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Escândalo nas Alfândegas

Empresários da Frelimo envolvidos 
em fraudes com importações

Uma denúncia terá estado na origem da descoberta 
de uma fraude avaliada em Usd 18.6 milhões, com falsas 
isenções fiscais através da utilização de regimes aduaneiros 
especiais para importação de bens para ajuda humanitária 
destinados aos deslocados de Cabo delgado.

O crime deu 
origem a 
várias de-
tenções nos 
últimos dias, 

envolvendo diversos funcio-
nários da Direcção-Geral das 
Alfândegas (DGA), no Porto 
de Maputo, despachantes ofi-
ciais e empresários moçambi-
canos. O grupo apoiou-se em 
cúmplices de empresas despa-
chantes aduaneiras para reque-
rer a isenção de pagamento de 
tarifas ao abrigo do regime de 
importação de bens destinados 
aos deslocados e vítimas na 
província de Cabo Delgado.

Entre os bens importados 
sem pagar impostos constam 
diversas viaturas topo de gama 
para revenda no mercado na-
cional. Parte da documenta-
ção (incluindo o certificado 
de desembarque) era falsifi-
cada através da introdução do 
nome da empresa importado-
ra, sendo parte do montante 
devido ao Estado distribuído 
entre os funcionários e despa-
chantes envolvidos na rede.

Os funcionários envolvi-
dos terão chamado atenções 
devido a manifestações exte-
riores de riqueza, que incluí-
am residências e viaturas de 
gama alta, não conforme com 
os rendimentos declarados.

Os portos moçambicanos 
têm um historial de fraudes en-
volvendo a importação de bens 
de luxo, com a cumplicidade de 
agentes despachantes, transi-
tários e funcionários da DGA.

Um dos recursos mais fre-
quentes tem sido a transmissão 
dos direitos de isenção a em-
presas importadoras em troca 
de contrapartidas. Como de 
acordo com o regime fiscal mo-
çambicano os partidos políticos 
beneficiam dessa isenção, o par-
tido-Estado Frelimo é frequen-
temente apontado como estan-
do envolvido desde sempre em 
esquemas de falsas isenções de 
direitos alfandegários, receben-
do em troca parte do dinheiro 
“poupado” pelo importador.

Os principais bens impor-
tados incluem viaturas, moto-

ciclos, electrodomésticos, pe-
ças automóveis ou vestuário. 
Segundo práticas comuns, o 
importador compra a mercado-
ria, sendo a factura passada em 
nome da Frelimo, que solicita 
a isenção das tarifas alfande-
gárias ao abrigo das excepções 
fiscais sobre as importações.

As operações são geral-
mente feitas através de con-
tas of shore dos empresários 
importadores. Dos casos an-
teriormente identificados, a 
maior parte das contas estavam 
sediadas no Dubai (Emirados 
Árabes Unidos), ocorrendo as 
importações através dos por-
tos de Nacala, Beira e Maputo.

Um dos principais parcei-
ros de negócios da Frelimo 
nas importações fraudulentas 
é Momade Rassul, empresário 
de origem indo-paquistanesa 
com múltiplos negócios em 
Nampula e Nacala, detentor 
de diversas empresas como a 
Rassul Trading, Saidata (nome 
da sua mulher) Imobiliária, 
ARJ Group - que detém vários 
hotéis em Nampula - e S&S 
Group, que inclui a S&S Ci-
mentos e S&S Refinaria de 
Óleos (que entretanto vendeu 
aos chineses da SetWay Indus-
tries, com sucursal em Moçam-
bique, por dı́vidas acumuladas 
e após condenação judicial).

Momade Rassul é consi-
derado por investigadores lo-
cais como um dos principais 
“benfeitores” da comunidade 
sunita na região de Nampula 
e Nacala, através da Associa-
ção Mahometana Seita Sun-
ni de Nacala, com oferta de 

motociclos, peregrinações a 
Meca e financiamento à cons-
trução de novas mesquitas.

Os membros dos órgãos da 
administração local da Frelimo 

são igualmente beneficiados 
por ofertas de alimentos e ou-
tros bens de consumo por parte 
de Momade Rassul, localmente 
conhecido como um dos prin-
cipais “agentes económicos” 
do partido de que é membro.

São-lhe igualmente impu-
tadas ligações, nunca compro-
vadas, ao trafico de heroína na 
região Centro e Norte. Os seus 
negócios começaram há cerca 
de 30 anos com a loja de vestu-
ário Mundo Infantil, crescendo 
até se tornar no principal distri-
buidor da região, criando então 
a Rassul Trading. Em 2007, 
Momade Rassul e a sua mu-
lher Saidata ofereceram uma 
escola à Fundação Armando 
Emílio Guebuza, numa ceri-
mónia pública. O próprio ex-
-Presidente Armando Guebuza 
esteve presente na inaugura-
ção do New Hotel em Nam-
pula, pertencente a Momade 
Rassul e ao seu irmão Amin.

Gulam Rassul Moti, outro 
empresário dominante em Nam-
pula e que começou igualmente 
como simples comerciante, é 
um dos seus próximos, sendo 
considerado o principal “con-
trolador” do Porto de Nacala.

Momade Rassul tem esta-
do sob suspeita crescente em 
diversas operações e negócios, 
muitos deles envolvendo o 
Estado ou empresas públicas, 
mas nunca foi condenado. Re-
centemente, a falida empresa 
pública EMOSE (Empresa Mo-
çambicana de Seguros) atribuiu 
uma compensação milionária 
à S&S Cimentos, devido a um 
incêndio ocorrido nas respecti-

vas instalações em 2014, na se-
quência de um processo judicial 
interposto por Momade Rassul.

O contrato de seguros com a 
EMOSE foi elaborado em mol-
des suspeitos, já que terá tido 
lugar no dia em que deflagrou o 
incêndio, tendo o pagamento do 
prémio à seguradora ocorrido 
já depois do alegado incêndio. 
O valor compensatório resultou 
de um acordo extrajudicial en-
tre a EMOSE e Momade Rassul 
e atingiu os EUR 3.2 milhões. 

A EMOSE faz parte do 
lote prioritário para venda ou 
liquidação segundo a análise 
do IGEPE - Instituto de Ges-
tão e Participações do Estado.

Em 2017, Momade Rassul 
chegou a ser detido por bran-
queamento de capitais, fraude 
fiscal, contrabando e enrique-
cimento ilícito, tendo sido 
libertado sob caução e poste-
riormente absolvido em 2019.

A S&S Refinaria de Óle-
os esteve igualmente envolta 
em processos duvidosos, com 
elevados prejuízos reputacio-
nais para a Public Investment 
Corporation (PIC), pertencen-
te ao Estado sul-africano, que 
chegou a estudar a compra de 
metade da fábrica, na altura 
em construção, por proposta da 
consultora sul-africana India-
frec Trade & Invest, detida por 
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Arrastado pela fúria das águas

Corpo do administrador de 
Tete encontrado sem vida

dois sócios, um dos quais o fi-
lho do ex-ministro sul-africano 
das Finanças Nhlanhla Nene.

Após a saı́da do negócio do 
filho, Siyabonga Nene, em re-
sultado dos riscos reputacionais 
para o seu pai, 33% da S&S Re-
finaria de Óleos foi comprada 
pela PIC, pertencendo os res-
tantes 2/3 a Muhammad Mirza, 
ex-sócio de Nhlanhla Nene, 
e a Momade Rassul, através 
da sua mulher Saidata Rassul.

A influência da Frelimo, de 
alguns dos seus principais diri-
gentes e de empresários favore-
cidos é especialmente sentida 

nas empresas públicas, nome-
adamente dos transportes. Em 
meios empresariais, prevê-se 
que o actual esforço de reestru-
turação e privatização de em-
presas venha a favorecer alguns 
destes dirigentes e empresários.

A situação das empresas 
públicas é, em regra, crítica e 
sustenta-se apenas pela injec-
ção constante de dinheiros pú-
blicos através do IGEPE. Entre 
as empresas em dificuldades 
constam ainda a Portos e Ca-
minhos de Ferro de Moçambi-
que (CFM), LAM (companhia 
aérea), Imprensa Nacional de 

Moçambique, Empresa Mo-
çambicana de Parques de Ci-
ência e Tecnologia, Aeroportos 
de Moçambique, Electricidade 
de Moçambique, Hidráulica de 
Chókwè (cujo défice foi iden-
tificado como 90 vezes supe-
rior ao dos CdM), Empresa 
Nacional de Hidrocarbone-
tos, Empresa Moçambicana 
de Seguros - EMOSE, Petro-
moc, Televisão de Moçam-
bique e Rádio Moçambique.

A empresa de consultoria 
Intellica terá um papel-chave 
no processo de saneamento 
do sector público empresa-

rial, depois de escolhida para 
definir as empresas a vender 
ou liquidar, por avaliação do 
IGEPE, mal sustentada e re-
fém de interesses partidários. 
Fazem parte do lote prioritá-
rio para venda ou liquidação 
a Silos e Terminal Graneleiro 
da Matola (STEMA) - sob de-
pendência de Celso Correia, 
actual ministro e braço-direito 
de Filipe Nyusi, a EMOSE, 
a DOMUS - Sociedade de 
Gestão Imobiliária e a CdM.

Comprada pelo Grupo 
NEF - liderado por Nelson 
Muianga, Eugénio Abu-Bacar 

e Fulgêncio Matlombe - a 
Intellica foi contratada pelo 
IGEPE, por ajuste directo, 
visando a venda de 10 em-
presas numa primeira fase. A 
Intellica tinha já elaborado o 
Plano Estratégico do IGEPE. 

A PCA do IGEPE, Ana Co-
anai, tem sido acusada de “inte-
resses obscuros” por empresas 
participadas e de intromissão 
na gestão. As denúncias contra 
Ana Coanai são entendidas por 
outros como reacção à perspec-
tiva de reestruturação e venda, 
afectando interesses instalados. 
(África Monitor/Zambeze).

O administrador de Tete, José Maria Mandere, foi encon-
trado morto depois de ter sido arrastado pela corrente das 
águas provocada pela tempestade tropical ana, na tarde de 
terça-feira. o administrador estava na comitiva do gover-
nador da província de tete, domingos Viola, que estava no 
terreno a monitorar a evolução dos estragos.

A comitiva do 
governador 
acabou sendo 
surpreendida 
pela fúria das 

águas e o carro em que seguia 
o administrador de Tete foi 
arrastado e estava desapareci-
do desde terça-feira. Com as 
buscas encetadas logo a seguir 
apenas foi possível resgatar o 
jornalista da Rádio Moçam-
bique, Adriano Biquiuane, 
que também seguia na comi-
tiva. A equipa da Televisão de 
Moçambique escapou da fú-
ria das águas, mas ficou sem 
o equipamento de trabalho.

Em entrevista ao canal pri-
vado STV, o governador de 
Tete explicou que a situação na 
província era crítica e que mais 
de duas mil pessoas estavam 
sitiadas, depois que a ponte 
sobre o rio Revúbuè desabou, 
comprometendo a travessia. 

“Fizemos trabalhos no 
momento e conseguimos res-
gatar a maior parte dos ocu-
pantes das viaturas”, o cená-
rio é triste, a ponte sobre o 
rio Revúbuè desabou, temos 
mais de duas mil pessoas que 
sofreram pelas inundações”.

Pelo menos 47 pessoas 
morreram

Entretanto, a tempestade 
tropical Ana causou a morte de 
pelo menos 47 pessoas em Mada-
gáscar, Moçambique e Malawi. 

A tempestade, que se for-
mou no leste da ilha principal 
de Madagáscar, desencadeou 
fortes chuvas que provocaram 
inundações e deslizamentos de 
terras na capital, Antananarivo.

 De acordo com um rela-
tório elaborado na terça-feira 
pela agência de gestão de catás-
trofes naturais, 39 pessoas mor-
reram naquele país e cerca de 
65 mil ficaram sem casa, des-
de o final da semana passada.

Depois de atravessar o 
Oceano Índico, as fortes chu-
vas da tempestade Ana atin-
giram o Norte e o Centro de 
Moçambique, onde provo-
cou na terça-feira a morte de 

duas pessoas, na província de 
Manica, no Centro, elevan-
do para quatro o total de óbi-
tos, anunciaram as autorida-
des num balanço preliminar.

Uma das vítimas morreu 
após o desabamento de uma 
das paredes da sua casa, du-
rante a madrugada de terça-

-feira, referiu Borges Viagem, 
porta-voz do Instituto Nacio-
nal de Gestão de Desastres 
(INGD), sem avançar as causas 
da morte da segunda vítima.

Segundo as autoridades, 
pelo menos 40 famílias fo-
ram afectadas pelo vento e 
chuva forte naquela zona, 
havendo também dezenas 
de casas destruídas, na sua 
maioria de construção pre-
cária, avançou o porta-voz.

Na segunda-feira, a tempes-
tade causou pelo menos duas 
mortes, quando mãe e filha 
foram arrastadas pela subida 
das águas do rio Licungo, em 
Mocuba, Zambézia, também 
no Centro de Moçambique.

No total, a tempestade já 
causou quatro mortes, 66 fe-
ridos, afectou 771 famílias, o 
correspondente a 3870 pes-

soas, destruiu total e parcial-
mente 661 casas, 16 salas 
de aula e uma unidade hos-
pitalar, segundo um balan-
ço do INGD enviado à Lusa.

A tempestade afecta so-
bretudo as “populações al-
tamente vulneráveis que já 
sofreram, recentemente, com 
desastres naturais e conflitos 
no Norte de Moçambique”, 
advertiu o Gabinete de Co-
ordenação dos Assuntos Hu-
manitários da ONU (OCHA).

