegria como casamentos,
walimah’s dias festivos de
Eid, etc. Isto também pode
criar amor nos corações, e
reforçar o relacionamento
entre familiares.
O Profeta Muhammad
(S.A.W.) tinha por hábito
convidar os seus familiares
em ocasiões especiais
para partilharem alegrias.
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RAND U L ANI

Investigações Científicas Descobriram o /C/ como Grafema
que representa Um Som de Fala de uma língua, o TXITXOPI,
ou “ Debaixo de boa palavra, aí está o engano” (2)

O

campo da
ciência,
à partida,
não devia
abrir espaços para polémicas, mas, infelizmente, vezes sem conta,
devido a intromissões de interesses marginais à própria
ciência, ela acaba sendo um
campo qualquer, comum,
questionável e até reprovável. Temos sempre dito que
todos os símbolos que procuram representar a língua
falada não são resultado de
qualquer investigação científica, são, sim, fruto de convenções. As ciências sociais
e sobretudo as de linguagem
e linguística encontram o
seu fundamento científico
no método, na observação
acutilante de fenómenos, na
análise racional e razoável e
na sistematização coerente
do que se trata; porque o alfabeto, no caso concreto das
ortografias, existe há seculos
e séculos, à semelhança dos
sistemas logográficos, não
faz sentido nenhum falar-se
de investigações científicas
que descobrem símbolos de
escrita ou que descobrem o
/C/ para representar um som
da língua dos VATXOPI.
Todasas entidades ouvidas pela 8º Comissão escudavam-se ou se escudam
numa tal ciência descobridora de símbolos de escrita,
uma ciência, a nosso ver, que
se preocupou ou se preocupa
mais em criar mistifório or-

tográfico do que em definir,
sem preconceitos, uma ortografia lógica e racional. Tanto a Universidade Eduardo
Mondlane, o Ministério da
Educação e Desenvolvimento Humano, a extinta Direcção da Educação e Cultura
da Cidade de Maputo quanto o Ministério da Cultura
e Turismo mostraram uma
harmonia argumental lógica,
pois eles formam a mesma
voz, a voz interessada pela
“universalidade” do /C/ nas
línguas moçambicanas; são
estes mesmos sectores preocupados com uma pressuposição falsa, pois procuram
fazer acreditar que existem
ortografias difíceis e fáceis,
e por conseguinte que há
grafemas fáceis e difíceis;
são estes que advogam que
é possível ter uma ortografia simplificada, que possa
permitir uma equivalência
directa entre o som e a letra
que o representa. Mas isso
não passa de uma simples
conjecturação, senão por que
os Bh/Dh/Vh/Ts/Ny/Mh/…
Representar os sons de
fala de qualquer língua sempre se afigurou um exercício
complexo, por essa razão
que estas matérias só se resolvem no âmbito dos consensos, das convenções. E,
reiteramos, tais consensos
acontecem no seio da comunidade linguística e nunca
num concerto de línguas diferentes. Quando estas entidades advogam que não lhes

parece consensual que toda
a comunidade dos VATXOPI rejeita o /C/, é que estão
conscientes que avançaram
com a carroça na frente dos
bois, e isto foi premeditado,
calculado, mesmo sendo irregular e ilegal; pois avançaram com a divulgação, com
o ensino, com a produção
de escritos sem consensos
firmados com as comunidades linguísticas; certamente valeram-se da posição
que ocupam na governação
para decidir coisas que lhes
convém. Ninguém conhece um estudante que recusa os ensinamentos do seu
professor, e estes foram
ensinados para ensinar os
outros a escrever /C/, e isto
não é nenhuma extraordinariedade, é simplesmente normal que assim seja.
O que a 8º Comissão
não fez é o que devia ser
extraordinário e útil para
os VATXOPI, devia, sim,
ter feito um exercício da
ciência, deslocar-se para
o espaço dos VATXOPI e
ouvir os donos da língua.
Ou, como fizeram as outras entidades, nos países
vizinhos como Zimbabwe,
Eswatini, Lesotho entre
outros, criar comissões de
línguas, nas quais estariam
inclusos membros multidisciplinares da comunidade e
alguns especialistas,(estes)
apenas para explicar casos
específicos e aconselhar
em alguns aspectos. Entre-

tanto, esta limitou-se a dar
espaço a quem não o precisa porque confortável está
com a situação que criou.
É verdade que o parecer
da comissão compreendeu
a sensibilidade da matéria
e recomendou que se repusesse, em estrito reconhecimento da independência
e liberdade da comunidade
linguística dos VATXOPI, a
verdade ortográfica, mas a
plenária da Assembleia da
República preferiu manter
esta comunidade dividida
do ponto de vista ortográfico: que se escreve com /
TX/ mas também que se escreva com /C/, para satisfazer a todos. À priori parece
ser decisão sábia, satisfatória para todos, mas não é.
Esta reflexão e este debate procuram trazer aquela
verdade que se oculta, que
se não revela, aquela realidade que se teme, que se
procura confundir, e nós
nos propomos a repetir e
tentar explicar. Os linguistas e a linguística fazem
tudo menos definir receitas
sobre como escrever esta e
aquela língua. Há, sim, hoje
as chamadas linguísticas
aplicadas, para a área de
ensino, para fazer gramáticas, dicionários, etc., mas
todas elas focalizam-se a
compreender e descrever o
que acontece nesta e naquela língua, podem até definir
propostas, novos caminhos,
mas tudo depende, em úl-

tima instância, do aval dos
falantes da língua. Seria incrível o Ministério da Cultura decidir que os VATXOPI toquem timbila duma
forma diferente do habitual,
que dancem Makhara de
forma diferente do comum.
Portanto, mais uma vez,
as ortografias, os símbolos
que representam os sons da
fala são convencionais, e
evocar a ciência para este
campo é um simples exercício para enganar certas
pessoas. A ciência não deve
ser evocada para fazer da
mentira verdade e todo o
mundo viver acomodado
numa falsidade vulgar. O
/C/ em muitas, senão quase
todas as línguas que o usam,
exceptuando XITSWA, não
soa como /TX/ do TXITXOPI, para soar como tal
precisa ser colocado um
diacrítico qualquer, como
acontece nas línguas eslavas.
Nas ostes destas entidades há uma ideia também
falsa, uma convicção de que
o /TX/ vai desaparecer com
o tempo, com os seus cultores e defensores, que as
crianças de hoje, que estudam o CICOPI estarão, num
tal futuro, em condições de
desacreditar e acabar com
o /TX/, ou seja, estas entidades estão numa luta. Dos
pronunciamentos feitos à
8º Comissão, quando se
fala de gente estudiosa que
faz trabalhos científicos em
CICOPI, está-se dizendo
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A selva

A

confissão das leoas e dos leões sonoriza uma orquestra completa de munições para um infalível
cerco ao leão, e tanto o elefante assim como a
girafa estão a coordenar a selva a moda leonina o
que revela-nos que jamais haverá a tão aclamada

justiça, pois no mais curto espaço em que há possibilidade de
atribuir poderes a quem se julga merecer, nota-se que tal poder foi
atribuído pelo tradicional rei destas terras, o leão. Ninguém percebe a razão deste ser o rei disto tudo, quando tudo indica que todos
têm as mesmas capacidades, alimentam-se para viver e por serem
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Editorial
Mamutes em digestão
desfilam na BO

O

s mamutes são uma espécie em extinção, que no âmbito da
sua tentativa de sobrevivência se instalaram em Moçambique.
Da família dos elefantes, estes trogloditas comem e pisam o
capim, deixando na desgraça os restantes animais. Em tempo
de digestão, de tanto mastigarem, bufam iguarias na BO, desfi-

vivos certamente que alimentam-se, e isso pressupõe que seja pos-

lando estômagos avantajados de tanto comer a solo do erário público. Dizem

sível a todos raciocinar, portanto, não pode existir diferenciações.

que há um processo contra estes abutres nas gavetas da PGR, sugerindo a

Por esse raciocínio, em que o raciocínio categoriza à todas as

sua responsabilização pelo crime financeiro contra o Estado. A ver vamos.

espécies, a discussão maior no seio desta selva tem sido mesmo

Corrupção generalizada, orçamentos paralelos, tráfico de influências,

a equitativa distribuição de tarefas, de poderes na verdade, um

negócios à margem do Estado, ligações ao submundo internacional é este

barulho que se deve até saudar por procurar dividir de igual modo

o universo que desfila na BO começando por figuras de proa, rodeadas

a servidão à própria selva. Mas, após tanto barulho para um teste

por uma clique de políticos e clientes de negócios. O SISE é o vértice,

nesse sentido, são dadas uma oportunidade as outras espécies para

o coração e o cérebro do poder absoluto e dos seus esquemas. A teia vai

fazer valer a missão que os cabe, e isso é o que se vê, girafas e

longe envolvendo das mais díspares personalidades, no estrangeiro juntam

elefantes decepcionam gazelas e zebras por manterem a teoria

se intermediários com cadastro em escândalos reconhecidos e bancos do

dos leões, das hienas ou seja lá o que for mas, a sorte de ver os
leões agachados choramingando um perdão a todos por inúmeros
desmandos e sabotagem a esta maravilhosa selva caiu por terra.
Numa clara confissão dos leões relativamente aos seus crimes,
o elefante encolhe a tromba anuindo descaradamente com os dizeres assassínios dessa maldosa espécie e, nas poucas vezes que
se levanta a tromba, brame em defesa da classe leonina, assumindo confissões claras como meras declarações, inadmissível, um
total desprezo à capacidade das formigas. Não passam todos de
leões, a verdade é que estamos perante a confissão do elefante.
Esse elefante deve ser muito ingénuo para que não perceba a encenação dos leões para tramar apenas um, ou então está tão ciente
que foi também doutrinado a linguagem do reinado para proceder
como tal porque se não, poderá trombeteiar de choro daqui a algum tempo em suas reflexões validando a sua afamada memória
pois, deve ser por ser robusto, enorme e espaçoso que recusa-se
a miar para perceber a confissão da leoa, preferindo confessar-se,

Ocidente que brincam com a vida do povo moçambicano, injectando nos
bolsos de facínoras destacados milhões para uma vida luxuosa e privatizada.
O crime cometido e a ser julgado na BO não é brincadeira não. Dinheiro
enorme foi desviado por um grupo da elite, jogando num sistema paralelo
de transferência de receitas. São um grupo que se considera da elite, são
mamutes, um grupo de supostos “intocáveis” que brincaram com a política e com a vida do povo moçambicano. Merecem punição exemplar.
O país não pode continuar a ser um albergue de dinheiro roubado. Em paralelo com o julgamento e pelo desfile de mamutes, somos de opinião que devia
haver uma petição a nível nacional para a devolução do dinheiro roubado e
desviado dos cofres do Estado, através de mecanismos de corrupção, escondidos
em sob forma de activos financeiros, imobiliário de luxo, depósitos bancários
e participações em empresas. A corrupção tem um impacto massivo sobre a
vida das pessoas e é por isso que lançamos este pedido de petição nacional
juntando cidadãos no mesmo propósito comum, que é exigir das autoridades
para garantir que o dinheiro roubado ao povo retorne ao país, esperando que o

isso o faz perder tempo ou talvez esteja a aplicar adequadamen-

mesmo seja utilizado em prol da melhoria das condições de vida da população.

te o disfarce e fingir não perceber que a estratégia dos leões é o

Este pedido não surge ao acaso. Os nossos kambas angolanos passaram

cerco ao leão, caso contrário, o elefante cairá feito um patinho.