O Governo moçambica-
no e as agências da ONU es-
timam que 500.000 pessoas 
sejam afectadas pela tempes-
tade Ana, nas províncias de 
Nampula, Zambézia e Sofala.

No vizinho Malawi mor-
reram pelo menos quatro pes-
soas. A tempestade mergu-
lhou a maior parte do país na 
escuridão, na segunda-feira. 
As cheias repentinas forçaram 
as empresas de electricidade 
a desligar os seus geradores.

“O nível da água é de-
masiado alto para conti-
nuar a funcionar, é dema-
siado arriscado”, disse à 
agência de notícias France-
-Presse (AFP) o porta-voz da 
Companhia de Geração de 
Electricidade, Moses Gwaza.

Esta terça-feira, a empresa 
disse ter começado a retomar 
o funcionamento da produção 
de electricidade no Malawi.

Refira-se que o Instituto 
de Meteorologia prevê quatro 
a seis ciclones na região du-
rante a estação chuvosa, que 
termina no final de Março.
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Acidente mortal na Zambézia

Governo decreta quatro dias de luto nacional

O Governo de-
cretou luto 
nacional de 
quatro dias, 
que vigora 

desde quarta-feira, na sequência 
do acidente rodoviário ocorrido 
no passado sábado, na Zam-
bézia, que ceifou a vida a pelo 
menos 28 pessoas. Testemu-
nhas afirmam que o motorista 
do camião de carga perdeu a 
direcção e o pesado com atre-
lado acabou se descontrolando 
e arrastar o semi-colectivo em 
que seguiam 25 passageiros.

No domingo começaram a 
ser realizados os primeiros fune-
rais e resta por identificar o cor-
po de uma menor, na Morgue do 

Hospital de Quelimane, referiu 
Valério Simbe, chefe do Depar-
tamento de Assistência Médica.

Esta terça-feira, reunido em 
Conselho de Ministros, o Go-
verno anunciou que foi consti-
tuída uma equipa de inquérito 
que apurou que, numa análise 
preliminar, o excesso de velo-
cidade e ultrapassagem irregu-
lar foram as causas do acidente. 

Os resultados conclusi-
vos, segundo o porta-voz do 
Conselho de Ministros, Ino-
cêncio Impissa, estarão dis-
poníveis dentro de 15 dias.

 “Durante o período de luto 
nacional, a bandeira nacional e 
o pavilhão presidencial serão 
içados à meia-haste, em todo 

o território nacional e nas mis-
sões diplomáticas e consulares 
da República de Moçambique”, 
anunciou Inocêncio Impissa.

Janfar Abdulai dá explicação 

O ministro dos Transportes 
e Comunicações, Janfar Abdu-
lai, explicou que uma equipa 
multissectorial, constituída por 
funcionários do Instituto Nacio-
nal dos Transportes Rodoviários, 
do Ministério do Interior e do 
Ministério das Obras Públicas, 
apresentou os resultados preli-
minares das causas do acidente.

“Além da lotação de um 
dos veículos, houve excesso 
de velocidade e uma viatura 

andava no sentido contrário, 
durante a ultrapassagem irre-
gular”, disse Janfar Abdulai.

E com o resultado prelimi-
nar a apontar o excesso de ve-
locidade entre as causas, Janfar 
Abdulai diz que há medidas que 
estão a ser tomadas para maior 
controlo de viaturas nas estradas.

“Julgamos que esta questão 
de velocidade tem sido recorren-
te. Por via disso, vamos introduzir 
uma ficha de controlo de viagem, 
que vai permitir que saibamos 
quanto tempo leva uma determi-
nada viatura de um ponto para 
outro”, diz Abdulai, acrescentan-
do que “preocupa-nos a questão 
do estado mecânico das viaturas. 
E porque é competência do re-

gulador, estamos a trabalhar para 
aferir até que ponto os pontos de 
inspecção funcionam, porque dá 
a indicação de que alguns pontos 
de inspecção não têm exercido a 
sua actividade condignamente”.

Sobre o apoio às famílias 
das vítimas mortais, assunto que 
diverge os envolvidos, com o 
governador provincial a dizer 
que houve ajuda e as famílias 
visadas a desmentirem, o mi-
nistro dos Transportes traz a 
sua versão diferente de todas.

“Temos que dar conta do 
que houve, a partir do Go-
verno local; o governador 
da província da Zambézia 
mostrou disponibilidade em 
apoiar as famílias”, disse.

Soluções para o terrorismo em Cabo Delgado

Administrador apostólico de Pemba 
defende inclusão de confissões religiosas 

o administrador apostólico da diocese de pemba, em 
Cabo Delgado, Dom António Juliasse, chama atenção ao 
Governo moçambicano para incluir as confissões religiosas 
no processo de tomada de decisões no país, sobretudo na 
resolução do terrorismo na região Norte do território nacio-
nal, sabendo que estas organizações investem na fé e algumas 
promovem a paz e reconciliação entre os povos. 

Dom Antó-
nio Juliasse 
afirma que 
a província 
nortenha de 

Cabo Delgado está a atravessar 
uma imensa crise humanitária, 
no entanto, o clérigo nota uma 
exclusão das confissões religio-
sas no processo de gestão des-
ta guerra com rosto religioso. 

O líder religioso falou à 
nossa reportagem em Chimoio, 
província de Manica, após uma 
celebração eucarística, que ser-
viu de homenagem a uma leiga 
e anciã da Igreja Católica, Nilza 
Oliveira, pelo trabalho que reali-
zou em prol de crianças e adultos 
em situação de vulnerabilidade. 

“Quero deixar como apelo 
para aqueles que tomam as de-
cisões para o país: não se esque-
çam que também existem líderes 
que conseguem uma maior mo-
bilização no sentido positivo do 
povo moçambicano, que são os 
líderes religiosos, saber abordá-
-los e criar possibilidades de ca-
minhar juntos é um ganho muito 
grande”, disse Dom Juliasse. 

O clérigo defende que cada 
moçambicano carrega consi-
go um compromisso na socie-
dade, acto que concorre para 
caminhos da justiça e da paz, 
por isso urge uma mobilização 
para que a violência não tenha 
espaço no território nacional. 

Para além da violência, a ins-
trumentalização da religião é um 
novo mal patente na sociedade 
moçambicana, este que concorre 
para os actos terroristas e instabi-
lidade social, política, económi-
ca e cultural de um povo, como 
afirma o nosso entrevistado. 

Como forma de ultrapas-
sar este mal, Dom Juliasse 
insta à responsabilidade dos 
líderes religiosos de todas as 
confissões religiosas, para a 
transmitirem mensagens de di-
álogo permanente nos crentes. 

“As confissões religiosas 
são também uma contribuição 
muito grande para a paz em 
Moçambique, uma vez que elas 
permeiam a sociedade moçam-
bicana, nós encontramos pessoas 
que são crentes, em todo ponto 
do país; em Cabo Delgado no 

início desse ano nós tivemos 
uma declaração conjunta entre 
todas as religiões, cristã, muçul-
mana, sentamos e fizemos uma 
declaração para que possamos 
trabalhar em conjunto”, afirmou. 

Juliasse recorda que a situa-
ção de Cabo Delgado continua 
drástica, dramática e de terror, 
pois mais de 800 mil deslocados 
ainda se encontram naquele terri-

tório instável, por ainda se regis-
tar alguns ataques esporádicos, 
apesar de haver algum avanço 
das tropas moçambicanas com 
a ajuda do Ruanda e da SADC. 

A nossa fonte mostra-se pre-
ocupada pelo facto do aparente 
abrandamento dos movimentos 
de solidariedade para com os 
deslocados em Cabo Delgado, 
recordando que aquele povo-
-irmão atravessa uma crise ex-
trema, caracterizada por falta 
de quase tudo para sobreviver. 

“As questões sanitárias é 
um grande problema, agora que 
temos chuvas há uma grande 
preocupação, as doenças que 
podem advir por causa de más 
condições em que se encontram. 
E também a questão da fome, é 
verdade que uns e outros come-

çam a produzir, mas outros não 
têm a comida e as organizações já 
não têm mais fundos e apoios. Eu 
quero aproveitar neste momento 
para apelar para este sentido de 
solidariedade”, apelou a fonte. 

Por seu turno, a leiga Nil-
za Oliveira, homenageada esta 
semana por ter completado 82 
anos de idade, apelou aos jovens 
para cultivarem o espírito de 
amor ao próximo, para se evitar 
casos de violência na sociedade. 
Como se vive com tristeza na 
região Norte de Moçambique. 

“Temos que ter a consciência 
de que somo irmãos, como Jesus 
disse: amai-vos uns aos outros, 
continuem a partilhar o evange-
lho, eu fiz a minha parte. Se nós 
continuarmos a trabalhar, vai 
acabar a corrupção, a injustiça, a 
guerra, a miséria, a separação uns 
dos outros, tudo isso pode mu-
dar, se nós fizermos a nossa par-
te”, referiu a leiga Nilza Oliveira. 

Nilza Oliveira é natural de 
Portugal, veio a Moçambique 
em 1968, a convite de Dom Se-
bastião de Rezende, onde tra-
balhou na zona da Soalpo, na 
cidade de Chimoio, na área de 
educação, defesa dos direitos 
humanos, focando-se contra 
os assédios sexuais, a violência 
doméstica, o racismo, injustiça 
social, entre outros males que 
afectavam e afectam a cidade de 
Chimoio, na província de Manica.
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Na província de Gaza 

REVIMO trabalha na reconstrução 
da estrada Macia-Chókwè 

Apesar de já ter sido estabelecido o dia 1 de Fevereiro 
como sendo a data para a entrada em funcionamento das 
taxas de portagem ao longo da estrada Circular de maputo, 
tendo em vista assegurar a manutenção das vias, no quadro 
do Programa Auto Sustentável de Manutenção das Estradas 
(PROASME), a Rede Viária de Moçambique diz estarem 
em curso trabalhos de condicionamento das estradas macia-
-Chókwè, numa extensão de 60km, Macia-Praia de Bilene, 
30km, e por último macaneta-marracuene, em aproximada-
mente 6km.

As obras de 
reconstrução 
das estradas 
sob gestão 
da REVIMO 

está prevista a sua conclusão 
no segundo semestre do ano 
em curso, antevendo-se que 
haja condições suficientes de 
mobilidade segura, cómoda e 
confortável para os automobi-
listas, apontou o Administrador 
do pelouro Técnico na REVI-
MO, Acácio Tembe, que acres-
centou que no troço Macia-
-Chókwè decorrem trabalhos 
de reconstrução da via, uma 
vez que a mesma encontrava-se 
num estado avançado de degra-
dação, o que de algum modo 
perigava a vida dos utentes, in-
cluindo a mobilidade dos auto-
mobilistas, que era feita a passo 
de tartaruga, considerando os 
buracos em todos os sentidos.

“Estamos cientes de que 
não é um trabalho fácil, tendo 
em conta que a estrada que liga 
Macia à cidade de Chókwè, ve-
zes sem conta, quando chovesse 
os automobilistas estavam su-
jeitos a um martírio. Mas com a 
reconstrução da mesma e inter-
venção em todas as secções crí-
ticas espera-se que o sofrimento 
dos utentes fique ultrapassa-
do” afirmou Acácio Tembe.

 Tembe diz ainda que na 
estrada que liga a vila de Ma-
cia à cidade de Chókwè estão 
a decorrer trabalhos de colo-
cação dos solos e compacta-
ção, ao mesmo tempo que está 
previsto o alargamento das 
faixas de rodagem para per-
mitir uma mobilidade segura 
aos utentes. Contudo, assegu-
ra que com os trabalhos em 
curso não há restrição de cir-
culação por parte dos utentes.

 “Temos estado a garantir 
uma mobilidade segura para 
os utentes, mesmo sabendo 
que não é aquilo que os mes-
mos pretendem. Mas precisam 
compreender que tudo que vem 

sendo feito é para o bem dos 
automobilistas”, sublinhou a 
fonte, acrescentando que tudo 
está sendo feito ao mínimo 
detalhe para evitar constrangi-
mentos durante os trabalhos.

Diferentemente da via 
Marracuene-Macaneta, onde 
os automobilistas vêm sendo 
cobrados taxas para assegurar 
a manutenção da ponte e asse-
gurar a circulação em Macane-
ta, na estrada Macia-Chókwè 
e Macia-Praia de Bilene está 
prevista a instalação de duas 
praças de portagens futura-
mente. Contudo, enquanto a 
estrada não estiver em condi-
ções, Acácio Tembe esclare-
ce que a sua instituição não 
efectua cobranças aos utentes. 

“O nosso objectivo é criar 
condições de mobilidade se-
gura aos utentes. A sobrevi-
vência das estradas depende 
também dos utentes, por isso 
as praças de portagens não 
devem ser assumidas como se 
de extorsão ou saque se tra-
tassem. É tudo para o bem do 

nosso automobilista”, afirma. 
A estrada que liga Macaneta 

à Vila de Marracuene, nos dias 
de chuva, para aceder a Maca-
neta era quase impossível por-
que os solos ficavam lamacen-
tos. Hoje decorrem trabalhos de 
rotina, independentemente da 
temperatura a mobilidade dos 
utentes nunca ficou restringida.

Redução dos custos pesados

Entretanto, o presidente da 
Associação dos transportadores 
de Gaza Núcleo da Macia, Arlindo 
Macie, entende que a reconstrução 
da estrada que liga Macia-Chókwè 
e Macia-Praia de Bilene é um be-
nefício louvável, considerando 
que depois da sua conclusão os 
custos relativos à manutenção dos 
seus autocarros poderão reduzir. 

Neste momento, segundo 
Macie, não é fácil trabalhar com 
as vias em péssimas condições, 
uma vez que os condutores têm 
estado sujeitos a uma mobilida-
de condicionada, o que influen-
cia demasiadamente no tem-
po de viagem dos passageiros. 

“Nunca se é tarde. Há anos que 
pedíamos a intervenção nesse troço 
e hoje está a acontecer, esperamos 
mais melhorias nas nossas estra-
das, porque elas constituem o pólo 
de desenvolvimento de um país. 
Como transportadores, nunca pres-
cindimos da nossa missão de movi-
mentar as populações de e para os 

seus destinos, independentemente 
das condições da via, clima e outros 
factores adversos à nossa activida-
de”, admitiu o presidente daquela 
agremiação, que conta com um uni-
verso de 120 carros, em quatro rotas. 

Relativamente à implantação 
das portagens, Arlindo Macie diz 
que os seus associados nunca es-
tiveram contra, até porque a ideia 

é bem-vinda se a lógica for para 
a manutenção das estradas. “Não 
contestamos a implantação das por-
tagens. Queremos que as estradas 
estejam em condições impecáveis, 
e isso acarreta custos demasia-
dos para o Governo, daí que se a 
filosofia é para assegurar a vida 
plena das estradas é bem-vinda.

Por exemplo, se actualmente os 
transportadores fazem seis viagens 
diárias num espaço de tempo de 45 
minutos a uma hora, com o condi-
cionamento da estrada creio que o 
tempo de viagem será curto, e isso é 
vantajoso para os transportadores, 
pois poderá incrementar o encaixe 
de receitas e assegurar vida longa 
dos meios circulantes”, assegura.

Descontos não afectam as 
receitas

Com a entrada em vigor das 
taxas de portagens no próximo 
dia 1 de Fevereiro, na Circular de 
Maputo, os transportadores dizem-
-se satisfeitos com os descontos 
aplicados, pois não vão influenciar 
na subida do preço do transporte. 

Segundo o responsável da Co-
operativa dos Transportadores da 
Província de Maputo, Nasmudine 
Omar, as taxas de 10 e 35 meticais 
aplicadas aos semi-colectivos e 
colectivos de passageiros consti-
tuem uma boa iniciativa por parte 
do Governo e da entidade gestora 
das praças de portagens. “É um 
incentivo para nós como trans-

portadores ter um desconto de 
70% e é louvável, pois isso não 
asfixia a nossa actividade social”.

É preciso incluir os 
transportadores de carga

Entretanto, o Secretário-geral 
da Federação Moçambicana das 
Associações dos Transportado-
res Rodoviários (FEMATRO), 
Baptista Macuvele, entende que a 
REVIMO devia alargar a sua base 
de descontos para os transporta-
dores de carga, pois são eles que 
garantem os bens essenciais aos 
consumidores, ou seja, se transpor-
tar toneladas de arroz ou cimento 
mostrar-se caro, automaticamente a 
subida recairá no consumidor final. 

“É preciso que se aplique os 
descontos necessários para o sec-
tor de cargas, para evitar que os 
cidadãos sejam asfixiados com 
a escalada de preços de bens es-
senciais”, acrescentou Baptista 
Macuvele, para quem a FEMA-
TRO está disposta a negociar, 
bastando para tal a abertura da 
entidade gestora das portagens.
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Em verdade as 
nossas lín-
guas vão, no 
campo práti-
co, do nosso 

dia-a-dia, demonstrando uma 
clara crise existencial, uma 
crise esboçada logo que nos 
tornamos um povo indepen-
dente e autónomo, uma nação 
una, condições tais que se têm 
mostrado equidistantes do real 
sentido da independência e au-
tonomia, tudo porque pouco ou 
nada ficou explícito sobre que 
tratamento deveria ser dado 
a estas línguas autóctones, o 
substracto da nossa identidade 
genuína, conhecimento e va-
lores. Hoje, alguns versados 
em ciências sociais, incluindo 
política, com direito a tempo 
de antena, estão mais habili-
tados em discutir questões de 
identidade global, regional, 
nacional e desvalorizam o lo-
cal, mesmo sabendo que o tal 
global, regional e nacional de 
que se propala não passam de 
uma globalização, regionaliza-
ção e nacionalização do local.

Por exemplo, a democracia 
que se celebra no mundo intei-
ro foi um pensamento e prática 
locais na Grécia, antes de se 
expandir para a França, Alema-
nha e Inglaterra com as revolu-
ções havidas; as religiões que 
professamos zelosamente nos 
quatro ventos do planeta par-
tiram, cada uma delas, de um 
único ponto sócio-geográfico e 
se espalharam por outros pon-

tos até se universalizarem; as 
culinárias que nos magnetizam 
e delas nos tornamos depen-
dentes (McDonald, KFC, Pi-
zza Hut, Subway, entre tantas) 
não surgiram em todo o mun-
do de um dia para o outro, são 
tradições locais que, graças a 
valorização criada pelos seus 
donos, pelo seu povo, pelos go-
vernos, tornaram-se universais; 
e as línguas(?) como o Inglês, 
o Francês, o Português, o Man-
darim (actualmente), que nos 
tornam vassalos naturais, não 
surgiram como línguas uni-
versais nem regionais, nem 
internacionais, os seus falantes 
nativos fizeram um trabalho 
de lhes acrescer um valor para 
além do linguístico, para pa-
recerem melhores que outras.

Não há pretensão alguma 
de ver o Txitxopi, o Xichan-
gana, o Cindau, o Cinyanja, o 
Ximakonde serem línguas fala-
das internacionalmente ou em 
fóruns das organizações inter-
nacionais ou coisa parecida, ou 
estudadas nas escolas interna-
cionais de vários países, ou ain-
da usadas para traduzir obras 
científicas e literárias renoma-
das, mas que se lhes dê maior 
campo de actuação ao nível 
do espaço aonde elas são nati-
vas e veiculares, pois só assim 
elas poderão desenvolver-se 
e atingirem níveis de veicular 
a filosofia, a ciência, a políti-
ca, a religião, a arquitectura, 
a moda, o comércio, etc., etc. 

Há dias visitara a minha 

terra natal, Inharrime, no con-
texto da celebração da passa-
gem de ano, e a má sina quis 
que testemunhasse o funeral 
de um parente, que fora admi-
nistrador daquele distrito por 
longos anos, o Jaime Abraha-
mo Gwambe. Das cerca de 
sete mensagens fúnebres apre-
sentadas, três foram em Portu-
guês, duas em Xitswa e outras 
duas em Txitxopi, e mais, as 
cerimónias foram dirigidas 
em Xitswa/Português, isto é, 
em bilingue. Nisto não há de 
haver estranheza nem incre-
dulidade para quem não tem 
nem cultiva estes sentimentos.  

Se isto faz sentido, numa 
terra onde se fala nativamente 
o Txitxopi, com uma maioria 
dos Vatxopi, numa cerimónia 
familiar dos Vatxopi, então 
tão pouco sentido não faz ver 
diplomatas acreditados em 
Moçambique esforçando-se 
em falar o Português em pú-
blico, podiam falar as línguas 
que melhor sabem, por sinal 
são línguas internacionais, que 
as entendemos perfeitamente. 
Mas não, eles, conscientes do 
espaço sociocultural e linguís-
tico, empenham-se em apren-
der a língua local para estarem 
em harmonia com os da terra; 
incompreensivelmente, nós os 
moçambicanos fazemos o que 
não devíamos fazer, entretan-
to fazemo-lo em outras cir-
cunstâncias com performance.

Não gostava de enganar-
-me sobre este facto, o Emissor 

Interprovincial de Maputo e 
Gaza, da Rádio Moçambique, 
emitia todos os seus programas 
em Changana, excepto alguns 
serviços noticiosos, considera-
dos chave, o das 12:30hs e o 
das 19:30hs, mas actualmente 
com a fragmentação em dois 
deste emissor e a criação de 
outros emissores provinciais 
ao nível de todas as províncias, 
a(s) língua/línguas veicular(es) 
dessas províncias ainda abrem 
espaço significativo para a lín-
gua portuguesa nos seus pro-
gramas e nos serviços noticio-
sos. Não se compreendendo a 
razão disto, numa situação em 
que há o Canal (Antena) Na-
cional da Radio Moçambique, 
que emite todos os programas 
e serviços noticiosos em Por-
tuguês. As emergentes rádios 
comunitárias fazem o mesmo, 
é mais tempo, mais programas 
em Português que em línguas 
locais, aliás, quando se emite 
nestas línguas é que os progra-
mas não são cruciais, é para 
contar algumas trivialidades.

Desta forma, o Artigo 
9 da nossa Constituição da 
República consubstancia-se 
letra-morta, pois uma análise 
comparativa e desapaixonada 
entre o período pós-Indepen-
dência até princípios de no-
venta, e de noventa e cinco a 
esta parte, levar-nos-á a con-
cluir que há cada vez mais mo-
çambicanos preferindo falar 
outras línguas que sua própria 
língua, cada vez mais moçam-

bicanos ensinando seus filhos 
e dependentes outras lín-
guas que sua própria língua. 

Nesse passado, nos postos 
administrativos, localidades, 
vilas e até nas cidades-capi-
tais de província, era comum 
ouvir-se mais a língua lo-
cal que qualquer outra, mas 
hoje é totalmente o avesso, 
e há-de ser esta a razão do 
encontrão do nosso Ensino 
Bilingue; muitos encarrega-
dos não querem que seus fi-
lhos aprendam essas línguas, 
porque elas não têm nada de 
valor acrescentado para as 
crianças e para a sociedade.

Entretanto, sabemos que 
nos países vizinhos a realida-
de é bem diferente, por exem-
plo, em regiões como as de 
Kwazulu Natal, Gauteng e ou-
tras (África do Sul) é estranho 
até mesmo suspeito não falar o 
Zulu, até os ingleses, asiáticos 
em geral, Bóeres, portugueses 
que lá trabalham e vivem falam 
o Zulu com prazer, mesmo sen-
do ilustres doutores, admirados 
políticos, homens de dinheiro 
e de grandes negócios, porque 
o problema não está na língua, 
mas nos conceitos e preconcei-
tos que criamos sobre a língua. 
Os sul-africanos, swazis, tswa-
nas, zimbabweanos e outros 
nunca deixaram de ser patriotas, 
nem nunca colocaram em causa 
a unicidade de seus territórios 
e estados por se expressarem 
nas suas línguas autóctones em 
todo o lugar e circunstância.

RANDULAN I

Línguas Moçambicanas Vs 
Língua Oficial: Estatuto, Relações 

e Tendências Sociais (4) 
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Na generalidade 
os jovens, os 
que têm menos 
de 20 anos, 

pensam que qualquer pessoa 
que tenha acima de 25 anos é 
um velho. Mas estes jovens 
não devem ficar indiferentes 
aos que eles chamam de 
velhos, pois precisam deles 
para integrarem as suas 
vidas, para lhes mostrar 
a beleza da vida e manter 
as suas memórias activas. 
E por seu lado, os velhos 
podem não carecer de apoio 
financeiro, mas certamente 
que precisam de apoio moral.

Os filhos crescidos devem 
esforçar-se no sentido de os 
seus pais e avós sentirem que 
lhes é dedicada muita atenção, 
não entrando em depressão 
por sentirem alguma forma 
de abandono emocional 
por parte das pessoas que 
lhes são mais próximas.

É importante que se lhes 
pergunte com frequência se 
eles necessitam de alguma 
coisa, ainda que muito pouco 
se possa fazer. Só o facto de 
se lhes perguntar suscita neles 
um sentimento de alegria, o 
que também contribui para 
uma relação aberta e contínua.

Os filhos crescidos devem 
partilhar com os pais e avós 
algumas das suas venturas 
e desventuras, pois tal fá-
los-á sentir que fazem parte 
da vida dos filhos e netos.

Devem fazer-lhes sentir que 
eles também são importantes, 
assim como o são os jovens 
que se esforçam sempre 

para serem reconhecidos. 
Todos nós somos Seres 
Humanos, e precisamos de 
ser valorizados e reconhecidos 
por aquilo que somos.

Assim como os jovens 
se  manifes tam quando 
sentem que estão a crescer 
e necessitam de se firmar, 
os velhos também precisam 
de se fazer sentir e ouvir 
quando aqueles os procuram 
pa ra  s e  aconse lha rem 
sobre  se ja  o  que  fo r.

O que acontece com os 
jovens também acontece com 
os velhos, mas numa forma e 
contexto diferentes. Portanto, 
quando ajudamos os outros, 
na realidade estamo-nos 
ajudando a nós mesmos.

Os velhos de hoje não 
foram sempre velhos, pois 
também já foram jovens 
cheios de vigor. Basta que se 
olhe para as suas fotografias 
de cinco ou seis décadas antes 
e notar-se que as suas faces 
já tiveram um ar mais jovial. 
Repare-se no ar radiante e 
de alegria estampada nos 
seus semblantes quando 
eles mesmos contemplam 
a s  s u a s  f o t o g r a f i a s 
quando eram mais novos. 

É importante que os filhos e 
os netos saibam que os pais e 
os avós lhes deram ao longo de 
anos o que de melhor podiam 
dar em termos de amor, 
cuidados, carinho, atenção e 
dedicação. E ao atingirem a 
velhice também eles precisam 
de cuidados, pois quando 
estes cuidados não lhes são 
dispensados facilmente 

en t ram em depressão .
Muitos talvez não se 

lembram da atenção que 
lhes foi dispensada pelos pais 
e avós quando ainda eram 
muito pequenos, quando 
estavam doentes, quando lhes 
nasceram os dentes. Quem é 
que durante horas os amparava 
nos primeiros passos, quando 
come¬çaram a  anda r? 
Lembrem-se dos dias quando 
ainda crianças gritavam. 
Alguns até eram crianças 
difíceis. Tentem agora ser 
pacientes com os velhos 
quando precisam de ajuda.