por processo idêntico e foi possível recuperar cerca de um quinto dum valor

Para os leões vale tudo para se safar, matam-se entre si sempre

global de cerca de 4,9 mil milhões de dólares em dinheiro e outros activos,

que julgam necessários e optam sempre pelo ataque aos mais

incluindo interesses em Angola, Portugal e Brasil. Em Angola foi criado

fracos da sua espécie, os filhotes, até que tenham o território

o Serviço Nacional de Recuperação de Activos que pediu às autoridades

e as fêmeas a seu dispor e, quando o inimigo é doutra espécie

de outros países para congelar ou mesmo apropriar activos e dinheiro no

e bastante forte como um elefante ou uma girafa por exemplo,

valor de 5,43 mil milhões. Na BO há sujeira. Há famílias que curtiram boa

eles unem-se para extermina-lo e tirarem o maior proveito de

vida sem saber que os pais, tios, padrinhos e amantes roubaram ao Estado.

si, portanto, tomara que esse elefante e a sua amada girafa sai-

Estão a saber agora através dos ecrãs televisivos. Os jantares mudaram de

bam por onde estão galgando pois, ainda que enormes não te-

feição nas casas dos abutres.Vergonha, vexame é a sobremesa.Uma lição

rão nem força, nem ruído capaz de fazer frente à essa alcateia.

por aprender e aprender. Abaixo o roubo. Abaixo a corrupção. Abaixooo!
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Angola

Acórdão do TC sobre UNITA suscita
queixa a instâncias internacionais
Um grupo de juristas angolanos, na sua maioria constituído por advogados e académicos, propõe-se analisar
minuciosamente o acórdão do Tribunal Constitucional (TC)
que ditou a anulação do congresso da UNITA, tendo em vista
identificar “ilegalidades” de que o mesmo está supostamente
eivado. O propósito da iniciativa é a apresentação de uma
queixa em instâncias nacionais e internacionais.

jecto de pressões diversas.
O maior controlo que João
Lourenço exerce sobre a justiça é considerado devido a
convicções do próprio e/ou a
conselhos de outrem de que a
via judicial se reveste de im-

lugar ao acórdão que afastou
Adalberto Costa Júnior da presidência da UNITA. A sua oposição à acção, esta promovida
por magistrados do MP no TC,
foi justificada pelo próprio com
o argumento de que se estava

razão pela qual João Lourenço
se apoia nele para interferir no
funcionamento dos tribunais.
É-lhe atribuída a escolha de
Laurinda Cardoso para o TC.
AA foi também o protagonista de uma acção in extremis,

a rg u m e n t o
invocado
por elementos do grupo
para justificar a sua iniciativa é o de se
sentirem “ética e moralmente”
obrigados a agir com o fim de
denunciar e tentar contrariar
o estado de “extrema subordinação” da justiça angolana
ante o poder político-partidário
– fenómeno que consideram
patente não apenas no conteúdo do acórdão, como também
em circunstâncias “insólitas”
que levaram à sua produção.
A par de “ilegalidades” do
acórdão já identificadas de antemão, mas agora em vias de
serem submetidas a um “esquadrinhamento jurídico”, o grupo
está ao corrente de informações
de iniciativas levadas a cabo
pela superestrutura do regime, na pessoa do Presidente
da República, João Lourenço,
tendo em vista condicionar e/
ou pressionar o TC a promover a referida acção, com o
fim de afastar Adalberto Costa
Júnior da direcção da UNITA.
2. O estado de “subordinação” em que o sistema judicial
presentemente se encontra ante
o poder político-partidário é
considerado em meios do sector como “mais apertado” do
que aquele que existiu no período do anterior Presidente República, José Eduardo dos Santos. Desprovido da capacidade
de persuasão e influência do
seu antecessor, João Lourenço
recorre a métodos de controlo
considerados mais incisivos.
Diferenças
assinaladas na conduta de ambos em relação a um mesmo aspecto, em concreto:
- José Eduardo dos Santos: os presidentes dos dois
tribunais superiores do seu
tempo, TC e Supremo Tribunal (ST), eram magistrados
prestigiados; o ascendente que
tinha sobre os mesmos e que
usava para “influenciar” a sua
acção, provinha da sua pró-

portância vital como “instrumento de conservação do poder”. Quer decidindo a favor
dos seus interesses e causas,
quer visando adversários. O
controlo actual, tido por “manifesto”, tende, porém, a erodir a credibilidade da justiça.
O objectivo da “conservação do poder” é igualmente apontado como razão do
controlo que JL exerce sobre
instituições do Estado como
a administração eleitoral ou
sobre os grandes órgãos da
comunicação social. O actual
presidente da Comissão Nacional de Eleições, Manuel
Pereira da Silva “Manico”,
é uma figura cuja integridade moral e competência são
objecto de dúvidas públicas.
O PGR, Pitta Gróz, é descrito no meio judicial como o
único titular de um órgão superior do sistema judiciário “não
completamente submisso ao
poder político”. O relacionamento “menos cordial” que, de
acordo com informações consideradas fiáveis, mantém com
o PR, é devido a tal evidência.
3. A substituição de Rui Ferreira e Manuel Aragão à frente
do TC ocorreu por força de objecções que o mesmo levantava a uma acção interna já em
curso, a qual viria depois a dar

em presença de uma entorse ao
estado de direito democrático.
Entre analistas com apurado
conhecimento do assunto é corrente que o acórdão do TC foi o
“antídoto” encontrado pelo regime para fazer abortar o plano
da criação da Frente Patriótica
Unida (FPU). Ante a aproximação da data da sua constituição
pública e havendo necessidade
de agir, João Lourenço decidiu-se a exonerar o então presidente do TC, visto como obstáculo ao referido “antídoto”.
Descrito como já “debaixo do efeito de pressões” para
ser mais maleável no que toca
ao andamento do assunto do
acórdão, mas, ainda assim, sem
vontade de ceder, Rui Ferreira e
Manuel Aragão aproveitou uma
audiência com o PR para apresentar um pedido de jubilação.
Entendido como um pedido de
exoneração, o gesto viria a dar
lugar à nomeação de Laurinda
Cardoso – uma jurista partidariamente comprometida e sem
qualificações recomendáveis.
Há indicações consideradas
recortadas de que a elaboração
do referido acórdão foi acompanhada de perto pelo ministro de
Estado e chefe da Casa Civil do
PR, Adão De Almeida, em geral
apontado como indivíduo dotado de sólida formação jurídica,

destinada a comprometer a
constituição da FPU. Na própria
manhã de 05 de Outubro para a
qual estava programado o respectivo acto público, Adão De
Almeida foi a casa de um dos
promotores da FPU, Abel Chivukuvuku, numa missão que
consistia em garantir a legalização de um partido que o próprio se propôs criar no passado,
mas cujo processo foi sistematicamente rejeitado pelo TC.
Os “efeitos nefastos” para
Angola e seus interesses que
o grupo identifica no controlo
da justiça angolana pelo poder político-partidário (a nomeação dos juízes principais
não dispensa o beneplácito
de um departamento interno do MPLA), são também
apresentados como “razão de
ser” da iniciativa que o grupo se propõe pôr em marcha.
Entre tais efeitos, os que
mais preocupações suscitam
são os seguintes: ofuscamento da imagem do país como
estado democrático de direito – com eventuais danos políticos, financeiros e reputacionais; criação de um novo
entrave (falta de segurança
jurídica) ao investimento privado externo de que o país
carece vitalmente para recuperar a sua debilitada economia.

O

pria autoridade e de favorecimentos com que os cativava.
- João Lourenço: em substituição de Rui Ferreira e Manuel Aragão, cada um a seu
tempo subtilmente pressionados a deixar a presidência do
ST e TC, nomeou magistrados
aos quais não é reconhecida
técnico-jurídica nem carreira adequada – insuficiências
consideradas propiciadoras de
“excessos de zelo” nas suas
demonstrações de lealdade.
As práticas de “cativação
da lealdade” de magistrados
por via da concessão de favores (cargos, mordomias,
carros,casas) aumentaram de
forma considerada pronunciada no período da presidência de João Lourenço. Do
mesmo modo que o recurso
a subliminares acções de sobre magistrados que não se
prestem a “cooperar”. A saber:
- Foi recentemente aprovada pelo Presidente da República uma verba para a compra
de 100 viaturas destinadas a
“uso pessoal” de magistrados do Ministério Público.
- Juízes do TC que não
aprovaram o acórdão contra
a UNITA por não terem comparecido na reunião plenária
em que o documento foi votado, foram a posteriori ob-
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Criados 134 mil
empregos em um ano
A campanha agrária 2020/2021 estabeleceu uma nova fasquia para o sector agrário,
depois de duplicar a taxa de crescimento prevista no Plano Económico e Social (PES 2021).
Estimava-se que o sector crescesse em 4.1%, mas, espevitado pelo programa Sustenta,
deu um inédito salto para os históricos 8.2%. Para além do aumento da produção, atesta
esse crescimento o facto de terem sido criados mais de 130 mil empregos.
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CAMPANHA AGRÁRIA 2020/2021

Metas largamente ultrapassadas

H

istórico. Em meio a crises decorrentes
da Covid-19 e de outros fenómenos,
o desempenho do sector agrícola
ousou superar aquilo que eram as
metas estabelecidas para a Campanha 2020/21.
O facto confirma que o sector agro-pecuário
está a consolidar o seu estatuto de vanguardista
no processo da recuperação económica do
país. As previsões para a Campanha 2021/22
são igualmente optimistas. O caminho do
crescimento é irreversível.
Aquando do lançamento da Campanha Agrária 2020/21, acto
dirigido ao mais alto nível pelo Presidente da República, Filipe Jacinto
Nyusi, poucos imaginariam que, um ano depois, os resultados seriam
tão bons. Naquele dia 30 de Outubro de 2020, foi anunciado, a
partir do distrito de Cuamba, província do Niassa, que a estimativa
de crescimento era de 4.1%, em linha com o plasmado no Plano
Económico e Social (PES 2021), o que já representava um salto em
relação à campanha anterior, em que o crescimento se fixou nos 3%.
A verdade é que o resultado mostra que o desempenho do sector
agrário “rebentou a escala”, fixando o crescimento nos incríveis 8,2%.
É, portanto, mais do que o dobro.
Como foi sublinhado pelo Chefe do Estado, no âmbito do lançamento
da Campanha Agrária 2021/22, no distrito de Vanduzi, em Manica,
este crescimento contribui para a retoma económica de Moçambique
e representa um valor de produção agrícola de cerca de 321 biliões
de meticais a preços correntes de mercado.

que afectou o sector agrícola.
Para além disso, registou-se uma queda de exportação das
principais commodities (que incluem produtos agrícolas) e o “desvio”
do investimento público sobretudo para o sector da Saúde, numa
estratégia que visava conter a propagação da Covid-19.
A intensificação dos ataques terroristas na província de Cabo
Delgado, levando a que o número de pessoas deslocadas ultrapassasse
os 700 mil, também impactou de forma negativa a actividade agrícola,
pese embora a maior parte das comunidades visadas pelos jihadistas
do grupo Ansar al Sunnah seja do litoral, onde a principal actividade
é a pesca.
Ao longo desse período, Moçambique ainda teve de lidar com
eventos extremos, decorrentes das alterações climáticas. O destaque
vai para a ocorrência de “La Ninã”, - fenómeno meteorológico que
afecta as temperaturas, precipitação e padrões de tempestades.
Confirmado em Outubro de 2020 pela Organização Mundial de
Meteorologia (OMM), o fenómeno “La Ninã” influenciou o clima em
Moçambique, levando à ocorrência de estiagem, chuvas irregulares,
temperaturas altas, inundações, descargas, tempestades e ciclones
tropicais. O destaque vai, naturalmente, para os ciclones Chalane,
Eloise e Guambe, que tiveram lugar em Dezembro de 2020, Janeiro
de 2021 e Fevereiro de 2021, respectivamente, com consequências
devastadoras, particularmente para o sector agrícola.
“A área total afectada pelos efeitos combinados dos fenómenos
climáticos adversos foi de 508.842 hectares de culturas diversas,
representando cerca de 8.2% da área total semeada, e afectou
285.890 produtores em 87 distritos do país. Desta área, cerca de
55.200 hectares foram afectados pela estiagem e irregularidade de
chuvas, nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Manica e Tete”,
refere o relatório do MADER.