Por outro lado, os velhos 
também não devem ser 
demasiado curiosos, querendo 
saber de tudo o que aos filhos 
e netos diz respeito, apesar de 
considerarem que tal atitude 
é de cuidado e atenção e não 
uma indiscrição. Os filhos 
ou netos podem interpretar 
isso como uma forma de 
interferência na sua vida 
privada. Mas se os filhos 
desenvolverem um clima 
de partilha das suas vidas 
no dia-a-dia, tal poderá 
contribuir para que não 
sintam qualquer forma de 
“invasão à sua privacidade”.

Por vezes o relacionamento 
nos membros de uma mesma 
famí l ia  é  compl icado , 
m a s  g e r a l m e n t e  t a l 
acontece quando alguns 
de entre os membros são 
t e imosos  ou  ego í s t a s . 

Os filhos têm a obrigação 
moral de cuidar dos seus 
pais quando estes atingirem 
a velhice. É também uma 

boa acção que agrada a Deus 
cuidar dos outros velhos, os 
que não têm nenhuma relação 
connosco, particularmente 
os deserdados de tudo.

Uma das obrigações do 
Ser Humano é mostrar 
bondade para com seus 
pais,  pois Deus diz no 
Qur’án, Cap.17, Vers. 23:

“E teu Senhor decretou que 
a ninguém adoreis excepto a 
Ele. E sede bondosos para 
com os (vossos) pais, se 
a velhice alcançar a um 
deles ou a ambos, estando 
contigo. Então nem sequer 
lhes diga “uff” (demonstrando 
desprezo ou desagrado), e nem 
ralhes com eles, mas fala-
lhes com palavras generosas”.

Os filhos devem esmerar-
se no trato a seus pais, 
pois obedecer e honrar os 
pais é um dos meios para 
se  aceder  ao  Para í so .

Uma vez alguém perguntou 
ao Profeta  Muhammad 
(S.A.W.) sobre a melhor 
das acções de um crente, 
ao que ele respondeu “Ser 
crente em Deus e nos Seus 
mensageiros, e honrar os 
pais”. (Al-Bukhari; Musslim)

Consta que numa outra 
ocasião, o Profeta (S.A.W.) 
disse: “Ai daquele! Ai daquele! 
Ai  daqueles”!  Alguém 
perguntou: A quem é que está 
aludindo ó Profeta de Deus”? 
O Profeta respondeu: “Àquele 
que durante a sua vida tem 
os pais, ambos ou um deles, 
atingindo a velhice, mas ele não 
entra no Paraíso.|   (Musslim)

Respeitar  e  obedecer 

aos progenitores é uma 
demonstração de gratidão 
por eles nos terem trazido 
para este Mundo, e por terem 
criado e cuidado de nós 
quando éramos pequenos, 
f rágeis  e  dependentes .

C o n s t a  n o  Q u r ’ á n , 
C a p .  3 1 ,  Ve r s .  1 4 :

“E recomendamos ao 
Homem (a bondade) para com 
seus pais. Sua mãe carregou-o 
(no ventre, aumentado nela) 
de fraqueza sobre fraqueza, 
e seu desmame é aos dois 
anos  (e  d issemos) ,  sê 
grato a Mim e a teus pais. 
Para Mim será o retorno”.

Quando um filho tem 
consideração pelos seus 
pais, a probabilidade de os 
seus filhos lhe seguirem 
o  exemplo  é  eno rme .

Há muitas  formas de 
manifestar bondade e respeito 
para com os pais, seja tratando-
os bem, seja visitando-os 
frequentemente, falando-lhes 
com doçura e humilhando-
se diante deles, levando-os 
a passear, oferecendo-lhes 
presentes, cuidando para que 
não lhes faltem alimentos, 
etc. Tudo isto transmite-lhes 
um sentimento de valor, 
carinho e consideração. 
De contrár io ,  apossar-
se-á deles um sentimento 
de abandono e frustração.

É sempre bom que se 
incuta algum sentimento de 
alegria nas outras pessoas, 
pois tal contribui para que 
não sejamos egoístas. Ao 
fazê-lo, transmitimos-lhes 
novas perspectivas de vida. 

Cuidar dos velhos
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Deverão impedir o “corte de lenha” das 
casuarinas na Marginal da Costa do Sol…

 z Os trabalhadores estão dispostos a cumprir com a orientação: “cortar todas as 
casuarinas”, o maior bem da “Cidade das Acácias”, que dá frescura à Marginal…

zambEzE
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e-mail: zambeze.comercial@gmail.com
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cAthARINA MARIbeL Estamos no li-
miar do ano 
novo de 2022. 
Vários de-
safios se im-

põem no início de cada ano, por 
isso 2022 não será excepção.

O ano passado continuou 
a ser um daqueles que ficará 
para os anais da história como 
o que as economias de todo o 
mundo foram arrasadas pelo 
milando da Covid-19, agora 
com a nova variante Ómicron.

Moçambique não fugiu à 
regra. Contudo, não obstante a 
doença ser conhecida, há mui-
tas pessoas que não obedecem 
às regras que o Governo de 
Moçambique, através do Mi-
nistério da Saúde, definiu como 
fundamentais para evitar mais 
mortes, pois já ultrapassamos 
mais de 2.000 pessoas (mortas).

É uma perca não só para os 
moçambicanos, mas dos mais 
de 2.000 mortos que pereceram 
em Moçambique há indivídu-
os de todas as nacionalidades.

Ficamos sem o mais pre-
cioso: o capital humano!

Mas esta maka do Covid 
abalou todo o mundo, porque há 
governos que caíram ou nas elei-
ções não conseguirão ser reelei-
tos, devido aos solavancos pro-
vocados por esta terrível doença.

Veja o caso de Portugal, que 
não obstante o esforço do Primei-

ro-ministro António Costa (PS), 
Partido Socialista, vai agora às 
eleições, devido a desinteligên-
cias na “Geringonça” para fazer 
passar o Orçamento de 2022.

Todos os governos foram 
apanhados em contramão. As 
fragilidades das infra-estruturas 
foram gritantes, quer na Saúde, 
quer na Educação, que che-
gamos à conclusão de que os 
sucessivos governos fizeram 
pouco, no que diz respeito ao 
provimento de água para as es-
colas, no caso moçambicano.

Uma vez que a água era 
e é o factor fundamental para 
minimizar a doença, há esta-
belecimentos escolares que 
nunca jorrou água nas tor-
neiras dos seus lavabos.

Felizmente, com a ajuda 
das comunidades, da solida-
riedade internacional e do Go-
verno de Moçambique, João 
Machatine, ministro moçam-
bicano das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos, 
com a velocidade de cruzeiro 
que lhe é característico, mini-
mizou os problemas, acaban-
do com a “pouca vergonha” 
de escolas que não tinham 
água, sobretudo nos lavabos.

Agora a grande maka é com 
a comunidade e direcções das 
escolas que devem manter. A 
grande “guerra é evitar o rou-
bo de torneiras e loiça sanitá-

ria”. Rouba-se tudo como se 
retirar as torneiras da escola 
o vendedor dessas torneiras 
lá no dumba-nengue ficasse 
com a consciência tranquila.

Alguém vai dizer: 
“Oh Rodolfo, o exem-
plo vem de cima…”

Mas deixemos este palavre-
ado para irmos ao tema de hoje, 
nas primeiras MAPUTADAS, 
no teu ZAMBEZE deste 2022:

A Assembleia Munici-
pal e o Município de Mapu-
to: Deverão impedir o “corte 
de lenha” das casuarinas na 
Marginal da Costa de Sol…

O escândalo surge pelo 
facto de recentemente ter tom-
bado uma casuarina, que já 
tinha a parte do tronco quase 
oco, a avaliar pelas imagens 
que as televisões mostraram.

Isso tudo nas horas de 
ponta, na Marginal da Cos-
ta do Sol, aqui na “Cidade 
das Acácias”, do mayor Dr. 
Eneias da Conceição Comiche.

Como as cidades nunca 
estão preparadas para acudir 
de imediato a estas situações, 
a casuarina que tinha atraves-
sado toda a largura da rua não 
permitiu que nenhum carro 
passasse. Imagina o estima-
do leitor os constrangimentos.

A operação para o corte da 
árvore durou qualquer coisa 
como 4 horas de tempo, segun-

do os reportes das televisões 
que foram ao local, quando 
o Corpo de Salvação Públi-
ca, vulgo Bombeiros, desblo-
queou, reabrindo o tráfego.

Só que depois, para evi-
tar que outra casuarina caísse, 
no futuro, tomou-se a “deci-
são” (não sei se do Vereador 
ou do Conselho Municipal 
de Maputo) de “podar” as ca-
suarinas de toda a Marginal.

Isso foi dito nas televisões, 
mas o nosso problema é: onde 
está a Assembleia Municipal 
de Maputo, o Presidente da 
Assembleia Municipal (Dr. 
Samuel Mudumela) ou o Pre-
sidente do Conselho Munici-
pal (Dr. Eneas Comiche), que 
nós elegemos, ao permitir que 
a Marginal fosse toda desma-
tada, por causa de uma árvo-
re não cuidada que tombou.

É que, se fosse por podar, 
as Acácias Amarelas, essas 
depois da poda voltam a flo-
rir, o que já não sucede com 
as casuarinas, algumas das 
quais têm mais de 60 anos. 
Derrubadas, será outra gera-
ção que vai vê-las acima…

Se a moda pega, senho-
res membros das Comissões 
da Assembleia Municipal de 
Maputo, quando a Covid-19 
nos permitir, o Presidente da 
República de Moçambique, 
Filipe Jacinto NYUSI, que 

vai (depois de nós enviar-
mos este “despacho” para o 
teu ZAMBEZE) falar à Na-
ção, às 19 horas do dia 19 
de Janeiro de 2022, relaxar 
as medidas, os banhistas da 
Marginal da Costa de Sol 
vão apanhar um sol infernal.

A Marginal, que tem 
uma frescura bestial – como 
diz a nossa juventude – não 
será um sítio aprazível.

Este é o apelo, porque: Os 
trabalhadores estão dispos-
tos a cumprir com a orien-
tação: “cortar todas as ca-
suarinas”, o maior bem da 
“Cidade das Acácias”, que 
dá frescura à Marginal…

Onde estão as Associações 
de Defesa de Meio Ambiente? 
Certamente de férias. A As-
sembleia Municipal de Maputo 
não terá a sua “Comissão Per-
manente” para travar estes ca-
sos? Ou será exigir demais, Dr. 
Eneas da Conceição Comiche? 
O bom trabalho da Assembleia 
Municipal e do Conselho Mu-
nicipal não pode ser prejudicado 
por aqueles que querem as casu-
arinas como lenha. Lenha cor-
tada com moto-serra. Basta!...

N.A. – Boas entradas a to-
dos os apreciadores do MA-
PUTADAS. Aqui estaremos 
a lutar por todas as causas. 
Vamos acabar com a Ómi-
cron, observando as normas. 

Assembleia Municipal e Município de Maputo:
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Editorial
Soluções sô 

ministro!Escritores como Agualusa e Deusa de África defendem 
a existência de humanos que respiram, alimentam-se, 
cantam, falam e gritam, no entanto, não passam de mor-
tos, sem vida, e quando se questiona a esses artistas da 
possibilidade desse aparente despautério são unânimes 

na ideia de que se referem ao conformismo. Esse modo de ver ou dizer 
as coisas chega a ser, dependendo de cada receptor, muito agressivo, 
mas digerido com mais leveza é também aceitável e compreensivo, 
podendo-se, afinal, concordar com esta teoria, indivíduos respirando 
e alimentando-se muito bem, pese embora mortos, a diferença é 
que enquanto os escritores consideram estes como conformados, na 
nossa realidade em concreto parece tratar-se apenas de governados.

Com essa abjecção cada vez mais violenta assolando o país, 
em que tudo de primeira a última necessidade galgam impiedo-
samente, deixando para traz o salário que sequer consegue dar 
um só passo, porque mesmo com um nível altíssimo de confor-
mismo, com alguma força estomacal não seria tão evidente o 
movimento de mortos não sepultados, deambulando por essas 
terras, na verdade, a transformação disto numa nação de zom-
bies é a melhor forma de governar que os vivos encontraram. 

Isto é um antro de mortos com medo de morrer, primeiro 
foi a estratégia de registo de cartões para controlo dos mais 
ousados em produzir ousadia, o que defraudou aos poucos o 
organismo que trazia vida, e mesmo antes da morte deste, che-
gou o golpe fatal, os blindados que ornamentam as cidades 
sempre que alguma nuvem sinaliza uns pingos de reivindicação 
de cidadãos insatisfeitos com o percurso dado à sua Nação.

  Portanto, o resultado é o fim, o conformismo, a governação e a 
morte de cidadãos em vida. Pode-se subentender com essa tendên-
cia que os cidadãos desistiram de si e que na verdade nada vale a 
pena, e de facto, porque não se pode de jeito nenhum esquecer-se 
do Hélio da Maxaquene, daquela maneira não vale mesmo a pena, 
será sempre um perigo lidar com uma autoridade animal, bruta, 
estulta e indiferente, realmente a morte acaba tendo mais dignidade.

Mas enquanto se continua morto, morre junto dos cidadãos a 
Nação, e essa tranquilidade aparente vai se tornando covardia 
colectiva, enaltecendo a miséria e deixando o país sem rumo. To-
davia, a estratégia é estudar estratégias de voltar a vida e mantê-
-la diante das estratégias de controlo estabelecidas pelos vivos.

Com o controlo local é até impossível dar o primeiro passo, visto 
que é mesmo desse que começa a recolha para os calabouços, logo 
não é nada aconselhável. A manifestação oficializada é inútil, mero 
gasto de recursos, entretenimento cívico que em nada resultará, ou 
seja, é importante mas não é útil, porém, a tecnologia permitiu o re-
gisto e controlo dos ousados, tanto quanto permite a todos, inclusive 
os mortos, alguma liberdade. Através desta é possível comunicar sem 
controlo dos vivos, ainda que seja impossível fazer cidadania de rua, 
manifestar em hasta pública sem as balas mortíferas de borracha, 
contudo, o certo é agir como os mendigos grevistas da autoria de 
Aminata Fall, comunicação para não se fazer às ditas obrigações, 
e todo mundo acomoda-se na sua indecente sepultura até que os 
vivos tragam-nos as flores em causa e bem-haja. A greve dos mortos.     

As greves que 
nos faltam

Sempre tocamos e dançamos a mesma música e o disco já está ris-
cado: acidentes rodoviários ceifam vidas a torto e direito! Até 
parece que Moçambique é um país que matar na estrada é um di-
reito fundamental. Parece que a vida e a dignidade humana dei-
xaram de fazer algum sentido, e a coisa mais difícil e perigosa é 

viajar de um ponto para o outro porque a certeza de retornar a casa é escassa.

O país está em luto nacional, devido a morte de 28 pessoas, num acidente de via-
ção ocorrido sábado último, na Zambézia. Segundo relatos, passava pouco depois 
das 13 horas quando o referido acidente ocorreu, envolvendo um semi-colectivo de 
passageiros em que seguiam 25 passageiros, enquanto no camião-cavalo seguiam 
seis pessoas. O camião-cavalo fazia o sentido Sul-Norte e o semi-colectivo de 
passageiros, no caso uma mini-bus, o sentido contrário. Das 25 pessoas que esta-
vam na carrinha mini-bus, perderam a vida no local 23 e quatro no camião-cavalo.

Esta é mais uma das tantas histórias que tiveram um final infeliz. A história 
se repete que nem um leito do rio. Curioso é que há sempre um denominador 
comum em todos os sinistros rodoviários, que é o factor humano. É difícil en-
tender como uma carrinha mini-bus, onde na sua capacidade máxima deviam 
viajar apenas 15 pessoas, esteja a transportar 25 pessoas. Esta viatura passou por 
vários postos de controlo, e todos anuíram a viagem, um sinal claro de que as 
autoridades estão a legitimar a carnificina nas nossas estradas e nos transportes.

É repugnante ouvir o titular da pasta dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai, 
a trazer soluções de pastilha. Na ideia do ministro ausente, aliás, presente quando a 
casa está em chama, a solução dos problemas da sinistralidade rodoviária, sobretudo 
provocada pelos “chapeiros”, está nas listas dos viajantes e controlo do tempo normal 
de viagem. Quem tem lista dos nomes dos viajantes e que levou mais tempo na estrada 
vai evitar acidentes. Assim se pensa e assim vai se proceder. Ou seja, o controlo rigoroso 
do estado das viaturas, o “refresco” dos agentes da Polícia de Trânsito, o negócio lucra-
tivo de compra e venda de cartas de condução, o estado crítico das vias é mal menor. 
Basta controlar o tempo de viagem que tudo vai entrar nos carris. Bravo sô ministro! 

É um descontrolo total de um ministro que na prática nunca funcionou. Até a culpa 
pode não ser exclusivamente sua, mas de quem lá o colocou. Afinal o jovem ministro foi 
colocado no meio do furacão de um ministério que nunca deu paz a quem por lá passa.

Algo a sério e robusto deve ser feito com urgência para travar mortes evi-
táveis, aliás, essa tem sido a tónica trazida pelo Chefe de Estado, Filipe Nyu-
si. Mas esta “guerra” não pode ser apenas e exclusiva do Presidente. É de 
todos, e cada um pode fazer a sua parte e as políticas do Estado ajudarem.

 As recentes mortes na Manhiça ainda estão na retina. As feridas ainda estão 
abertas. Mesmo a tentativa de realização de cerimónias tradicionais para evoca-
ção dos espíritos dos antepassados não serão a solução para o nosso problema. 
Os espíritos não estão a matar ninguém. Quem mata é o condutor mal preparado. 
Quem mata são as vias mal feitas. Quem mata são as políticas governamentais de 
maquilhagem. Morre-se quando um Estado não consegue emitir uma carta de con-
dução para os cidadãos. Morre-se quando as escolas de condução viram centros 
de negócio de cartas de condução, perante o olhar impotente de quem de direito. 

estamos perdidos!

DoUgLAs MADjILA
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República de Moçambique, Eng. Filipe Jacinto Nyusi, esperamos que esta humilde carta lhe encontre a gozar de 
boa saúde junto com a sua família.

Senhor Presidente, escreve o povo morador da Machava Km-15, concretamente no Bairro Nkomane (Quarteirões 12, 13, 14, 15, 16 e 18, sucessiva-
mente), ciente de que o protocolo administrativo, sob ponto de ¬¬¬¬¬vista da região, se calhar não seja o correcto, mas tendo em conta que todos nós 
moçambicanos somos filhos únicos do Excelentíssimo Senhor Presidente da República de Moçambique, Eng. Filipe Jacinto Nyusi, o nosso número 
um da Nação, o mesmo povo está igualmente certo de que melhor articulará o seu sofrimento.

Presidente, o povo desta comunidade clama por ajuda, ciente de que os desafios são enormes que o país atravessa e que necessita da intercedência do 
nosso chefe. 

Esta comunidade vem, encarecidamente, pedir ao Presidente da República para interceder junto de quem de direito no sentido de minimizar o sofri-
mento, aflição, desgosto, amargura e tormento causados pelas águas que frequentemente assolam o bairro desde o longínquo ano de 2018, ano este que 
as mesmas fustigaram por completo a referida zona, tornando-a propensa a inundações, por conta da falta de valas de drenagem ou, quiçá, de projecto 
de aproveitamento destas águas que repetidamente semeiam luto comunitário.

Por falar em luto comunitário, Senhor Presidente, foi a enterrar, no pretérito mês de Fevereiro de 2021, vítima de arrastamento de águas, um agente 
económico que tanto contribuiu para o bem-estar da população circunvizinha.

Senhor Presidente, várias foram as reportagens feitas por diversos órgãos de comunicação social a expor o nosso grito de socorro, mas ninguém de 
direito ousou solucionar esse problema.

Senhor Presidente, desde o ano de 2018 a esta parte o problema continua e ninguém se dignou em resolvê-lo, e a cada época chuvosa a água semeia 
luto nas famílias e limita a movimentação de pessoas e bens.

Senhor Presidente, antes lembrar que num passado recente, este bairro nunca registara concentração de águas que atormentassem as pessoas aqui 
residentes, prova disso é que o mesmo bairro era de difícil acesso, muito por conta do areal que sempre caracterizou a zona.

Senhor Presidente, é muito lamentável e penoso o dia-a-dia dos residentes deste bairro: escolas submersas, unidade policial local submersa, residên-
cias submersas, ruas intransitáveis, o que quanto a nós contrasta com a ideia de desenvolvimento que o nosso Presidente sempre procurou inculcar na 
mente dos moçambicanos.

Senhor Presidente, a cada época chuvosa o seu povo passa por situações de pena, crianças vulneráveis a doenças, a builling nas escolas por conta das 
águas. Nestes meses do ano o pessoal do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, hoje Instituto Nacional de Gestão de Desastres, o que tem feito 
é vir com a comitiva televisiva sem mensagem clara e com a ideia de colocar placas de proibição de construção, em razão de a zona ser propensa a 
inundações, quando na verdade clama por valas de drenagem de águas.

Senhor Presidente, a nosso nível, vários esforços foram empreendidos no sentido de minimizar a preocupação, mas a situação requer intervenção ao 
mais alto nível.

Senhor Presidente, para nós as valas de drenagem resolvem o nosso problema, como também pensamos que um sistema multiuso que contemplasse 
a actividade de piscicultura, sombrita para hortícolas, e etc., se calhar seria uma saída mais vantajosa e agregadora de valor para as partes. Todavia, o 
povo está ciente de que as valas de drenagem sejam a melhor forma de minimizar o seu sofrimento. 

Por falar em valas de drenagem, talvez se solicitássemos o auxílio do mentor do projecto de drenagem do populoso Bairro de Mafalala, no Município 
da Cidade de Maputo, abreviávamos o tempo de solução deste problema.

Senhor presidente, em conjunto, pensamos que o grito de socorro finalmente chegou a quem temos a certeza de que encaminhará à devida entidade 
competente, pelo que esperamos que brevemente possamos comemorar a vitória, debaixo de residências livres da fúria das águas; ruas transitáveis e 
livres das águas, animais domésticos livres da fúria das águas e hortícolas do quintal também livres das águas. 

Sem mais, subscrevemos com elevada estima e consideração.

matola, Janeiro de 2022
Machava Km-15, Bairro Nkomane

os moradores

C/c Conselho municipal da matola

C/c Governo da província de maputo

De Moradores do Bairro Machava Km-15
Bairro Nkomane (Quarteirões 12, 13, 14, 15, 16 e 18)
para o excelentíssimo senhor presidente da república
Assunto: Pedido de intercessão
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O Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), Escritório em Moçambique, convida organizações qualificadas para a submissão de pro-
postas para a implementação de projectos e programas nas áreas de saúde sexual e reprodutiva, género, juventude, população e desenvolvimento, e 
ação humanitária. O objectivo desta chamada de propostas é de identificar organizações não-governamentais elegíveis para futuras parcerias com o 
UNFPA, Escritório de Moçambique, para apoiar na consecução dos objectivos previstos no seu Documento de Programa do País (2022-2026), recen-
temente elaborado. 

As organizações interessadas devem manifestar o seu interesse em dois passos, conforme se segue:
1. Envio de uma carta acusando a recepção da chamada de propostas, com a manifestação de interesse em colaborar com o UNFPA, no âmbito do 
Programa 2022-26, dentro de cinco (5) dias úteis, depois do anúncio da chamada de propostas.

2. Submissão da proposta, em língua inglesa, num prazo de vinte e um (21) dias, depois do anúncio da chamada de propostas, usando 
um formulário a ser solicitado através do email abaixo, que também pode ser baixado aqui . 

Os documentos podem ser submetidos com o título “Chamada de Propostas – ONGs - UNFPA”, para o seguinte 
email: moz.callforproposals@unfpa.org

Propostas recebidas depois do prazo serão imediatamente desqualificadas. 

Quaisquer pedidos de informação adicional devem ser enviados, por escrito, uma semana antes do prazo, para o email apresentado acima. O UNFPA irá 
responder às perguntas e aos pedidos de esclarecimento por parte de qualquer ONG, antes do fim do prazo da submissão de propostas. 
O UNFPA irá notificar as organizações concorrentes sobre os resultados da chamada de propostas. 

Porque o UNFPA é contra a exploração e abuso sexual, encontre aqui  informação relevante sobre a obrigatoriedade de todos os parceiros de imple-
mentação do UNFPA concluírem a avaliação sobre a Protecção da Exploração e Abuso Sexual (PSEA).

CHAMADA DE PROPOSTAS PARA PARCERIAS COM O UNFPA

Comercial

O ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, 
dirigiu na manhã de ontem, quarta-feira, no Centro de For-
mação Paramilitar da AT, em Boane, a cerimónia de paten-
teamento de 257 funcionários da autoridade tributária de 
Moçambique, entre eles comissários-gerais e adjuntos, supe-
rintendentes aduaneiros principais e adjuntos, entre outros.

O p r o c e s s o , 
que prevê 
p a t e n t e a r 
1930 funcio-
nários, em 

todo o país, é o corolário da im-
plementação da Resolução n° 
22/2018 de 11 de Julho, instru-
mento que cria as carreiras co-
muns do Regime especial, di-
ferenciado da conjugação com 
o Decreto n° 74/2014, de 10 
de Dezembro, que altera a dis-
posição do artigo 6, 9 e 28 do 
Estatuto paramilitar do pessoal 
das Alfândegas de Moçambi-
que, aprovado pelo Decreto 
n° 35/2010 de 1 de Setembro.

Na ocasião, o titular da 
pasta de Economia e Finanças 
defendeu que o patenteamento 

ora consumado, mais do que 
uma simples cerimónia deve 
ser um acto que traduz maior 
sentido de hierarquia e discipli-
na e que conduza a uma maior 
eficácia no combate ao contra-
bando e outros males que pos-
sam concorrer para a fuga ao 
fisco, elevando deste modo os 
índices de arrecadação de re-
ceita para os cofres do Estado. 

Num outro desenvolvimen-
to, Maleiane desafiou aos pa-
tenteados a encarar esta acção 
com espírito de responsabilida-
de e profissionalismo, tornan-
do-se em funcionários com mo-
delo exemplar para a sociedade. 

“Quanto maior for a paten-
te, maior deve ser a respon-
sabilidade individual de cada 

funcionário, o que permitirá 
para se abster de actos que con-
trariam a lei e o regulamento 
que rege as Alfândegas, e con-
sequentemente a AT”, avançou. 