Aumenta área de produção
Os excelentes registos de 2020/21 são, em parte, resultado do
aumento significativo da área de cultivo.
Nesse período, foi explorada uma área de 5,7 milhões de hectares,
mais 3,9% em relação à campanha 2019/20. Em termos globais, a
produção agrícola ocupou cerca de 15,8% da área agrícola potencial
do país, que, como se sabe, é de cerca de 36 milhões de hectares. Os
cereais e as leguminosas, que são as principais culturas de segurança
alimentar e de renda das famílias, representam cerca de 80% da área
plantada na Campanha Agrária 2020/2021. Seguem-se as raízes e
tubérculos, com 10.9%, as frutas, com 5.9% e hortícolas, com 4.1%.
Da silvicultura, também chegam boas notícias. Foi reiniciada a
exportação do eucalipto, prevendo-se, até ao fim do presente ano, a
exportação de 140 metros cúbicos de eucalipto, no valor aproximado
de 1000 milhões de meticais. Enquanto isso, o crescimento da área
da pecuária foi de 9%.
Prova de resiliência
O enorme crescimento registado na época 2020/2021 é ainda mais
impressionante, se analisadas as adversidades que caracterizaram
o período em referência, o que, de certa forma, atesta a grande
capacidade de resiliência do sector agrário em Moçambique. “O
contexto internacional ficou marcado pelo impacto da Covid-19
no sector produtivo. Este impacto provocou a disrupção da cadeia
de logística internacional, que gerou grande incerteza e mudança
no padrão de produção a nível global”, assinala o Relatório da
Campanha Agrária 2020/21, elaborado pelo Ministério da Agricultura
e Desenvolvimento Rural (MADER).
A pandemia do coronavírus empurrou o país para uma recessão
económica, com o Produto Interno Bruto (PIB) a regredir em 1,28%, o

2

Este ano, voltou a ser o PR a fazer o lançamento oficial
da campanha agrária
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Gráfico demonstrativo do domínio dos cereais e
leguminosas
Não obstante todas estas adversidades, no primeiro trimestre do
ano em curso, a economia moçambicana já tinha reatado o rumo do
crescimento.
Para tal, foi determinante o desempenho do sector agrícola, que
cresceu em 4,8%. De resto, o sector agrícola foi o que teve maior
representatividade na actividade económica, em cerca de 25%.

Metas mais ambiciosas para 2021-2022
Depois de, na campanha passada, as metas terem sido largamente
ultrapassadas, desta vez, o Governo de Moçambique, através do
MADER, decidiu elevar ainda mais a fasquia. O sector agrário prevê
um crescimento de 13.9%, consolidando o sector agro-pecuário como
um dos principais impulsionadores da retoma económica, depois da
crise da pandemia da Covid-19 e da incerteza sobre a sua evolução
no mundo. O crescimento previsto em 2022 poderá resultar em cerca
de 173 mil empregos.
Em termos específicos, prevê-se um crescimento de 7% para os
cereais, devendo passar de 2,2 milhões para 2,4 milhões de toneladas.
O sector das leguminosas deverá crescer em 10%, enquanto as
oleaginosas deverão atingir os 17%. As hortícolas devem registar
um crescimento de 29%, enquanto, nos tubérculos, as projecções
apontam para um crescimento de 6%. As amêndoas, frutas e a
pecuária deverão crescer em 25%, 4% e 8%, respectivamente.
O optimismo reinante no seio do Governo tem como pressuposto
o facto de se prever chuvas normais com tendência para acima do
normal em alguns casos e com tendência para abaixo do normal em
outros, ao longo da Campanha Agrária 2021/22. A isso se associa a
política de intensificação e aumento de áreas de produção, geradas
no âmbito do programa SUSTENTA, pelo aumento do número de
produtores e investimentos privados, como reflexo dos resultados
positivos alcançados na campanha passada, e com o apoio dos
extensionistas.
Celso Correia salienta a estabilidade

Celso Correia, ministro da Agricultura e
Desenvolvimento Rural

O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia,
marcou presença em Manica, no lançamento da Campanha Agrária
2021/22. Falando instantes depois da exibição de um vídeo que
mostrava casos de sucesso do projecto Sustenta, do qual é o principal
rosto, Correia aproveitou a ocasião para sublinhar que o crescimento
registado ao longo dos últimos tempos deve-se à estabilidade no país.
Elogiou o Chefe do Estado pelo esforço que tem empreendido no
sentido de pacificar as zonas centro e norte, reforçando que é com
estabilidade que se produz. Correia, para quem a data do lançamento
da Campanha Agrária é uma das mais importantes do calendário
económico nacional, não deixou de sublinhar a presença, em
Vanduzi, dos produtores, extensionistas, sector privado, associações
dos camponeses, parceiros de cooperação, sector financeiro e
representantes dos órgãos de comunicação social.
O evento contou também com a presença do secretário de Estado na
província de Manica, Edson Macuacua, da governadora da província,
Francisca Tomás, e dos administradores dos distritos da província.
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Melhoram mecanismos
controlo de pragas

de

U

ma das grandes ameaças à
produção agrícola continua
a ser pragas. A Campanha
Agrária 2020/2021 foi marcada
pela ocorrência de várias, com destaque
para lagarta do funil de milho, gafanhoto
elegante, besouro do gergelim e traças, que
são as mais comuns. Enormes hectares de
culturas foram dadas como perdidas, mas
a pronta reacção dos técnicos ligados ao
MADER salvou a maior parte.
No geral, as pragas afectaram 254 107 hectares, dos Índice de controlo tende a aumentar
quais 57 612,45 hectares foram perdidos, afectando um
O ressurgimento do Gafanhoto Elegante
universo de mais de 55 mil famílias.
A área recuperada, graças ao tratamento, é de 94 727,47 hectares,
Já o Gafanhoto Elegante foi identificado em sete províncias e
ou seja, é superior à área perdida, o que revela melhorias nesse
afectou
uma área de 26.171,4 hectares, dos quais 7.596,1 hectares
aspecto.
foram dados como perdidos, o correspondente a um índice de perdas
A lagarta do funil do milho afectou 105.678 hectares, levando à
de 29%. Foi o regresso de uma praga que, na campanha anterior,
perda de 19.712,1 hectares, um índice de perdas de 18,6%, contra
simplesmente não existiu.
45,9% registados na Campanha Agrária 2019/2020. A província
A província da Zambézia lidera em termos de área afectada, com
de Gaza foi a maior vítima desta praga, com 36,818.6 0 hectares
10
169 hectares, dos quais 6 227 hectares foram recuperados e 3
afectados, dos quais foi possível recuperar 31,382.60 hectares,
939
hectares perdidos, afectando 11 631 famílias. Cabo Delgado foi a
levando a que o número de famílias afectadas não passasse de
província
mais “poupada”, com 342 hectares afectados, dos quais 299
11,427.00.
hectares foram recuperados.
Mas a maior demonstração de sucesso no maneio da lagarta
É curioso, no entanto, que o número de famílias afectadas nessa
do funil do milho foi a província de Sofala, onde toda a extensão
parcela
do país seja superior ao de Nampula, onde a área afectada foi
afectada (11,462.00 hectares) foi controlada.
de 4 509 hectares. É que, se em Cabo Delgado foram afectadas 156
Por sua vez, a lagarta invasora ocorreu de modo particular em
famílias, na “capital do norte” foram apenas duas.
quatro províncias: Cabo Delgado, Zambézia, Gaza e Sofala.
Quem também ressurgiu foi o rato-do-campo, que se fez sentir em
Gaza teve a maior área afectada (70.00 hectares), mas apenas
Cabo Delgado, Zambézia, Sofala e Gaza, onde afectou uma área de
6.00 hectares foram dados como perdidos. Foram afectadas as
19.168,5 hectares, dos quais cerca de 2.450,9 hectares foram perdidos,
seguintes culturas: arroz, milho, couve e feijão-nhemba. No extremo
o correspondente a um índice de perdas de 13%.
oposto está a província de Sofala, com 5.70 hectares afectados, dos
Ainda melhor controlada foi a traça da couve, que, na campanha
quais 4.20 hectares foram recuperados.
2020/2021, afectou uma área de 2.149,9 hectares, sendo que 52,1
No cômputo geral, a lagarta invasora afectou 135.70 hectares,
hectares foram perdidos, o correspondente a um índice de perda de
tendo sido recuperados 109.20 hectares e perdidos 27.50 hectares,
2,42%.
afectando um total de 76 famílias.
Outra praga que marcou a campanha 2020/2021 foi o besouro
do gergelim, identificada em três províncias,
nomeadamente Cabo Delgado, Nampula e Zambézia. A
província de Nampula foi a mais afectada, com 39.925,3
hectares perdidos de 132.901 hectares plantados, o
correspondente a um índice de perda de 30,04%. Os
distritos mais afectados foram Meconta, Monapo, Erati,
Mecuburi, Mogincual, Liupo, Larde, Moma, Muecate e
Mogovolas. A principal causa da eclosão da praga foi a
sementeira tardia, por conta do atraso das chuvas.
Há cada vez menos doenças em animais

Lagarta do funil do milho é a principal praga do milho nas zonas
tropicais

4

No que diz respeito à sanidade animal, os números
demonstram um progresso claro.
Durante o primeiro semestre de 2021, foram reportados
77 focos de doenças, contra 234 do período homólogo
de 2020, representando uma redução de 67%.
As doenças mais reportadas foram as transmitidas
por carraças (DTCs), com uma representação de 65%,
Tuberculose, com 13% e Fasciolose, com 4%.
As províncias que registaram mais focos de doenças
foram Sofala (43%), Manica (32%), Gaza (10%) e Cabo
Delgado (6%), do total dos focos reportados.
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Fórum de Economia e Gestão da
Lusofonia: Intercâmbio entre as Universidades
SILVINO MIRANDA
É pensando no intercâmbio entre as universidades que Rodrigues Zicai Fazenda Director Geral do ISFIC falava à nossa reportagem
sobre o Fórum de Economia e Gestão da Lusofonia criado para a interacção entre várias
instituições, sejam públicas ou privadas de ensino superior moçambicano e internacional da Lusofonia.