Refira-se que a cerimónia 
em referência decorreu à mar-
gem das festividades do Dia 
Internacional das Alfândegas, 
que no presente ano aconte-

ce sob o lema “Ampliando a 
Transferência Digital Adua-
neira através de uma Cultu-
ra de Dados e Construção de 
um Ecossistema de Dados”.

Ministro da Economia e Finanças dirige 
cerimónia de patenteamento na AT
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Há cada vez menos homens procurando 
ajuda ligada a crise de ansiedade 

De forma cada vez mais recorrente é comum ouvir falar 
de pessoas que reclamam de factores ligados a ansiedade. 
Apesar deste número crescente, o facto é que a maioria não 
sabe o que fazer perante um cenário ou comportamento 
característico e sugestivo deste problema de saúde. dados da 
Organização Mundial da Saúde apontam que cerca de tre-
zentas mil pessoas sofrem desta patologia, em todo o mundo, 
o que representa um factor de grande preocupação. 

Para melhor 
compreensão do 
assunto, a psi-
cóloga clínica 
afecta no Centro 

de Saúde da Malhangalene, na 
cidade de Maputo, Meriba Ma-
zive, mostra-se extremamente 
preocupada com os pacientes 
do sexo masculino. Afirma que 
ao longo das campanhas de 
monitoria que os profissionais 
de saúde têm feito a nível das 
unidades sanitárias públicas e 
privadas, a maior parte da po-
pulação que procura por estes 
serviços com patologia de an-
siedade são do sexo feminino. 
Ou seja, de acordo com expli-
cações daquela profissional, os 

homens pouco procuram por 
serviços sanitários para resolu-
ção de problemas de ansiedade. 

Segundo a psicóloga, o pro-
blema de ansiedade não afecta 
simplesmente as mulheres, mas 
todas as pessoas, daí o con-
selho de também os homens 
procurarem pelas unidades sa-
nitárias para colocação de pro-
blemas deste fórum patológico. 

Nesta abordagem, Meriba 
Mazive referiu também que a 
fraca procura pelos profissio-
nais psicoterapeutas prende-
-se com a larga propagação 
do mito social segundo o qual 
os que procuram por psicó-
logos ou outros profissionais 
de áreas afins são “malucos”. 

Logo, as pessoas tentam pre-
servar o lado da percepção 
sadia, ou seja, a necessida-
de de transmitir uma imagem 
social de que está tudo bem. 

Noutros momentos, ano-
tou a psicóloga clínica, trata-
-se mesmo de cenários claros 

de falta de informação sobre a 
importância e necessidade de 
visitas sistemáticas e rotineiras 
a estes profissionais de saúde. 

De salientar que a ansie-
dade inclui transtornos que 
compartilham características 
de medo, perturbações com-

portamentais relacionadas com 
a emoção de alerta, que estão 
associados ao sentimento de 
preocupação excessiva em re-
lação a uma ameaça futura. 
Nesta ordem de ideia, a psi-
cóloga Meriba Mazive afirma 
que a ansiedade é uma das do-
enças de perturbações da saúde 
mental que mais predomina a 
nível mundial. A preocupação 
excessiva em relação aos even-
tos futuros é exactamente o que 
toma o nome de “ansiedade”.

De acordo com a psicó-
loga, quando se está perante 
uma ansiedade é preciso que 
o paciente se submeta ao tra-
tamento. “A ansiedade é nor-
mal. Se tiver algo novo que 
está para acontecer, eu preciso 
de estar preparada” – disse. 

Explicou ainda que a re-
acção de adaptação gera an-
siedade. No entanto, adverte e 
aconselha que esta ansiedade 
não pode interferir na quali-
dade de vida de qualquer in-
divíduo de forma negativa. 

Para a fonte, não é mau 
sentir-se ansioso, mas ela deve 

Crizalda VilanCulos

Meriba Mazive
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ser considerada e tida como 
uma patologia quando é gerada 
por antecipação, ou seja, estar 
nalgum lugar ou num cenário 
muito antes de tal se efectivar. 

“Recordar que ansiedade 
quase todos vivenciam. Quan-
do estamos perante uma entre-
vista de emprego não estamos 
perante crise de ansiedade” – 
explica a psicóloga, anotando 
que “neste caso, o indivíduo 
está preocupado porque quer 
dar o melhor de si, para con-
seguir a vaga pela qual vai ser 
entrevistado, ser o melhor… 
esta não é uma ansiedade”. 

Segundo Meriba Mazive, 
a melhor forma de prevenir 
ansiedade negativa, aque-
la que pode dificultar a boa 
qualidade de vida da pessoa, 
é buscar estilos de vida sau-
dáveis, a exemplo de realizar 
actividades que, de alguma 
forma, dão prazer ao indivíduo. 

Esta refere que cada pes-
soa deve identificar o que 
lhe faz bem ou sente prazer 
para não ocupar ou arquivar 
o cérebro com preocupações.

No decurso da entrevista, 
a fonte reiterou a importân-
cia de abandonar ou deixar 
o espírito de ser pessimista e 
passar a ser positivista para 
se ver livre de ansiedade ne-
gativa, que, de alguma forma, 
pode fazer com que a pes-
soa perca a sua identidade. 

Segundo avançou a psicó-
loga, uma pessoa pessimista 
deixa de viver a sua vida, pensa 
no negativismo do dia seguinte 
porque o anterior deu errado. 

“Segundo se sabe, o dia de 
hoje não é igual ao de amanhã. 
Por isso não interrompa o seu 
estilo de vida com coisas sem 
sentido” – apelou, apontan-
do seguidamente que diante 
de uma ansiedade negativista 
ou generalizada é necessá-
rio que a pessoa faça terapia 
cognitivo-comportamental. 

Entretanto, a ansiedade 
vem de estímulos internos 
que têm a ver com altera-
ções hormonais do indivíduo 
e também pode vir de estí-
mulos externos, que é o seu 
ambiente do convívio social.

Por outro lado, quando o 
indivíduo vai ao psicoterapeu-
ta ou terapeuta deve explicar 
o que gera ansiedade, assim 
como esclarecer e oferecer in-
formações adicionais sobre o 
tempo de duração dos sintomas. 

Segundo narra a fon-
te, o terapeuta vai auscul-
tar e fazer uma boa his-
tória clínica humana para 
descobrir o que gera ansiedade.

“A pessoa pode ter pensa-
mento distorcido em relação à 
realidade, quando se tem uma 
percepção distorcida em re-
lação à realidade. Nós, como 

profissionais, precisamos de 
ter acesso ao que está den-
tro do indivíduo” – explicou.

Formas de ansiedade negativa e 
positiva

Segundo a psicóloga, al-
guns itens são importantes para 
a definição do tipo de ansieda-
de. Entram na análise diagnós-
tica questões relacionadas com 
a duração, frequência do even-
to, sintomas das palpitações, 
surdez, medo, preocupação ex-
cessiva e insónia. Muitas vezes, 
quando já tiver uma duração de 
seis ou mais meses, considera-
-se que se está perante uma an-
siedade negativa ou patológica. 

Entretanto, a fonte referiu 
que a ansiedade, muitas vezes, 
está associada a depressão, 
porque a distorção que o indi-
víduo faz da realidade pode ge-
rar sintomas de ansiedade por 
uma situação de ameaça futura 
e sentimentos de auto-destrui-
ção. Há ainda sentimentos de 
tristeza, mal-estar, sem von-
tade de fazer as coisas que vi-
nha fazendo anteriormente, por 
conta do medo que o indivíduo 
tem com as ameaças futuras.

De acordo com a profis-
sional, certas pessoas que pro-
curam ajuda com crise de an-
siedade muitas vezes é porque 
tiveram uma sessão de medo, 
como fobia de alguma coisa.

A psicóloga referiu que 
não existe saúde sem saúde 
mental, porque mesmo eles 
como psicólogos precisam de 
outro profissional da área para 
juntos partilhar, o que de al-
guma forma lhes apoquenta.

Colocou ainda questões 
relacionadas com os mais no-
vos, apontando que há pais 
que não conseguem distin-
guir sinais de perigo em rela-
ção a este tipo de patologias 
ou preocupações sanitárias. 

Segundo ela, as crianças 
não desenvolvem palpitações, 
surdez, formigueiros e náuseas 
para os pais poderem distinguir 
que estão com ansiedade ou de-
pressão. A forma da criança ex-
pressar ansiedade ou depressão 
e outras patologias psicológi-
cas é através de birras e choros.

Assim, é importante que 
os pais estejam atentos aos 
choros e birras das crian-
ças, porque a posterior po-
dem criar alguns problemas 
como o retardo no próprio 
desenvolvimento da criança.

Fase de adolescência e ansiedade

Segundo esta psicóloga, a 
adolescência não é uma fase 
tão difícil como se pensa, é 
uma fase em que o adolescen-
te precisa de tomar ou criar a 
sua própria identidade. Neste 

caso, este adolescente pre-
cisa de um espelho e o seu 
espelho devem ser os pais. 

Perante este cenário, a for-
ma como os pais vão lidando 
com a adolescência dos seus 
filhos vai determinar como 
se firma no seio da socieda-
de, ou seja, se os pais forem 
permissíveis, este adolescen-
te futuramente será abusivo. 

O adolescente vai ter von-
tade de experimentar tudo que 
está à sua volta. Portanto, os 
pais precisam de orientações 
para cuidar dos filhos adoles-
centes, porque este pai está 
a formar um adolescente que 
vai passar para a fase de jo-
vem e posteriormente vai 
formar a sua própria família.

Para a nossa entrevistada, 
quando o indivíduo não está 
afirmado não consegue per-
ceber o período da ocorrência 
dos eventos, perde-se facil-
mente com a pressão social.

“A sociedade está ali 
para te impor. A forma como 
este adolescente vai lidar 
ou gerir o que a sociedade 
lhe impõe vai determinar a 
sua forma de estar. Ou seja, 
será que vai se sair bem-
-sucedido ou não”, afirmou.

 Apontou o exemplo de 
um indivíduo que atinge 25 
anos de idade enquanto não 
casou, isto é, enquanto é sol-
teiro ou solteira, colocando 
a tónica numa abordagem 
social que tende a lançar 
atitudes e comportamentos 
tidos como aceitáveis ou in-

correctos. Esta forma de ser 
e estar deve ser seguida por 
todos, segundo as imposi-
ções dessa mesma sociedade.

No essencial, a psicólo-
ga defende que em vez de as 
pessoas se comportarem de 
uma ou certa forma apenas 
porque a sociedade exige, o 
que deve acontecer é preparo 
para que elas se sintam capa-
zes e preparadas para certas 
decisões, que irão impactar 
boa parte do resto da vida. 

A busca de cuidados diante 
de profissionais de saúde pode 
ser a posterior de exercícios 
de superação, pelo que a prá-
tica de exercícios físicos pode 
ajudar, por exemplo, a relaxar 
os músculos, um exercício im-
portante na superação de ques-
tões de ansiedade. Quando esta 
realidade de ansiedade preva-
lecer por cerca de mais de dois 
meses, aí é claramente impor-
tante procurar ajuda médica.

 

Rastreio da ansiedade

“Nós temos o fica bem, que 
é uma avaliação nova, que é 
um teste rápido, rastreia a de-
pressão, ansiedade e o consu-
mo de álcool num curto espa-
ço de tempo. Só a partir deste 
teste é que é possível diagnos-
ticar alguns sintomas que ge-
ram ansiedade ou depressão 
e transtorno pós-traumático”.

Segundo a psicóloga, a 
gravidade é determinada pela 
frequência e ocorrência dos 
eventos. Assim, quando o in-

divíduo se encontra com o 
objecto que lhe gera ansie-
dade ou medo, logo preci-
sa de algo para se acalmar.

Para este caso, a psicó-
loga disse que há um trata-
mento multissectorial. Ge-
ralmente trabalham com 
os técnicos de psiquiatria.

Por outro lado, aconselha a 
evitar ou reduzir o consumo de 
determinados alimentos, sendo 
que o melhor seria consumir 
alimentos ricos em nutrien-
tes, que são importantes para 
a formação de neurotransmis-
sor responsável pelo seu bom 
humor. Evitar o consumo de 
álcool e drogas, que são no-
civas ao cérebro de qualquer 
indivíduo, assim como procu-
rar permanentemente ocupar a 
mente com assuntos positivos 
é parte das estratégias para 
evitar os transtornos de ansie-
dade. Contudo, o acompanha-
mento, também fundamental, 
ensina a antecipar as crises 
de ansiedade generalizadas.

Conversa com várias pessoas 
acerca da ansiedade

Filomena António, 17 anos 
de idade, foi categórica na sua 
resposta, apontando que ʺnão 
sei dizer exactamente, mas 
já ouvi falar”. Ela não sabe 
dizer de que exactamente se 
trata, apesar de já ter ouvido 
falar deste problema de saúde.

Segundo a menina, em al-
gum momento da sua vida já 
se sentiu ansiosa. Apontou o 
exemplo de quando precisava 
de celular e os seus pais na-
quele momento não estavam 
em condições de satisfazer o 
desejo de ter um novo celular.

Para a nossa entrevistada, 
as pessoas que têm crises fre-
quentes precisam de procurar 
ajuda. Afirma que a ansiedade 
excessiva é algo muito sério e 
o melhor é procurar ajuda de 
profissionais especializados 
para junto deles dividir ou 
partilhar os seus problemas.

Ressalva ainda que “no 
meu caso, acho que não es-
tava no estado de procurar 
ajuda porque não foi uma si-
tuação que levou muito tempo 
para passar, quando os meus 
pais falaram que naquele mo-
mento não estavam em condi-
ções tive que me conformar”.