O

Fórum de Economia e Gestão da
Lusofonia que se realiza de 1 a 3
de Dezembro se dedica àdivulgaçãocientífica da economia e gestão dos povos destes Países por
meio das investigações que são levadas a cabo.
Segundo a fonte, acordou-se que anualmente devem existir dois simpósios, o primeiro será no mês de
Abril ou Maio, e o segundo no mês de Outubro ou
Novembro. Havia um simpósio marcado para este
ano em Novembro, mas ficou adiado devido a demora de divulgação por parte de algumas instituições.
Por conta da pandemia houve alterações em relação a cerimónia que agora passará simplesmente a ser transmitida por Web e seráem simultâneo pelo Facebook, Youtube para além do Zoom.
O evento não é limitado apenas a instituições de
ensino superior já inscritas, por ser um fórum aberto, outras instituições podem aderir ao evento, desde
que sejam Países e instituições de ensino da Lusofonia.
“Havia a candidatura do Brasil, mas não foi possível devido ao fuso horário, vamos ter que analisar a
melhor maneira do Brasil fazer parte, mas quando passarmos para as secções presenciais certamente que as instituições de ensino superior brasileiro poderão participar”.
Nesse sentido entendeu-se organizar este primeiro simpósio aberto a qualquer instituição de investigação e de ensino superior que queira fazer parte. Assim
sendo, o evento foi divulgado em forma de cartazes,
jornais e para todos os fóruns de reitores das universidades do continente africano que fazem parte de um grupo de WhatsApp onde são partilhadas algumas ideias.
“O pensamento é que ocupemos 7 a 8 horas por
dia de comunicação científica na área de economia
e gestão, sustentabilidade social e desenvolvimento, contabilidade e auditoria, turismo e tudo que tem a
ver com área económica pode fazer parte do evento,
como instituições ou como investigadores individuais”.
Rodrigues Fazenda acrescenta que ao pensar
7 a 8 horas por dia precisavam de ter 24 comunicações e neste período acabam não tendo simplesmente 24 comunicações, mas o dobro do esperado.
Tem instituições e investigadores que enviaram as suas
comunicações científicas em forma de artigo, dissertações
de mestrado, teses de doutoramento ou então resumos.
São membros deste fórum as seguintes universidades, Universidade Metodista de Angola, Universidade
Wutivi de Maputo, Universidade São Tomás de Moçambique, ISUTC, UniPúngué, UniZambeze, UniRovuma,
Universidade Católica de Moçambique,ISCAM,Instituto
Superior de Gaza, ISGECOF e mais. Conta ao mesmo
tempo com a participação da AMECON (AssociaçãoMoçambicana dos Economistas) como Co-organizadora.
O propósito deste fórum começa por discutir investigações sobre a economia e gestão dos Países da Lusofonia, essa discussão vai desembocar com a publicação na
revista científica e a mesma disponível no mês de Fevereiro de 2022 e para o simpósio, que vai decorrer no final de Abril ou princípio de Maio serálançada a revista
científica para aquele simpósio, diz Rodrigues Fazenda.
A ideia do fórum é também o de potenciar as revistas

científicas da instituição organizadora
do evento naquela edição, neste caso
a instituição organizadora desta edição é o Instituto Superior de Gaza.
Esta terá uma edição especial do
simpósio, ou seja, vai se potenciar a
revista do Instituto Superior de Gaza.
Comercial

A Instituição organizadora do
evento naquela edição, deve criar
uma revista científica para a publicação após o término do evento e assim
potenciar a cada instituição o trabalho
que tem desenvolvido na área de investigação. E as revistas estarão disponíveis nas páginas web de todas as instituições, por seu turno, mais terão uma
pequena taxa a se pegar pelas revistas.
“Entendemos que trabalhar em
equipa, vai ser muito fundamental para
o crescimento e desenvolvimento do
nível de investigação da Lusofonia”.
Os artigos científicos são revistos por pares, isto significa
que há um investigador de uma
outra instituição que irá ler o artigo, ou seja, são dois pareceres
que irão ler o artigo que estão em
Países ou instituições diferentes.
Por outro lado, é usado o critério
de duplo cego, ou seja, esta comuni-

cação que será enviada para esse parecerista que irá ler, vai se eliminar
o nome das instituição ou do autor
do artigo, ele vai ter uma correcção
completamente independente. Por
sua vez os artigos são em formato
word para poder permitir eliminar
o nome e enviar para o parecerista.
Existe uma comissão científica e
alguns membros da comissão lêem
alguns artigos, mas a maior parte
está mais dedicada para a organização do evento. Para garantir a credibilidade dessa avaliação os pareces
são feitos por Drs e especialistas na
área em que se avalia a comunicação.
Neste fórum estamos mais preocupados em trazer investigação
daqueles que produzem em português e espanhol, mais tarde poderá haver alguma evolução, não
porque não se pode receber comunicações em inglês, conclui Fazenda.

No leito do grande rio
Onde

o

n e g ó c io

se

r e e nc o n t r a

Programa 3600 segundos: Dinamização da
Investigação Científica em Moçambique
SILVINO MIRANDA
O programa 3600 segundos foi pensado e criado pelo
Director do ISFIC (Instituto Superior de Formação e Investigação Científica) Rodrigues Zicai Fazenda, docente há
mais de 32 anos, pelo Engenheiro Álvaro Cossa da TVM
e foi amadurecido em 2018. De Principio o programa foi
pensado em 2014 com 3 edições, mas só foi ao ar em 2021.

E

ste programa
é
dedicado
ao estudo de
investigação científica, recebem monografias de
Licenciatura,
dissertações
de Mestrado, tese de Doutoramento, não obstante, recebem também artigos científicos ou outro tipo de
investigação que uma determinada instituição esteja a fazer.
Os trabalhos que são todos enviados para o endereço
electrónico do programa passam por uma triagem, para
ver qual efectivamente o trabalho que tem qualidade para
ir ao debate no programa.
Privilegia-se mais os trabalhos ligados a área de ciências exactas e que devido
ao objectivo do programa,

que primeiramente é o de divulgar a investigação feita na
República de Moçambique,
divulgar investigações que tenham interacção directa com
o sector produtivo, porque a
ideia é mostrar ao sector empresarial que há investigações
feitas em Moçambique e que
essas investigações poderiam
levar Moçambique a um outro
nível, diz Rodrigues Fazenda.
“É uma forma que encontramos de incentivar a
investigação científica e fazer com que os nossos investigadores sejam praticante
pessoas com patentes a serem publicadas e que por um
lado possam se transformar
no empresário do amanha.”.
Depois da recepção dos
trabalhos, os mesmos beneficiam a uma determinada co-

munidade, ou uma empresa.
Os fazedores, deslocam-se a
empresa e fazem a gravação
de uma reportagem, posteriormente há um debate em estúdio que conta com o comentador residente, o representante
da empresa, o investigador que
todos esses compõem a mesa
principal e depois tem a plateia composta por estudantes
universitários,
investigado-

res e docentes universitários.
“O programa na sua íntegra
trouxe muitos inovadores para
a área de investigação, porque
vários jovens se descobriram
e viram que é possível fazer
as coisas na base de pequenas
substâncias existentes na natureza que era dispersada. O
trabalho feito por estes jovens
trouxe à tona a importância de
poder incentivar os estudantes

a aderirem a investigação”,
ressalta Rodrigues Fazenda.
Rodrigues Fazenda que falava ao Zambeze, diz que são
essas investigações que existem nas nossas universidades
que eram guardadas em prateleiras ou armazéns que o programa está a trazer para mostrar
a sociedade e debater assuntos
relevantes da área científica,
para que a sociedade perceba
que existe esse tipo de instigação e o sector produtivo pode
se beneficiar desses trabalhos.
“Temos lutado para que
o programa trate mais de assuntos que provem alimentos
para o cidadão, para que nesta
época que temos problema de
subnutrição possam ser combatidos em Moçambique e o
País possa andar para frente,
então o programa dedica-se até
agora exclusivamente a isso”.
Rodrigues Fazenda, disse
que tem tido poucos programas de âmbito social, mas a
maior parte quando se trata
do assunto é discutida a inovação, democracia ambiental,
enquanto os outros programas tem impacto económico e na saúde dos cidadãos.

BCI eleito maior Banco de Custódia por Registo de
Accionistas na Central de Valores Mobiliários

O

BCI foi premiado, a 17
de Novembro, como
Maior Banco de Custódia por Registo de
Accionistas na Central de Valores Mobiliários, pela Bolsa de
Valores Moçambique (BVM).
A entrega do prémio teve
lugar em Maputo, numa cerimónia em que foram ainda
premiadas outras instituições pela sua contribuição no
mercado de capitais. “Queria enaltecer, de forma muito
clara, esta distinção por parte
da BVM de Moçambique que
traduz o nosso forte comprometimento com o apoio à
dinamização do mercado de
capitais em Moçambique”–

disse Francisco Costa, Presidente da Comissão Executiva
(PCE) do BCI, e acrescentou:

“a honra de receber este galardão é também significativa do
ponto de vista de valorização

do trabalho que temos desenvolvido e que tem merecido
diversas distinções por parte
de instituições nacionais e internacionais de referência”.
O PCE do BCI referiu ainda que “com 25 anos de existência, o BCI é uma das principais instituições financeiras
de Moçambique, mantendo
hoje a posição cimeira do Sistema Bancário no que diz respeito aos volumes de Crédito,
Depósitos e Activos, e com a
maior rede comercial do País”.
Indicou mais adiante que
num ano repleto de desafios,
em que uma das palavras
chave foi resiliência, o BCI
recebeu, só para destacar alguns exemplos, o prémio de
‘Melhor Banco em Moçam-

bique - 2021’, melhor Banco
em Moçambique para Pequenas e Médias Empresas
(PME), pela Revista ‘Global
Finance’; “Best Commercial
Bank – Mozambique e Best
Private Bank – Mozambique”,
pela revista norte-americana
World Economic Magazine,
“distinções queenchem, naturalmente, de orgulho, mas
acrescem igualmente, a nossa
responsabilidade como Banco de Excelência” – concluiu.
Refira-se que o galardão ora atribuído premeia
distintos intervenientes no
mercado de capitais, no intuito de entre outros factores, enaltecer o seu esforço e
contributo no crescimento do
sistema financeiro nacional.
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Responsabilidade Social

Moza Banco doa “contentores” e material de
combate à Covid-19 ao Município da Beira
O Moza Banco procedeu na Sexta-Feira, 19 de Novembro, à entrega ao Presidente do Conselho Municipal
da Beira, Albano Carige, de (2) módulos metálicos onde
outrora funcionavam os balcões do Banco nos Mercados
Goto e Munhava, (2) tanques de água com capacidade de
500L cada, bem como kits de higienização no âmbito do
combate à COVID-19.

C

om esta iniciativa,
o
Banco pretende contribuir
para o desenvolvimento da segunda maior
cidade do país, visto que os
módulos serão utilizados para
colecta de taxas e impostos segundo deu a conhecer Albano
Carige. Por outro lado, o material de higienização constituído poróculos de protecção,
viseiras, bombas pulverizadoras, luvas cirúrgicas, álcool
em gel, termómetros, borrifadores, fatos impermeáveis, luvas, máscaras, entre outro, irá
garantir que os munícipes tenham mais meios de prevenção
e protecção contra à covid-19

Na ocasião, o representante da Comissão Executiva do
Moza Banco, Alfredo Paúa,
frisou que, “é expectativa do
Moza Banco com esta iniciativa, disponibilizar meios que
sirvam aos interesses dos nossos parceiros, e no caso concreto do Município da Beira,
contribuam para o aumento da
capacidade de geração de receitas, por via da instalação de
postos de cobrança no interior
destes mercados, permitindo a
que os munícipes canalizem as
suas contribuições com maior
comodidade e conveniência”.
Durante a sua intervenção,
o presidente do município da
Beira Albano Carige, saudou
a iniciativa do Moza Banco

tendo destacado, “o Moza Banco mostrou mais uma vez que
não é apenas uma instituição
onde guardamos e levantamos
o nosso dinheiro, é uma instituição que também se preocupa
com a saúde dos munícipes da
cidade da Beira. É com grande satisfação que recebemos

os kits de higienização para
a prevenção e combate a covid-19, bem como os módulos
que continuarão a servir a nossa população. Agradecemos
por isso. Quero pedir desde
já aos munícipes, e aos meus
colegas para que conservem
muito bem os bens recebidos”.

Para além do Município
da Beira, esta doação abrange igualmente os mercados de
Xiquelene, no Município de
Maputo, T3 e Socimol, no Município da Matola, Boane, no
município com o mesmo nome,
Resta e 25 de Junho, localizados na autarquia de Nampula.

Access Bank distinguido como Melhor
Marca Bancária de Moçambique

Nacala Logistics transportou
mais de 60 mil passageiros
no 3º trimestre
A Nacala Logistics transportou, durante o 3º trimestre
deste ano, um total de 62.574
pessoas nos seus comboios
de passageiros, mais 8.085
comparativamente ao
trimestre anterior. Este aumento corresponde a uma subida
na ordem dos 14%, face ao
segundo trimestre de 2021.
Fonte oficial da empresa
refere que os resultados foram
influenciados pelo abrandamento das medidas restritivas,
do coronavírus e a retoma gradual da actividade económica,
em Moçambique, especialmente no Corredor de Nacala.

Refira-se que a Nacala
Logistics introduziu bilhetes
electrónicos para o serviço
de transporte de passageiros,
medida quase enquadra no
projecto de modernização
do sistema de gestão de passageiros, visando garantir
maior eficiência operacional
nas suas rotas: Nampula Cuamba; Cuamba - Lichinga; e Cuamba - Entre Lagos.
A Nacala Logistics mantém o seu compromisso de
servir as comunidades ao
longo do corredor, garantindo transporte de baixo custo e acessível às populações.

A

revista
internacional
Global Brands Magazine
premiou o Access Bank com o galardão ‘BestBanking Brand – Mozambique 2021’. A distinção foi
atribuída tendo em conta a qualidade, inovação e autenticidade
dos serviços prestados aos clientes do banco, ao longo deste ano.
De acordo com a conceituada publicação, todos os concorrentes apresentaram distintos serviços com potencial
para conquistar o prémio, mas
foi o Access Bank que se destacou como Melhor Marca de
Moçambique,”pelo seu excepcional empenho em inovação, qualidade, actividades de branding,
serviço ao cliente, desempenho
e por fornecer um sistema bancário robusto em Moçambique”.
Para o Access Bank, este reconhecimento resulta do empenho dos colaboradores do banco
na entrega de serviços que satisfazem os clientes de todos os segmentos sociais. “Estamos no mer-

cado moçambicano há um ano
e para nós esta é mais uma conquista assinalável que representa
o trabalho e a entrega de todos os
colaboradores do banco. Os nossos colaboradores empenham-se
diariamente para o crescimento
da notoriedade da marca e para a
consolidação do posicionamento
do Access Bank no mercado nacional”, sublinha Bruno Gaspar,
Director da Comunicação Cor-

porativa do Access Bank. Segundo o mesmo responsável, “esta
distinção só é possível devido ao
comprometimento de todos os
colaboradores, pois estes são os
embaixadores mais visíveis da
marca Access Bank, atingindo
este resultado através de um trabalho de equipa, cultura organizacional de excelência e comprometimento em servir os clientes”.
Com mais este prémio, o
Access Bank, que já é o sétimo
maior banco do país, reafirma o
seu compromisso com Moçambique e com os moçambicanos,
estando continuamente a apoiar o
crescimento económico dos seus
clientes e da economia nacional.
O Access Bank iniciou actividade em Moçambique no final de
2020. Afirma-se como um banco
universal, servindo todos os segmentos de negócio com o compromisso de concretizar os sonhos
de todos os moçambicanos. Faz
parte de um Grupo que abrange
3 continentes, 17 países e mais de
49 milhões de clientes. Mantém a
visão de querer ser o banco africano mais respeitado do mundo.
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Selagem no centro dos discursos

Nova direcção da APIBA toma posse
Tomou posse, semana passada, a nova direcção da Associação de Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas (APIBA), uma organização criada em 2017 com
objectivo de defender os interesses do sector, através da colaboração e interacção com as instituições públicas e privadas.

A

nova
direcção
da
APIBA está
constituída
da seguinte
forma: Hugo Gomes, presidente, em representação da
empresa Cerveja de Moçambique (CDM); Lina Halaze,
vice-presidente (Socimpex);
Felisberta Siba Siba, secretária-geral (Distell); Neyde
Pires e Francisco Júnior, ambos vogais, em representação,
respectivamente, da Heineken
Moçambique e Pernod Ricard.
A mesa da Assembleia-Geral é presidida por Adolfo
Correia, da Tropigália, tendo
como vice-presidente José
Fernandes (Mega) e secretário
Pedro Tomo (Agro Serviços).
Na hora dos discursos, o
tema dominante foi o processo de selagem de cervejas. O
novo presidente da APIBA
assegurou que a instituição
continuará a advogar por soluções menos intrusivas e custos
mais adequadas à realidade
do país, com vista a proteger a indústria, bem como os
empregos por ela gerados.

“Um dos nossos grandes
desafios é de índole regulamentar, é a premente possibilidade da materialização da
implementação da terceira
fase do projecto de selagem,
ou seja, a selagem de cervejas e RTD’s, assunto sobre o
qual muitos e tem informado
e desinformado através de
diversos canais. No entanto,
pretendemos deixar bem assente que a APIBA continuará a privilegiar o diálogo e

a preservar as boas relações
que sempre nortearam as suas
interacções com todos os interlocutores nesta matéria”.
A mesma posição teve

do diálogo público-privado
no sentido de eliminar a obrigatoriedade da selagem das
cervejas, ainda que esteja previsto o início da actividade

a aparecer no exercício das
nossas funções e actividades”.
Ainda na cerimónia de
tomada de posse, a APIBA
assinou dois memorandos de

a Confederação das Associações Económicas (CTA):
“há dados que demonstram
esta realidade, como o estudo da Euro monitor cujas
conclusões foram confirmadas pelos editais de leilões
do Tribunal Aduaneiro, onde
o nível de contrabando nas
cervejas é de menosde1%”,
disse
Agostinho
Vuma.
A
CTA,
acrescentou
Vuma, irá continuar a abordar a preocupação na esfera

para sexta-feira (19.11.2021).
A representante do ministro da Indústria e Comércio, a
directora Nacional do Comércio Zulmira Macamo, destacou
o diálogo público-privado, no
contexto do doing bussiness,
manifestando disponibilidade para trabalhar em estreita
colaboração com a APIBA,
“para que juntos possamos
encarrar e resolver, sempre de
maneira mais consensual, os
obstáculos que nos venham

entendimento com a CTA e a
Sociedade de Advogados Carlos Martins e Associados. O
primeiro visa estabelecer a cooperação em áreas de interesse
mútuo e o desenvolvimento
de iniciativas de promoção
do ambiente de negócios. O
segundo estabelece as bases
para uma cooperação mútua
entre as partes em temas relacionados com a assessoria
jurídica e a representação judicial e extrajudicial da APIBA.

Vale investe cerca de 1,2 milhões de dólares
em infra-estruturas pecuárias em Moatize

A

Vale
Moçambique arrancou, este
mês, com a
c o n s t r u çã o
de infra-estruturas públicas
para o fomento pecuário, no
Distrito de Moatize, em Tete.
Avaliado em cerca de 1,2 milhões de dólares, o projecto vai
beneficiar as comunidades deste distrito, que desenvolvem
pecuária nas proximidades da
Zona de Concessão Mineira.
As infra-estruturas serão
construídas em cerca de 18mesese a gestão e manutenção
passará para o Governo de
Moatize. O espaço vai contemplar furos de água, cisterna, comedouros e bebedouros,
farmácia rural para a venda

de medicamentos pecuários,
rampas para o carregamento
e descarregamento dos animais e manga de tratamento

para o controle de doenças.
Cerca de 120 criadores de
gado bovino, caprino e suíno
dos bairros 1º de Maio, Baga-

moio e Nhanchere, Distrito de
Moatize, beneficiarão, numa
primeira fase, deste programa
em Catete. A área de Catete,

apontada pelo Governo, é uma
área de reserva do Estado, de
cerca de 500 hectares, destinada exclusivamente para o
fomento pecuário, onde serão
criadas condições para os criadores de gado, em Moatize.
O projecto prevê, igualmente, que os criadores de
gado beneficiem de assistência
técnica e sanitária profissional
para os seus animais, numa parceria entre a Vale e o Governo.
Esta é mais uma iniciativa que a mineradora Vale
Moçambique
implementa, em Moatize, com vista a
honrar com os seus compromissos com as comunidades
locais, contribuindo para o
desenvolvimento
socioeconómico das populações.
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Cinco anos: tempo
suficiente para mudar!

Q

uem diria? O tempo corre, assinalando os cinco anos de existência do Instituto Superior de Formação, Investigação e Ciência
(ISFIC), simbolizando diversas hipóteses de futuro académico
e profissional. O Instituto Superior de Formação, Investigação e
Ciência (ISFIC) é uma instituição de ensino superior privada localizada em Maputo, com sede na Av. Emília Dausse, Nº 1990, Alto Maé-100 (Casa
de Educação da Munhuana).
Fundado em 10 de Junho de 2016, iniciou as suas actividades em Fevereiro de
2017, tendo nascido para crescer e apostar nas diversas etapas da metamorfose da
educação. Crescemos devagar e bem, com responsabilidade acrescida, dando vazão
aos anseios do país. Fazemos parte das Universidades lusófonas e alicerçamos a
família universitária moçambicana. Temos ambições que se centram na expansão do
ensino universitário e nesta dinâmica, temos rubricado protocolos de cooperação. Os
passos são comedidos, mas seguros, pois o horizonte nos transporta à ideia governamental de ver Moçambique eliminando assimetrias e caminhando para um desenvolvimento de que todos fazemos parte.
No meio deste nosso crescimento, houve várias etapas e a mais marcante foi o
surgimento da pandemia da covid19, que serviu de “acelerador de transformação do
ISFIC, fazendo com que a formação se reinventasse, respeitando primeiro a necessidade de executar aquilo a que nos comprometemos, e executá-lo num ambiente
aspiracional, e dar à sociedade algo que se orienta para além daquilo que é o presente. E se nós vivemos um presente com muitas incertezas, temos que ter um projecto,
um caminho daquilo que podemos ser no futuro, situando-se muito neste campo, o

de justamente contribuirmos, no presente, para darmos mais coesão, mais estrutura
à sociedade, capacitar a formação de profissionais e de pessoas, mas termos sempre
uma dimensão futurante.
O que aconteceu com a pandemia foi um grande acelerador de transformação
do ISFIC. Não que fosse algo radicalmente diferente, que nunca tenho estado na
mente das pessoas que estão à frente das instituições. Ou seja, estarmos a funcionar
em zoom ou em plataformas virtuais, não foi uma absoluta novidade, a escala em
que se fez é que foi brutalmente acelerada, vincando cá entre nós, a necessidade de
mantermos a ligação presencial, de mantermos no fundo a visão da faculdade como
comunidade de estudantes e professores, que se relacionam de uma forma ideológica
permanente em presença. Claro que o digital se vai manter. O que estamos a fazer
neste momento é um modelo que incarna as duas componentes, a digital e a presencial. Devido às restrições e às indicações sanitárias, tivemos que aliviar a presença
dos alunos no campus. Temos, no fundo conseguido manter este distanciamento
social entre os estudantes com sucesso. Temos implementado as normas da Direcção
da Saúde, criámos um manual com as práticas que foi distribuído aos estudantes. Em
todas as salas temos álcool, os estudantes têm que usar máscara dentro das instalações e no campus em geral, ao ar livre também. Isso é sistematicamente repetido
pelos professores e pelos colaboradores. Acentuamos muito a questão da responsabilidade individual de cada um porque, só assim vamos conseguir ter sucesso.
Uma coisa é as normas que nós implementamos, outra coisa é a responsabilidade
individual. Cinco anos. Obra. Grandiosa. Empolgante. Explorando as possibilidades
de uma educação de qualidade e abundância de energia. Quem diria!