Para a fonte, a pessoa não 
deixa de ser ansiosa de uma 
hora para outra, precisa de 
aprender a controlar os mo-
mentos e os acontecimentos.

A terminar, a adolescen-
te aconselha principalmen-
te as pessoas da sua faixa 
etária para olharem as coi-
sas de forma clara, prio-
rizar a vida e saber lidar 
com as coisas naturalmente. 

Filomena António
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Tempestade tropical Ana causa 
dois óbitos na província de Manica

PRM em Manica resgata menor de 12 anos de união prematura

A PRM em Ma-
nica, no Centro 
de Moçambi-
que, resgatou 
de união pre-

matura uma menor de 12 anos 
de idade, supostamente lobolada 
por um jovem de 19 anos, uma 
acção consentida pelos familiares 
da menor, principalmente a avó 
materna da menor, encontrando-
-se detidos na 1ª Esquadra da 
PRM, na cidade de Chimoio. 

A vítima, de 12 anos, foi su-
postamente lobolada num valor 
monetário de 15 mil meticais, 
acompanhado por bens mate-
riais como bebidas alcoólicas 
e vestuário, que foram entre-
gues à avó materna da vítima, 
como forma de cobrir o lobo-
lo não pago pelo pai da menor. 

De acordo com o porta-voz 
da PRM em Manica, Mateus 
Mindú, a menor ficou cerca de 
um mês no lar, mas investiga-
ções correm para averiguar se 
esta manteve relações sexu-
ais com o seu suposto marido. 

 “Fizeram parte dessa ceri-
mónia a mãe da vítima, o supos-
to padrasto que neste momento 
se encontra em parte incerta e a 
avó da menor. De realçar que a 
Polícia fez o seu trabalho após 
ter conhecimento dos factos, 
que culminaram com a deten-
ção do indiciado que contraiu o 
matrimónio, a avó que forçou 
a relação, bem como a mãe da 
mesma”, disse Mateus Mindú.

Em entrevista à menor, esta 
revelou que foi forçada a juntar-
-se com o jovem de 19 anos pela 
sua avó, porém, em cerca de um 
mês, após a união prematura, o 
lar tornou-se amargo, pois carac-

terizava-se por maus tratos por 
parte do suposto marido, além de 
trabalho forçado na machamba. 

“Fui lá na machamba com 
a vovó, esse homem me deu di-
nheiro e fui dar a minha avó, logo 
fizeram aquela coisa, todo dinhei-
ro, depois me levaram e fomos 
lá; quando eu fizer pequena coisa 
me insultavam, ir à machamba 
dele grande, quando nós íamos 
à machamba de manhã voltá-
vamos à tarde”, disse a vítima. 

O indiciado confessa ter 
contraído o casamento com a 
menor, porém recusa ter priva-
do os seus direitos, pois ela não 
fazia nenhum trabalho forçado 
e ninguém a maltratava durante 
o período em que a menor es-

tava sob sua responsabilidade. 
“Eu levei a menina, mas não 

dormi com ela, apenas paguei 
15 mil meticais, mais grades de 
cerveja, roupa, vinho; paguei 
à mãe e ela recebeu. Eu a levei 
no dia 25 de Dezembro, para 
no dia um essa mulher já come-
çar a fugir, não fiquei com ela 
muitos dias”, disse o indiciado. 

Segundo a avó da vítima, a me-
nor não foi casada para viver com o 
marido, mas sim uma forma de as-
segurar o lar até à sua maturidade. 

“O jovem disse para mim 
que não queria levá-la, era ape-
nas para ficar com ele durante as 
festividades de Dezembro, para 
depois voltar, o lobolo foi ape-
nas uma garantia, para quando 

crescer levar a miúda”, disse. 
A província de Manica 

continua a liderar, no país, em 
termos de registo de casos de 
uniões prematuras, em conluio 
com os progenitores das me-
nores. Entretanto, nesta parcela 
do país este é o primeiro caso a 
registar-se em 2022, no Gabine-
te de Atendimento à Família e 
Menores Vítimas de Violência, 
na unidade policial de Chimoio. 

Ainda nesta parcela do país, 
dois jovens de 24 e 22 anos 
de idade encontram-se deti-
dos no Comando Distrital da 
PRM de Macate, indiciados 
de roubo de material informá-
tico pertencente ao Instituto 
Agrário de Marera, material 
que serviria para a abertura de 
uma reprografia em Chimoio. 

O material é composto por 
dois computadores de mesa 
completos, que foi subtraído 
na calada da noite na respectiva 
instituição, tendo sido encontra-
do pela Polícia nos arredores da 
cidade de Chimoio, em Manica. 

pelo menos duas pessoas perderam a vida e mais de 40 
casas ficaram parcial ou totalmente destruídas, afectando 
igual número de famílias, em consequência da passagem da 
tempestade tropical moderada denominada ana, que fustigou 
as regiões Norte e Centro do país, desde o passado domingo, 
que entrou no Canal de moçambique. 

As vítimas 
mortais são 
dos distritos 
de Gondola 
e Chimoio, 

segundo afirma o delegado do 
Instituto Nacional de Gestão e 
Redução de Riscos de Desas-
tres, em Manica, Borges Via-
gem, em entrevista exclusiva ao 
semanário Zambeze, concedida 
na manhã desta quarta-feira. 

Borges Viagem afirma que 
maior parte das 40 casas de-
sabadas são de material pre-
cário, outrossim, muitas fa-
mílias ainda residem em áreas 
propensas a inundações, facto 
que preocupa as autoridades 
governamentais em Manica.

“Neste momento está em 
curso o processo de assistência 
das famílias afectadas, através 
dos respectivos governos distri-
tais, por exemplo, o distrito de 
Gondola já tem alguns bens para 

poder fazer assistência àque-
las famílias que foram afecta-
das”, afirmou Borges Viagem. 

Em entrevista telefónica 
à nossa reportagem, a admi-
nistradora de Gondola, Etel-
vina Ambasse, referiu que o 
óbito registado na sua área de 
jurisdição é um cidadão de 
63 anos de idade, que vivia 
no bairro 3 de Fevereiro, no 
posto administrativo de In-
chope, que perdeu a vida na 
madrugada desta terça-feira.

A residência do malogra-
do foi erguida com material 
precário, em que as paredes 
desabaram em meio da tempes-
tade moderada Ana e o corpo 
do malogrado ficou soterrado. 

A administradora afirma 
que o corpo já foi retirado 
por uma equipa multissecto-
rial, pois a vítima vivia com 
o seu filho que se encon-
tra em bom estado de saúde. 

“Neste momento não te-
mos registo de feridos, mas 
estamos a fazer um traba-
lho para averiguar mais si-
tuações que terão aconteci-
do”, disse Etelvina Ambasse.

A dirigente afirma ser difí-
cil trabalhar em meio de uma 
tempestade caracterizada por 
chuvas torrenciais acompa-
nhadas de ventos fortes, situ-
ação que impede um trabalho 
minucioso da real situação. 

No entanto, a fonte apro-
veitou a ocasião para apelar 
à população do distrito de 
Gondola para se retirar das 

zonas propensas a inunda-
ções, de modo a evitar sinis-
tros naquela parcela do país. 

“A população deve sair 
para lugares seguros em que 
não possam existir acidentes 
como estes, por exemplo, o 
distrito tem terrenos acidenta-
dos, então, existem comuni-
dades que têm construído as 
suas casas perto desses lu-
gares acidentados, seria me-
lhor saírem desses locais”, 
apelou Etelvina Ambasse. 

A tempestade tropical 
moderada Ana abrange os 
distritos de Macate, Sussun-

denga, Chimoio, Gondola, e 
outros, onde as autoridades 
governamentais estão a fa-
zer trabalhos de monitoria 
para se apurar os danos cau-
sados por esta intempérie. 

Com a passagem da de-
pressão tropical Ana, o sector 
da Educação diz que ficaram 
destruídas 33 salas de aula, 
sendo 24 convencionais, 9 
de construção precária e 2 
blocos administrativos em 16 
escolas, nos distritos de Báruè, 
Gondola e Chimoio. Com essas 
destruições foram afectados 
3137 alunos e 80 professores.
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Preocupação nos EUA e Europa com deriva 
anti-democrática de João Lourenço

As críticas à situação política em Angola constantes de um relatório recente do Centro 
Africano de Estudos Estratégicos (CAEE), reflectem pontos de vista e preocupações de 
centros de decisão e acompanhamento da realidade angolana, por parte dos EUA, que só 
por critérios de oportunidade e outros não os manifestam directamente.

O CAEE tem discretas liga-
ções ao Departamento de 
Defesa (Pentágono), em re-
lação ao qual tem o papel 
de um think-tank. O Pen-

tágono é, por sua vez, o departamento do Go-
verno dos EUA que mais atentamente segue a 
situação em Angola. Os assessments da Defen-
se Intelligence Agency (DIA) têm especial in-
fluência na definição da política para Angola.

A oportunidade do relatório, da autoria de 
dois qualificados investigadores do CAEE, Jo-
seph Siegle e Candace Cook, justifica-se pela 
conveniência de demonstrar às autoridades 
angolanas - embaraçando-as e impelindo-as 
a reconsiderar - que a sua acção é acompa-
nhada e que, por via disso, há conhecimento 
de propósitos menos claros das suas políticas.

As políticas do Governo angolano objecto 
de críticas do CAEE (denúncias, termo empre-
gado), em geral visando apertar o controlo de 
instituições do Estado por parte do MPLA, são 
descritas no relatório como “manobras” des-
tinadas a garantir ao partido no poder uma vi-
tória nas eleições legislativas e presidenciais.

Exemplos apontados – entre outros:
- O controlo dos tribunais, interpretado como 

destinando-se a criar “obstáculos burocráticos” 

tendentes a condicionar a oposição.
- A alteração de disposições da legislação 

eleitoral, em especial a que estabelece um 
sistema de contagem de votos centralizado em 
Luanda, considerado propenso à fraude.

O clima de crispação interna que as políti-
cas eleitorais do regime têm vindo a fomentar 
no país suscita preocupações regionais e inter-
nacionais, alimentadas pelo potencial de insta-
bilidade que se considera apresentar. A par de 
manifestações da oposição e da Sociedade Civil, 
que o relatório diz estarem a ser “reprimidas”, 
há conhecimento de divisões no próprio regime.

O relatório do CEAA é interpretado em 
meios norte-americanos com abalizado co-
nhecimento da política dos EUA para Angola 
como um elemento de pressão destinado a le-
var as autoridades angolanas a rever o rumo 
das suas políticas actuais e a concentrar-se em 
domínios que o próprio documento indica:

- Lançamento de “reformas genuínas”.
- Criação de condições para uma participação 

política mais inclusiva.
- Respeito pelo Estado de Direito.
João Lourenço (JL) manifesta, em privado, a 

intenção de efectuar uma visita oficial aos EUA an-
tes das eleições em Angola, previstas para Setem-
bro. O contrato que o Governo estabeleceu com 

uma empresa de lobbying, Patton 
Boggs, foi especialmente determi-
nado pela conveniência de contribuir 
para a criação de um clima propí-
cio à realização da viagem de JL.

O relatório do CAEE, baseado, 
como nele se refere, em “preocupa-
ções de líderes da Sociedade Civil”, 
também terá sido calculado como 
um “aviso”, o de que a pretendi-
da visita de JL aos EUA, incluin-
do uma audiência com Joe Biden 
(JB), dificilmente ocorrerá sem 
uma alteração do actual clima po-
lítico em Angola. Até pelos efeitos 
negativos que a mesma, nas condi-
ções actuais, poderia ter nas elei-
ções intercalares norte-americanas.

. A falta de correspondência 
da Casa Branca à pretensão de JL 
para uma audiência com JB em 
Outubro de 2020 foi interpreta-
da em meios norte-americanos 
competentes como uma “decisão 
política” (AM 1320), para a qual 
terão sido determinantes factos e/
ou percepções como as seguintes:

- JL via a audiência como opor-
tunidade (photo opportunity) capaz 
de contribuir para o projectar interna 
e externamente, assim compensando 
a linha decrescente em que a sua re-
putação e popularidade entraram.

- Os handicaps a que JL deve a 
erosão da sua boa imagem inicial 
(má governação, transparência 
duvidosa, retrocesso democrático, 
entre outros), não recomendam, 
pela sua natureza, uma “colagem” 
dos EUA à sua pretensão; acresce 
que o próprio regime se dividiu e o 
atrito com a oposição aumentou por 
efeito directo da sua linha política.

A atenção especial que JB es-
taria a dar a JL se o tivesse rece-
bido na Casa Branca também não 
seria “politicamente justificada”. 
O regime de JL, eventualmente 
movido por interesses próprios, 
mas também por influências da 

Rússia e China, mantém antigas 
“reservas” em relação aos EUA, 
apesar de manifestações de vonta-
de (AM 1312) de sentido diverso.

O interesse dos EUA em An-
gola apresenta como um dos seus 
principais componentes os secto-
res da defesa e segurança. A par-
ceria estratégica que desde o fim 
da guerra civil os EUA denotam 
intenção de estabelecer com An-
gola tem como principais pilares 
a defesa e segurança, seguindo-se 
os planos político e económico.

Esta realidade justifica a aten-
ção especial que o Pentágono 
dedica a Angola. Em 2017, foi 
o Pentágono o departamento do 
Governo escolhido para acom-
panhar e conferir proeminência 
a uma visita de JL, efectuada 
ainda na qualidade de candidato 
presidencial. E corrente que os 
EUA alimentavam, então, expec-
tativas benignas em relação a JL 
e às suas propostas reformistas.