Preparando estudantes para um futuro brilhante e promissor
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Bastão dos Jogos da Commonwealth
Birmingham 2022 está em Moçambique
JORDANE NHNAE
Mais de quatrocentas crianças que perderam os seus pais
vítimas da tensão política - militar na província de Sofala, nos
últimos cinco anos, encontram-se neste momento a viverem
em condições de pobreza extrema e em risco de contraírem
traumas psicológicos, devido a falta dos seus progenitores. São
crianças cujos pais perderam a vida em plena acções de combates travadas entre as Forças de Defesa e Segurança contra
os guerrilheiros da Renamo, desde o ano de 2013 a 2021, nos
postos administrativos de Muxúnguè, distrito de Chibabava,
e Vunduzi no distrito de Gorongosa. As Crianças que se encontram a viver no administrativo de Muxungue por exemplo, são crianças provenientes das zonas recônditas do distrito
de Chibabava, com o destaque para as zonas de Casa Nova,
Mutindir, Manica e Sofala, Zove e de entre outras zonas que
eram tidas como inseguras devido a tensão política militar.

O

Zambeze,
com
apoio
da RECAC –
Rede de Comunicadores
para criança e da UNICEF – Fundo de apoio para Infância, entrou
a dentro a conversou com diferentes intervenientes para traçar o nível da vulnerabilidade em que se
encontram as crianças em causa.
E das crianças desfavorecidas
que vivem nos arredores da Vila
sede do distrito de Gorongosa,
em situações que são consideradas de extrema de pobreza, causadas pela tensão politica militar, são provenientes dos postos
administrativos de Vunduzi e
Canda, e das zonas de Tasaronda, Mucodza, e que neste momento encontram-se reasentados
nos centros de reacentamentos
de Mbulaua e Nhathaca - dois.
Enquanto isto, o governo
provincial de Sofala, representado pela direcção provincial do
género, criança e acção Social
diz de não saber da existência de
crianças órfãos em que os pais
perderam a vida vítima da tensão
política militar e promete desencadear trabalhos para solucionar o
problema o mais breve possível.
Na nossa ronda feita no primeiro bairro na zona de Govunhe no posto administrativo de
Muxungue, encontramos oito
menores de idade pertencentes a
família do régulo Macotere José
Mafuca, dos quais três filhos
menores de dezoito anos de idade e cinco netos que vivem com
a sua avo a ânsia Marta Manuel,
viúva do falecido regulo Macotore que foi assassinado pelos
supostos homens armados da
Renamo, na calada da noite, a
sensivelmente cinco anos atrás.
A ânsiã, contou a nossa reportagem que, desde a morte

do chefe da família, os menores
ficaram numa desgraça total e
completa, visto que, ninguém
não existe mais ninguém da família que consegue sustentar
estes menores, vivendo na base
de apoio dos vizinhos, visto que,
não existe produção nas machambas da vovó Marta, devido
aos problemas climáticos que
vive na região nos últimos anos.
Por seu turno, a Vovó Marta,
reclama da falta de casa condigna para viver com os seus filhos
e netos órfãos de pais, uma vez
que, a casa deixada pelo falecido
líder Macotore, ficou totalmente
destruída pelo ciclone Idai no ano
de 2019. Segundo contou a nossa
reportagem a vovó Marta, nem na
passagem do ciclone Idai e muito
menos no período da pandemia da
COVID- 19, nunca recebeu nenhum apoio de qualquer entidade,
nem das ONG’s e muito menos
do Governo, e clama pelo apoio
para sustentar os seus filhos e netos, principalmente na compra do
material escola e da alimentação.
Dos oito menores que se en-

Vovó Marta, viúva do régulo Macotore, ladeada dos seus netos e filhos

contram na responsabilidade da
vovó Marta, quatro ainda frequentam o ensino primário local, três
já terminaram o ensino secundário geral e um abandonou a escola
por falta de condições financeiras
para aquisição do material escolar.
A segunda família que cuida
crianças órfãos que o pai perdeu
a vida, vítima da tensão - politica
militar no Posto administrativo de
Muxungue, contactada pela nossa
reportagem, pertence ao antigo
gestor do centro da Universidade
Católica de Moçambique - UCM
em Muxungue, que é da família
Jossias Fernando que prestava
trabalhos juntos dos Padres Católicos no Centro da UCM, que é
tido como desaparecido no período da tensão política militar e que
o mesmo deixou quatro filhos,
sendo três rapazes e uma menina.
A mãe que cuida estes meninos, a viúva Helena Noé, afirmou

que, tem sido muito difícil passar o dia-a-dia destas crianças na
ausência do pai que desapareceu
devido a tensão política militar.
Contou ainda que, os meninos
vivem na base dos pequenos trabalhos ela faz no sector da saúde
local, para poder cuidar os seus
filhos menores idade que partem dos sete aos quinze anos de
idade e que frequentam o ensino
primário da segunda classe a décima primeira classe no ensino
secundário geral na escola secundária de Muxungue. Para a dona
Helena que cuida estes menores
na qualidade de mãe, disse que
ela enfrenta muitas dificuldades
para adquirir alimentação e do
material escolar para dar continuidade com os estudos dos seus
filhos que são órfãos de pais, vítima da tensão política militar. E
em termos da saúde dos seus filhos, fonte acrescentou ainda que,

Menores órfão de pais vítimas da tensão política militar em Vunduzi, Gorongosa.

todos os seus quatro filhos gozam
de uma boa saúde e em nenhum
momento tiveram problemas
de infecção com a COVID 19.
A última família visitada pela
nossa reportagem e que cuida
crianças órfãos que o pai perdeu
a vida vítima da tensão política
militar em Muxungue, pertence
ao malogrado Gabriel Mateus,
que desempenhava as actividades de agente económico local.
Segundo conta a viúva, este
agente económico que foi sequestrado por desconhecidos em plena
luz do dia no ano de 2016, e que
ninguém sabe dizer o seu paradeiro, deixou quatro menores, dos
oito aos catorze anos de idade que
frequentam entre quarta a décima
segunda classes que sobrevivem
na base de venda de pequenas
quantidades de castanha de cajú
e que não chega a ser suficiente
para suportar despesas de alimentação e da compra do material
escolar e nunca tiveram nenhum
apoio humanitário de qualquer
entidade. Os menores que vivem
com a sua mãe que responde pelo
nome de Marta João que é desempregada e desocupada, contaram ainda que, quando os pais
estavam vivos, pelo menos conseguiam ter um pão por dia e agora
os meninos órfãos de pais vítimas
da tensão política militar, dizem
não possuir até roupa condigna
para usar para ir a escola. Nesta
família, existem ainda dois meninos que já concluíram o nível
médio e que continuam sentados
em casa, sem nada para fazer porque não tem nenhuma ocupação
e sem condições para dar continuidade com os seus estudos.

Quinta-feira, 25 de Novembro de 2021

Este, é o caso mais triste que
encontramos durante a nossa reportagem em Gorongosa. Trata-se de uma menor de dezasseis
anos de idade, órfão de pais vítima da tensão politica militar,
que cuida da sua irmã também
menor de idade, vivendo com
deficiências mentais desde a sua
nascença, e que neste momento
residem na aldeia de “Nhataca
dois” que acomoda uma parte
das vítimas da tensão política
militar no distrito de Garongosa,
na província central de Sofala.
Ela é uma menina de dezasseis anos de idade que não vai a
escola, por falta de condições financeira para compra de cadernos
e para garantir uma alimentacao
diária condigna para ela e para
a sua irmã que neste momento
encontra-se doente, padecendo
de uma doença mental e rara. As
duas meninas órfãos de pais, nada
fazem para o seu sustento ou para
garantir o seu futuro, e vivem na
base de pedidos de esmola e de
apoios de pessoas vizinhas de boa
fé. A mais velha, conta que, os
seus pais, ambos perderam a vida
vítima da tensão política militar
no ano passado, e que por conta
disso, elas não estudam e vivem
na base de ajudas dos vizinhos. E
a parte mais difícil para esta menor, é de cuidar a sua irmão com
problemas mentais, associada a
falta de locomoção e sem mínimas condições para alimentação.
A menor conta que o seu pai era
membro de um partido politico
que omitimos o nome e que o
mesmo foi supostamente raptado
na sua própria casa no posto administrativo de Vunduzi, no período
da noite, por um grupo de pessoas
ainda desconhecidas. A Criança,
pede as entidades de direito pelo
menos um apoio alimentar e de
assistência médica e medicamentosa para a sua irmã que padece de problemas saúde mental.
E na mesma zona, encontramos mais uma família que cuida
de uma menor órfão de nove anos
de idade e que os pais perderam
a vida, ambos vítima da tensão
política militar e vive com a sua
avó Adélia, sendo uma das menores que também foi visitada pela
nossa reportagem na aldeia de
Nhataca2 na vila de Gorongosa.
A ânsiã que vive com esta menor,
conta que, os pais desta criança
perderam a vida vítima da tensão
política militar na zona do Posto
Administrativo de Vunduzi, em
Gorongosa, e a mesma enfrenta
dificuldades tal como as outras,
da falta de alimentação e do material escolar como cadernos e lápis.
E no centro de reacendimento
de Mbulaua, ainda na Vila Autárquica de Gorongosa, encontramos muitos menores órfãos
de pais que foram vítimas da
tensão política militar em Gorongosa, e os mesmos carecem

de apoios multiformes para as
suas necessidades básicas para
o seu dia-a-dia, desde cadernos,
vestuários, alimentação e de entre outros aspectos necessários
para o bem-estar da vida humana.
“Não existe nenhum plano
específico do governo para
apoiar as crianças órfãos de pais
vitima da tensão política militar
“- Graciana te Pita, directora
provincial do Gênero, Criança e
Acção Social se Sofala.

- Direcção provincial do
Gênero, Criança e acção social
de Sofala ainda não tem conhecimento da existência destas
crianças órfãos de pais vítima da
tensão politica militar e promete fazer um trabalho de levantamento destes menores para
que sejam integrados nos centros ou nas famílias substitutas.
E para sabermos dos trabalhos
que neste momento estão sendo
feitos pelo governo ao nível da
província de Sofala, a nossa reportagem contactou Graciana de
Jesus Pita, directora provincial do
Gênero, Criança e Acção Social
se Sofala, que disse que, a direcção provincial do Género, Criança e acção social de Sofala ainda

não tem conhecimento da existência destas crianças órfãos de pais
vítima da tensão política militar e
promete fazer um trabalho de levantamento destes menores para
que sejam integrados nos centros ou nas famílias substitutas.
E mais adiante, a governante afirmou que, ao nível da província de
Sofala, não existe nenhum plano
específico do governo para apoiar
as crianças órfãos de pais vítima
da tensão política militar no posto
administrativo de Muxungue no
distrito de Chibabava e nem no
posto administrativo de Vunduzi
no distrito de Gorongosa. E para
falar dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo governo
ao nível da província de Sofala,
em benefício à criança órfãos no
geral, Graciete Pita disse que,
existem trabalhos que são feitos
por parte do governo provincial
de Sofala em apoia a crianças órfãos, desfavorecidas e em estado
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de vulnerabilidade no geral, em
parceria com algumas organizações sociais e não governamentais que apoiam as crianças e junto
dos seus dependentes em material
escolar, na construção de escolinhas comunitárias, principalmente para crianças que ficaram sem
texto que vive nos centros de acolhimentos de Mandruzi, Mútua
e Savane no distrito do Dondo,
e na zona de Kura, Metuchira e
Jone-Segredo em Nhamatanda,
Bândua e Ampara no distrito do
Búzi. A governante disse que, ao
nível da província que dirige, não
existe neste momemto nenhum
plano específico do governo para
apoiar as crianças órfãos em que
os pais perderam a vida vítima da
tensão política militar, em Muxungue no distrito de Chibabava e muito menos no distrito de
Gorongosa. Graciete disse que, o
governo sempre procura inserir as
crianças órfãos as famílias substitutas que em algum recorre-se
a pessoas de boa fé que aceitam
acolher crianças em situações
de extrema de vulnerabilidade,
para que a criança esteja inserida
dentro de uma família substituta,
sendo esta a política actualmente adoptada pela acção social.
E para os distritos de Chibabava e Gorongosa onde não
tem centros de acolhimento, as
crianças não ficam desamparadas
porque o governo sempre procura
encontrar mecanismos para acolher crianças nestas condições e
não encontrando famílias substitutas. Para os casos concretos
de crianças situação difícil em
Muxungue e Gorongosa em que
os pais perderam a vida vítima da
tensão política militar, a directora
provincial disse que, a direcção
provincial do Gênero ainda não
tem conhecimento da existência
destas crianças e vai desde já fazer um trabalho de levantamento
destes menores para que sejam
integrados nos centros ou nas
famílias substitutas. A directora
reconhece que nas comunidades
rurais e tanto como nas cidades,
da existência de famílias chefiadas por crianças e que as mesmas
crianças tem uma assistência por
parte do governo mas que as mesmas estejam a viver dentro das
comunidades locais. A fonte referiu de não se prática do governo
retirar as crianças das suas famílias para institucionaliza-las e isto
só pode acontecer em situações
de extrema necessidades. “E só
retiramos as crianças quando são
menores sem nenhuma capacidade de protecção e nem de sobrevivência, coloca-se num local onde
elas podem se sentir protegidas”
– frisou Graciana Pita directora
provincial do género, criança e
acção social de Sofala. Para finalizar, a fonte disse de possuir dados específicos de crianças órfãos
em que os pais morreram vítima

da tensão política e prometeu
desde já que ela vai trabalhar no
assunto e garantiu que o governo vai prestar assistência a estas
crianças. “E vamos chamar atenção aos nossos colegas em Muxungue e Chibabava para prestar
muita atenção nestas crianças” –
rematou Graciana de Jesus Pita.
Unicef diz que apoia toda
criança desfavorecida na
província de Sofala. Dezi
Mahotas – representante Unicef
na província de Sofala.

A reportagem o ZAMBEZE
contactou também a representa
da UNICEF na cidade Beira, a
senhora Dezi Mahotas, que disse
que a organização onde ela trabalha encontra-se neste momento
muito empenhada a realizar tra-

balhos em prol do bem-estar de
toda criança, em particular para a
criança desfavorecida, em termos
de apoios na área de registos de
nascimento, o apoio na identificação de crianças separadas com os
seus pais, a facilitamos na reunificação das famílias com a relação
da protecção da criança. Mahotas, disse ainda que, quando são
identificadas estás crianças o que
a organização faz é informar as
organizações que também trabalham directamente na assistência
da criança nestas áreas como a da
justiça e do Género, para o registo
das crianças, onde foram criadas
algumas brigadas móveis para o
distrito do Búzi, Dondo, Nhamatanda e outros, sendo uma parte
do apoio prestado pela UNICEF
é mais destinada para as crianças
desfavorecidas. A fonte afirmou
ainda que, trabalha também com
as comunidades de conselhos comunitárias na base para sensibilizar os pais a aderir ao registo de
nascimento e identificar os locais
necessários para fazer os trabalhos para a protecção da criança.
“As Crianças estão na situação
de vulnerabilidade e com
trauma psicológica” - Doutor
Manuel Valoi, médico
especialista em matéria ligada
a saúde da criança no hospital
central da Beira.
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Contactado Manuel Valoi na
qualidade de médico experiente
e especialista em matéria ligados
aos cuidados da saúde da criança,
que trabalha a bastante tempo com
crianças no hospital central da Beira, hospital distrital do Dondo e no
centro de saúde de Mafambisse,
em Sofala, este classificou o actual
estado destas crianças órfãos que
perderam os seus pais vitima da
tensão politica militar, como sendo preocupante e de extrema vulnerabilidade e com alguns sinais
de traumas psicológicas e pede as
autoridades competentes para uma
intervenção imediata para estas
crianças em matérias ligadas a assistência psico-social, sob pena das
crianças passarem para situação
que poderá ser considerada de mais
critica e ser difícil de controlar.
Valoi disse ainda que, embora tarde esse processo pode ser
imediatamente intervencionado
para depois não agravar a situação
destas menores. O médico considera que, houve falha nas autoridades locais ao não encaminhar
as crianças órfãos que cuidam de
outras crianças para outras estruturas competentes que lidam
com assunto da criança para seguimento para possível apoio
alimentar, sanitário e psicológico
e frisou que, deve ser este trabalhão que imediatamente deve ser
desencadeado para salvar a vida
destas crianças. Segundo a mesma fonte, no caso não haja uma
intervenção social imediato por
parte das autoridades de direito,
a turbulência social e económica
aumentará o risco em meninas
em contrair casamentos prematuros, e como consequência destes
actos malignos contra a criança,
poderão surgir a gravidez precoce
e violência física e psicológica.
Para Valoi, os apoios alimentares deviam vir de todas camadas sociais, incluindo de pessoas
de boa fé que também poderão
ser consideradas de bem-vindos
neste momento mas a fonte foi
muito cauteloso em considerar
ainda que, estes apoios poderão
ainda não ser considerados como
suficiente para estas crianças, porque ainda é necessário integrar o
aspecto de seguimento sanitário,
psicológico e mesmo para a área
habitacional e inserção social. Z.
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A dicotomia do mundo Rap e
sua marginalização artística

Acresce que a sua última
EP está sendo mais explorada
porque trabalhou com mais cautela e com a certeza que já tinha
amadurecido e podia lançar um
projecto. A primeira considerou
experimental e não teve a mesma
repercussão porque sempre lançou projectos em grupo e lançar
a EP Zeus foi algo não esperado
e não teve a sua devida aceitação.
O lançamento do seu mais

recente trabalho “Príncipe”, foi
simplesmente em formato digital, porque a meio da pandemia
não tinha como ser diferente.
“Penso que desde que entramos no novo normal, tenho
notado que há mais músicas de
Hip-Hop/Rap que estão sendo
lançadas, mas pelo facto de algumas pessoas não poderem ir
trabalhar, existe mais tempo para
poder produzir, escrever e vejo
que o rap está a crescer muito nessa época de pandemia”.
Para o artista as redes sociais
têm ajudado o trabalho dos artistas, através da divulgação, promoção e expansão dos artistas a nível
nacional e internacional e assim
fazer parcerias com vários artistas.
“Eu aconselho a toda gente
que quer começar a fazer rap, investigar e saber o que realmente
quer fazer, o que deve fazer e escolher as mensagens mais motivadoras ou mensagens que sejam
de alguma utilidade para a sociedade. Eu vejo muita gente que não
escreve, muitas pessoas deixam
isso para o fim e acham que isso
não é importante e isso está a faltar
muito para alguns artistas, é preciso aprender a compor, porque
isso é que vai dar algum valor ao
artista e a cultura moçambicana”.

criadores dos artistas. Mas, tudo
depende da injecção de financiamento chamando a atenção pelo
facto irónico de todos os dias
estar a se dar importância do teletrabalho ignorando os artistas que
detêm um papel importantíssimo.
Nos somos o pulmão da
vida sublinha Alexandre irónico. Dono do chão artista que
conhece de olhos fechados o actor lembra que todos escritores,
músicos, artistas plásticos, designs, humoristas, cartoonistas,
criadores entre outros tem vindo
a desenvolver obras de inegável qualidade sobre a covid19.
“Mas do que obrigação professionais exigida pelo mercado
como compromissos editoriais
produzidos ou guiões de pauta trata-se de um jeito genuíno
oportuno e humano de se recorrer
as artes para manter esperança e
lucidez em tempos da covid19
que é uma crise mundial “disse
Alexandre Maria defende
que a arte sendo singular durante a pandemia é preciso que
os seus fazedores apresentem

ideias que transportem o cidadão a uma mensagem de mudanças mesmo reconhecendo as
dificuldades no mundo inteiro
com enfoque para Moçambique.
“ E momento de muita insegurança. Mas, a arte traz uma
capacidade de inovação com é o
caso das graduações a distância
“refere adicionando que existe
um rotulo mau de que a arte é
um passatempo ignorando que
os artistas desempenham um
papel fundamental na sociedade
e particularmente com a pandemia ficou claro que é mais-valia para o fomento de produções artísticas em todo mundo.
“Doi muito estar num mundo que acaba em toda sua estrutura escolhendo os pobres para
estarem mais perto da morte “
lamenta o autor sem deixar de
lembrar que o teatro moçambicano é um dos mais fortes de
África e que os seus fazedores
têm uma responsabilidade acrescida devendo reconhecer que
a covid19 é uma oportunidade
que só pede o foco aos criativos.

SILVINO MIRANDA
Noel 60 nome artístico de Noel Justino Ngomane, jovem praticante do género artístico Rap. Foi apresentado ao mundo do Rap por influência de amigos e através do Rap conseguiu expressar a sua forma de ver
mundo e mostrar a rotina do dia-a-dia das pessoas.

“O

Rap
veio
m e
abrir
a
chance de colocar o que vejo
no mundo para as pessoas sobre os meus olhos, tentando transmitir várias mensagens e a vida do quotidiano e
dos acontecimentos sociais”.
Noel 60 assume ser um rapper
motivador, porque as suas músicas retratam acontecimentos motivacionais, tudo o que tenta trazer é de como as pessoas podem
vencer as suas dificuldades e lutar
por alguma coisa que queiram ter.
Uma das referências que o
influenciou ao mundo do rap foi
o conceituado músico moçambicano Mc Roger, cresceu ouvindo
suas músicas e decorava muita de
suas canções e pelo facto de ouvir
este artista, Noel sonhava em um
dia escrever suas próprias músicas.
Neste processo, começou a

investigar e estudar mais o rap
para saber como é feito, além
de dizer palavras que rimam,
tem a parte da mensagem e este
processo foi benéfico para aperfeiçoar o seu estudo no mundo
do rap. Em 2011, Noel assumiu
que rap já faz parte da sua vida.
“Fomos criando grupos de
jovem para aproximar aos mais
velhos e aprender mais com eles
e assim fomos ganhando maior
experiência e conhecendo esta
arte com maior profundidade”.
Fazer rap não é fácil e assumir como profissão no nosso
País é ainda mais complicado,
porque o estilo ainda é marginalizado, as pessoas quando sabem
que fazes rap é como se não tivesses escola, refere Noel 60.
“As dificuldades que tenho
enfrentado por fazer rap está lá todos os dias, até hoje, desde 2011,
eu tenho que fazer rap e dizer ao
meu pai, isso não é coisa de marginal. Eu vou a escola, mas faço isso

porque gosto de uma intervenção
social, gosto que as pessoas conheçam as minhas mensagens e é
difícil convencer as pessoas que o
rap é arte e deve ser engradecida”.
Noel conta actualmente com
uma EP já disponível intitulada
“Príncipe” que foi lançada este
ano a 15 de Julho, mas antes teve
uma EP lançada em 2016 intitulada “Zeus” todas estão disponíveis em plataformas digitais.

Covid19: um obstáculo que abre
caminho para o sucesso das artes

A

arte em tempo
de Covid-19,
fazendo jus ao
visionário
e
empreendedor,
Eusébio Saide que na sua obra
intitulada Tudo é Possível, o actor
moçambicano Alexandre Maria defende que com a covid19
aprendeu-se que um pássaro
enquanto repousa numa árvore
nunca teme que o seu ramo se
quebre pois a sua confiança não
está no ramo. Mas, nas asas vai
dai que todos fazedores das artes
devem olhar para covid19 como
obstáculo transponível e que abre
oportunidade para o sucesso.
Alexandre Maria nascido na
década de 70, em Maputo tendo feito os estudos primários,
secundários nesta mesma cidade militando na cidade desde
os anos de 1987 com passagens

pela paróquia são Pedro e Paulo
do bairro 25 de Junho Maputo
rumando anos depois para grupo
teatral da Escola Secundária de
Lhanguene e a posterior no grupo
da casa de cultura Alto Mae, Malamala e a seguir Mabanhelo, depois Casa Velha e produções Olá.
O seu reportório destaca-se as peças o osso, general, de
volta da guerrra entre outras
com participações em festivais internacionais na África do
sul, Portugal, Espanha e Brasil.
“Em tempos sombrios da
covid19 em que vivemos presentemente a morte sai a rua todos
dias para nos lembrarmos implacavelmente como somos frágeis.
Temos uma total pressa de viver,
gozar, ter sucesso, enriquecer enquanto, afinal é tudo uma ilusão e
a arte como expressão da humanidade manifesta-se num breve

conjunto de questões fulcrais tal
como o amor, o ódio, ciúme exacerbado, prontos estamos entre
a vida e a morte”entende o actor
que atribui um papel fundamental
a igreja que é chamada a apaziguar de certo modo a alma de
todos aqueles que nela acreditam.
Entretanto é céptico quanto aos que considera falsos
profetas que com a covid19
fazem milagres quando o fundamental é respeitar a ciência.
Nesta covid19 que no país
tende a regredir e afectou duramente as indústrias culturais gerando fragilidades económicas,
Alexandre Maria pede maior
disponibilização de meios sobretudo porque o mundo vive uma
era digital em que a corrida é
desenfreada que de entre outras
ferramentas recorre-se a lives
para difusão de mensagens dos

Quinta-feira, 25 de Novembro de 2021

zambeze

| Cultura|

| 23

Lançamento da 2ª Edição e comemorativa
do livro “Requiem com os Olhos Secos”
SILVINO MIRANDA
A Gala-Gala Edições em parceria com a Biblioteca Central da UP Maputo esteve envolvida no lançamento da 2ª Edição da obra do Dr. Juvenal Bucuane “Requiem com os Olhos Secos”. A cerimónia teve lugar na
última quinta-feira (18 de Novembro) pelas 18 horas,
nas instalações da Biblioteca Central da UP em Maputo.

A

cerimónia contou com a presença de varias
figuras, onde
também se engrandeceu a figura incontornável
e emblemática do nosso saudoso Presidente Samora Moisés
Machel. Bucuane foi director e
secretário administrativo da revista literária Charrua (1984) e é
membro efectivo da Associação
dos Escritores Moçambicanos.
O professor Dr. Aurélio Ginja que falava na apresentação
da obra diz que esta obra é uma
junção de poesia e profecia. A
poesia de Juvenal Bucuane transcorre, na sua opinião uma grande
abertura afectiva e estética, uma
poesia digna de ser passada de
mão em mão, de boca em boca,
de geração em geração, consolidando a chave para uma ainda
rara aliança entre poesia e leitor.
“É de louvar a iniciativa da
Gala-Gala edições de reeditar e
trazer para todos a 2ª edição desta
maravilhosa obra de Juvenal Bucuane”, acrescenta Aurélio Ginja.

“Considero a poesia de Juvenal, uma poesia que deixa sempre uma porta aberta, tendo para
mim, esta obra a junção com as
demais que o autor já escreveu,
existe uma ponte de ligação entre as obras, ou seja, o amor”.
Juvenal escreveu a primeira edição do livro em 1987 e
extraiu da citologia mediante
a dor e tragédia de Buzini e honorou com os seus textos poéticos aquele triste acontecimento
que marcava o terminar de uma
grande voz, diz Aurélio Ginja.
Para Aurélio Ginja a poesia de
Juvenal Bucuane é uma música
para ouvidos planetários, a poesia
transforma tudo que toca ainda
que seja distante, assim Juvenal
conseguiu através do tempo e espaço trazer a poesia de superação.
Juvenal Bucuane, partilha a
sua particular visão do livro que
para ele a interpretação que as
pessoas fazem do livro é algo que
ele mesmo não consegue fazer.
“Depois de tanta eloquência
que as pessoas falavam do livro,
é difícil para mim dizer alguma

coisa sobre este livro, tudo o que
foi dito é realmente aquilo que
faço como escritor. Mas escrever é como se fosse uma possessão e quando damos por conta
mais tarde perguntamo-nos se
realmente escrevemosaquilo”.
Juvenal Bucuane, diz que
nunca interpretou este livro, apenas escreveu aquilo que sentia no
momento de inspiração e hoje as
pessoas ajudaram a fazer essa interpretação que nunca um dia pensou em fazer do seu próprio livro.
“Foi em 1986, nessa altura
tinha 35 anos de idade, quando escrevi a obra, hoje, agora e
aqui, sou um septuagenário, nesse contexto, ainda sinto o vibrar
do trágico acidente que vitimou
o presidente Samora Machel”.
“Por tanto, transmiti, talvez de
forma suave, através da poesia, o

sentimento que não foi só meu,
mas que todos na época ficaram
abalados com o seu impacto, o
evento provocou uma fissura no
contexto social que perspectiva
um futuro convicto e convincente
das palavras de Samora Machel”.
Juvenal Bucuane, refere
que decidiu fazer a reedição
do livro e o seu lançamento
exactamente a quando das celebrações do 35ºquinto aniversário da concepção do livro e da tragédia de Buzini.
“Requiem com os Olhos
Secos é pois parte de ofício de
defuntos dos moçambicanos
que estavam a parte dos acontecimentos e mesmo que ainda
presta, mesmo volvido 35 anos,
trata-se de uma peça temática
dedicada a Samora Machel e a
34 acompanhantes seus que ti-

nham missão de paz e ao regresso encontraram a sua morte”.
“Esta obra foi escrita a 35
anos, quando tinha 35 anos de
idades e conta a forma nostálgica
da morte trágica de 35 pessoas
em Buzini, por tanto, este número 35 tem algum significado, serve também de recordação a todos
que naquela época vivenciaram
o acidente do avião que transportava Samora Machel e seus ocupantes”, referiu Juvenal Bucuane.
O coordenador editorial da
Gala-Gala Edições teceu algumas palavras de agradecimento
ao escritor Juvenal Bucuane por
ter aceitado trabalhar com eles e
porque é uma editora que se dedica também aos novos autores,
agradeceu ao declamador Mauro
que leu alguns textos da obra.
“Enquanto sonho como editora jovem com apenas 1 ano de
existência, a Gala-Gala Edições
se dedica a promoção da literatura e tornar a mesma uma experiência inesquecível”, referiu.
Para o representante da
AEMO (Associação dos Escritores de Moçambique), Juvenal
Bucuane, ajudou a crescer esta
casa com as suas obras e seus
feitos, por isso achamos que este
lançamento é importante para que
as pessoas conheçam essa nova
versão de escrever a nossa vida,
os nossos amores e desamores e
a nossa história através da poesia.
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China – Estados unidos
Um diálogo ambíguo

at
Buchanan,
político e escritor conservador
norte-americano
descrevia,
numa crónica em The American
Conservative,dois acontecimentos contraditórios sobre as relações
China - Estados Unidos, sem dúvida o problema central da geopolítica mundial nos próximos anos.
CONTRADIÇÕES

Por um lado, na cimeira sobre
oclima de Glasgow, John Kerry, nomeado por Biden “czar”
das questões ambientais e o seu
homólogo chinês declararam,
emuníssono, que vão trabalhar em harmonia para contrariar o “Aquecimento Global”.
Por outro, ao mesmo tempo que se dava esta calorosa proposta conjunta contra o
Aquecimento Global, chegava
a Taiwan, uma delegação de
congressistas norte-americanos
vindos deClark Air Base nas Filipinas num avião da US Navy.
A reacção de Pequim, citada por Buchanan, era para
fazer subir a temperatura:
“O exército de Libertação
Nacional da China, tomará todas
as medidas necessárias para, resolutamente, esmagar qualquer interferência de forças estrangeiras
e conspirações separatistas para
“a independência de Taiwan”.
Perante esta contradição, ou
ambiguidade,o articulista levantava a dúvida se os dois grandes
poderes mundiais - o incumbente e o ascendente - estarão numa
rota de colisão obrigatória, entrando na famosa “armadilha de
Tucídides” de GrahamAllyson?
Buchanan é neste sentido pessimista quanto aos dez meses passados desde a posse de Joe Biden:
por um lado, a Administração
norte-americana reiterou acusações graves à China; por outro, a

China tem acelerado o reforçodo
sector militar, no plano nuclear,
com mísseis que podem atingir os
Estados Unidos, ao mesmo tempo que reafirma a sua estratégia
de domínio sobre a Ásia-Pacífico.
Para Buchanan o objectivo
da RPC é minar “até à dissolução as alianças dos Estados
Unidos com a Coreia do Sul, o
Japão, as Filipinas e a Austrália
“e progressivamenteganhar a hegemonia no continente asiático”.
O escritor, conservador, desconfiado do espírito belicista dos
democratas, considerando a escalada de provocações adverte
para os riscos de confrontação, e
termina o seu artigo lembrando
que a Grande Guerra de 19141918 começou com um incidente
na periferia das grandes potências
-o assassinato do Arquiduque
Francisco Fernando, herdeiro do
trono da Áustria-Hungria, em
Sarajevo, por extremistas sérvios.

Cuidado pois
treito
de

no esTaiwan.

TOP TALK

Terá sido na consciência
desta escalada que Biden e Xi
Jinping tiveram, há uma semana, uma vídeo-conferência de
três horas e meia, cujo objectivo principal foi trazer algum
degelo às relações, pondo os
líderes em conversa directa.
Xi parece ter sido cordial,
referindo-se a Biden como “um
velho amigo” e acrescentando
que as potências rivais devem
incrementar a comunicação e a
cooperação. No seu comentário
para a Brookings Institution, o
Conselheiro Nacional de Segurança Jake Sulivan foi cauteloso e diplomata nas afirmações.
Fang-Yu Chen, um académico
de Taiwan preferiu sublinhar a
“preocupação americana quanto

ao estreito de Taiwan” e desvalorizou quaisquer mudanças de
política e estratégia nas questões-chave como a questão de Taiwan.
Nas vésperas da conversa
Xi-Biden, o Secretário de Estado norte-americano Blinken
reiterou que “os Estados Unidos
tomarão medidas activas para
defender Taiwan de um ataque
militar, embora se mantenham
na posição tradicional de 1979
e não pensem restabelecer relações diplomáticas oficiais.
TAIWAN

Os riscos envolvendo Taiwan,
num tempo de ambiguidade estratégica, são sérios, mas uma escola
de análise mantém que o realismo dos dirigentes chineses os
levará a continuar com uma
política de longo prazo, considerando que o poder militar
americano é, por enquanto,

superior ao da RPC e que Washington, apesar das divisões
político-ideológicas internas,
mantêm a capacidade de reunir
aliadosdo Japão à Austrália, na
Ásia-Pacífico, paísesreceosos
da hegemonia de Pequim. Já a
ameaça dos “valores democráticos”, isto é, de uma contaminação e subversão do regime
de Pequim pela ideologia ocidental, parece definitivamente
afastada, pois dirigentes chineses têm provado ser capazes
de desenvolvimento económico e melhoria do nível de
vida da população, sem qualquer liberalização política.
De qualquer modo, num
ano e meio, graças à Pandemia,
Pequim subjugou Hong-kong,
onde parece ter desaparecido
a reivindicação democrática.
De Macau também não se fala.
Taiwan e o seu governo têm boas
razões para estar preocupados.