As preocupações dos EUA em 
relação às actuais tensões políticas 
em Angola, agravadas por uma 
crise económico-financeira consi-
derada complexa, são, em geral, 
partilhadas por governos europeus 
que igualmente acompanham a 
situação. Adalberto Costa Júnior 
(ACJ), lı́der da oposição, está a efec-
tuar uma viagem por diversos paí-
ses europeus com a finalidade de 
alertar para a situação no seu país 
e pedir “missões de bons ofícios” 
no sentido de um desanuviamento.

ACJ, cuja popularidade interna 
tem levado o regime a obstinar-se 
em acções visando o seu enfraque-
cimento e isolamento, quase todas 
com o recurso a instituições do Esta-
do, conta no seu périplo com o apoio 
de centros de influência como a In-
ternacional Democrática do Centro 
(IDC), Fundação Konrad Adenauer, 
PPE e outras. (África Monitor)

a escola Comunitária luís Cabral- eClC, informa aos alunos, pais, encarregados 

de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular novos ingressos da 
7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por um valor acessível.

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na Sede do Bairro 
luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 
847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIAS, 

FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC
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Moza doa mobiliário à Secretaria de Estado

Puma Energy premeia vencedores da 
campanha “GANHA COM A PUMA”

A Puma Energy 
é uma empre-
sa petrolífera 
presente em 
46 países, in-

cluindo Moçambique, que de-
tém uma presença notável no 
que concerne à qualidade da 
oferta de combustíveis, lubrifi-
cantes e outros produtos enqua-
drados no sector petrolífero. 
Em parceria com o BCI, a Puma 
Energy realizou sexta-feira, dia 
21 de Janeiro, pelas 10 horas, 
no Posto de Abastecimento 
de Menete, em Marracuene, a 
cerimónia de premiação dos 
vencedores da campanha 
“GANHA COM A PUMA”.

Em 2021, a Puma Ener-

O Moza Banco procedeu recentemente à entrega de mo-
biliário de escritório à secretaria de estado da província 
de sofala, material que passará a servir os interesses do 
Governo e da população da província. 

Este acto en-
quadra-se na 
Política de 
Responsabi-
lidade Social 

do Moza Banco, que tem um 
dos seus principais focos no 
desenvolvimento de activi-
dades que contribuam para 
o progresso económico e so-
cial das comunidades onde 
o Banco actua, fomentando 
assim relações sustentáveis 
com os seus stakeholders. 

Durante a sua interven-
ção, o representante do Moza 
Banco, Feliciano Di-Tiane, 
lembrou que “aproximamo-
-nos da Secretaria de Estado 
desta província manifes-
tando a vontade do Banco 
em ceder este material, para 
que esta pudesse fazer o me-
lhor uso do mesmo em be-
nefício dos seus cidadãos, 
e que contribua, tal como 
foi decidido pelo Governo 

local, para a melhoria das 
condições de trabalho dos 
serviços de saúde e da Polí-
cia da República de Moçam-
bique nesta zona do país”.

Em nome do Conselho 
dos Serviços de Represen-
tação do Estado em Sofa-
la, Eduardo Faria, saudou a 
iniciativa do Moza Banco, 
afirmando que “queremos 
manifestar os nossos sinceros 
agradecimentos pela gentil e 
importante doação realizada 
pelo Moza Banco à nossa ins-
tituição, a qual será aplicada 
na prossecução dos nossos 
objectivos institucionais, pois 
sabemos que num país prós-
pero como o nosso a participa-
ção de todos é indispensável”.

Com esta iniciativa, o 
Banco pretende contribuir 
para o desenvolvimento 
da província com a segun-
da maior cidade do país.

Lembre-se que em No-

vembro de 2021, o Moza 
Banco procedeu à entrega 
de módulos (contentores 

adaptados para escritórios) 
ao Município da Beira, que 
serão utilizados para colecta 

de taxas e impostos, segundo 
deu a conhecer o presidente 
da autarquia, Albano Carige.  

Província de Sofala 

Em parceria com o BCI e Rema Tip Top Mozambique Ltd gy, em parceria com o BCI e 
a Rema Tip Top, lançou uma 
campanha nacional que pre-
miou mensalmente um cartão 
pré-pago no valor de 10 mil 
meticais aos seus clientes.

Esta campanha tinha como 
objectivo premiar os clientes 
da Puma Energy que, para 
além dos prémios em car-
tão oferecidos mensalmen-
te, onde o participante tinha 
apenas de abastecer com o 
valor mínimo de 2.500 Mts 
ou equivalente em lubri-
ficantes Puma, os clientes 
habilitavam-se a ganhar uma 
viatura 0Km, uma geleira de 
2 portas ou um cartão pré-
-pago de 10 mil meticais.

O evento serviu para ofi-
cializar a entrega dos 3 pré-
mios finais e contou com a 
presença do director-geral 
da Puma Energy, Dr. Dani-
lo Correia, o representante 
e director Comercial da re-
gião do BCI, Dr. Dário Fa-
quir, e o director-geral da 
Rema Tip Top, Dr. Alex King.
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os amantes do futebol francês em moçambique, bem 
como os clientes da ZAP, serão brindados com a entra-
da do canal Ligue 1, totalmente dedicado à transmissão 
da Liga Francesa. A ZAP assegurou os direitos para os 
próximos anos, de modo a permitir aos seus subscritores o 
melhor do futebol francês.

O canal ZAP 
Ligue 1 irá 
t r a n s m i -
tir os jogos 
em directo, 

com comentários e narração 
em português, de uma das mais 
promissoras ligas de futebol 
do mundo. Com este canal, os 
clientes ZAP poderão assistir 
regularmente aos jogos do PSG, 
Nice, Lyon, Marselha, Móna-
co, Lille, entre outros clubes da 
Liga, bem como acompanhar 
o desempenho em campo das 
estrelas mundiais como Rei-
nildo Mandava, Mexer, Lionel 
Messi, Kylian Mbappé, Ney-

mar Júnior, Sérgio Ramos, Di 
María e tantos outros grandes 
talentos do futebol francês.

A transmissão dos jogos é 
em alta definição (HD), na po-
sição 27, e está disponível para 
clientes com os pacotes MINI+, 
MAX e PREMIUM, de 21 de 
Janeiro a 28 de Fevereiro, o ca-
nal estará disponível em regime 
de Sinal aberto para os clientes 
do pacote MINI, permitindo 
que todos os subscritores pos-
sam desfrutar das emoções do 
campeonato. Com este canal, 
a ZAP reforça a sua oferta na 
temática do desporto (futebol).

Com esta novidade, a ZAP 

BCI retoma atendimento normal em 
três Agências da província de Nampula Tmcel iniciou segunda fase 

da modernização da rede

Liga Francesa chega à grelha da ZAP

O Banco Comercial e de In-
vestimentos (BCI) retomou nesta 
terça-feira, 25 de Janeiro, o aten-
dimento normal, nas Agências 
de Moma, Nametil e Angoche, 
que estiveram encerradas na se-
gunda-feira (24), por precaução 
e segurança, devido à ocorrência 
da depressão Tropical Ana, carac-
terizada por chuvas abundantes 
acompanhadas de trovoadas e 

ventos fortes, que afectou as pro-
víncias de Nampula e Zambézia.

As referidas Agên-
cias já se encontram reaber-
tas ao público e com as co-
municações restabelecidas.

Saliente-se que para a co-
modidade dos Clientes e salva-
guardar a realização de diver-
sos serviços bancários, o BCI 
manteve disponíveis os canais 

não presenciais, nomeadamente 
ATM, Internet (eBanking/App/
Whatssap) e Celular (*124#).

Refira-se que Nampula con-
ta com 27 unidades de negócio 
do BCI, de um total de 212 des-
ta instituição bancária, a nível 
nacional, sendo o BCI o Banco 
com o maior número de Agên-
cias em Moçambique, com uma 
quota de mercado de 31.08%.

Arrancou re-
centemente a 
segunda fase 
de imple-
mentação do 

projecto de modernização e ex-
pansão da rede da operadora de 
telefonia Tmcel – Moçambique 
Telecom, a nível nacional, partin-
do da província de Maputo, esten-
dendo-se progressivamente para 
as restantes províncias do país.

Essencialmente, o projec-
to consiste na modernização e 
expansão da rede móvel com 
a introdução de novos equipa-
mentos (2G e 3G) e introdução 
da tecnologia 4G e 4.5G em 
todo o país, bem como a mo-
dernização e aumento da capa-
cidade de toda a espinha dorsal 
de transmissão (Backbone).

A implementação deste pro-
jecto, cuja conclusão está prevista 
para o ano de 2023, vai permitir 
a expansão da cobertura e me-
lhoria da qualidade da rede da 
Tmcel, concretamente no que 
diz respeito aos serviços de voz e 
dados, assim como o aumento da 
capacidade e de disponibilidade 
de serviços prestados aos clientes.

Esta melhoria da rede irá 
concorrer adicionalmente para 
a promoção da inclusão finan-
ceira e das transacções de mo-

eda electrónica nos sectores 
formal e informal, através do 
mKesh, cuja nova plataforma 
foi recentemente introduzida.

Recorde-se que a primeira 
fase do projecto de moderniza-
ção da rede iniciou em Agosto 
de 2019, tendo sido concluída 
em Dezembro do mesmo ano, 
com a instalação da tecnolo-
gia 4G nas cidades de Mapu-
to e Matola, o que contribuiu 
para a melhoria dos serviços de 
voz e dados nas zonas cobertas.

vem satisfazer o desejo de 
milhares de telespectadores, 
que solicitavam os jogos do 

campeonato francês, até en-
tão sem transmissão regular 
em Moçambique e Angola.
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Transportadores de carga alertam 
para subida de preços de produtos

Linhas Aéreas de Moçambique cancelam 
voos devido à tempestade tropical

Moçambique mantém  
mesma posição no Índice 
de Percepção da Corrupção  

As Linhas Aéreas de Moçam-
bique (LAM) suspenderam, nesta 
terça-feira, diversos voos domés-
ticos devido à tempestade tropical 
Ana, que afecta o Norte e Centro 
do país, com registo de mais de dez 
óbitos e duas mil infra-estruturas.

Devido a “chuva inten-
sa e ventos fortes, os voos de 
hoje, terça-feira, para a região 
Norte e para algumas cidades 
da zona Centro estão cancela-

dos”, anunciou a companhia.
O cancelamento dos voos 

abrange as cidades de Nampu-
la, Nacala e Pemba, no Norte 
de Moçambique, e Quelima-
ne, Tete e Chimoio, no Centro.  

A LAM condiciona actuali-
zações sobre os horários à evo-
lução da tempestade tropical.

Uma zona de baixas pres-
sões intensificou-se ao pas-
sar pelo Canal de Moçam-

bique durante o domingo, 
transformando-se na tempestade 
tropical Ana antes de atingir a 
costa no distrito de Angoche.

Na actual época de tempesta-
des (de Outubro a Abril), pelo me-
nos 14 pessoas morreram e outras 
53.269 foram afectadas por desas-
tres naturais, segundo o mais re-
cente relatório do Instituto Na-
cional de Gestão de Desastres 
(INGD) de Moçambique. (RTP)

A Federação Moçambicana das Associações dos 
Transportadores Rodoviários (FEMATRO) alertou 
para a subida do preço de produtos no país, devido à co-
brança de taxas de portagens sem descontos para os trans-
portes de mercadorias na estrada Circular de maputo.

“Isto é uma 
c a d e i a , 
o [preço 
do] frete 
vai subir 

e, automaticamente, o pro-
duto também terá de subir. 
Nesse processo quem paga 
é o consumidor final”, dis-
se à Lusa Castigo Nhamane, 
presidente da FEMATRO.

Ao longo de cerca de 70 
quilómetros de via que serve 
as cidades de Maputo, Matola 
e o distrito de Marracuene fo-
ram instaladas quatro praças de 
portagem, que vão começar a 
ser cobradas a partir de 01 de 
Fevereiro, anunciou a empresa 
concessionária, a Rede Viária 
de Moçambique (REVIMO).

Os preços variam entre 40 
meticais (55 cêntimos de euro) 
para ligeiros e 580 meticais 
(oito euros) para pesados, com 
descontos que vão até 75% para 
os transportes colectivos e 60% 
para os utilizadores frequentes.

Os descontos não abrangem 
os transportadores de mercado-
ria, uma medida que a FEMA-

TRO considera que vai influen-
ciar no aumento dos preços 
dos produtos transportados.

“Os transportadores de 
mercadorias vão ter de agra-
var aquilo que cobram aos 
seus clientes”, e isso vai “re-
flectir-se no resto”, frisou a 
FEMATRO, sugerindo que 
se faça também descontos 
para os transportes de carga.

“A farinha de trigo, por 
exemplo, sai de um ponto em 
que precisa atravessar algumas 
portagens para alimentar a zona 
metropolitana. Caso o seu preço 
aumente, isso pode reflectir-se 
no preço do pão”, destacou.

As portagens na Estra-
da Circular de Maputo e as 
respectivas taxas são con-
testadas por organizações 
da Sociedade Civil e pelo 
Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), o ter-
ceiro partido parlamentar, 
que defende a redução para 
50% do valor das taxas co-
bradas e a criação de vias al-
ternativas para “salvaguardar 
o princípio de igualdade”.

  Entretanto, o Centro 
para a Democracia e Desen-
volvimento (CDD) subme-
teu um requerimento ao Tri-
bunal Administrativo para 
a suspensão das portagens.

Além do CDD, uma outra 
ONG, o Centro de Integridade 
Pública (CIP), disse na segun-
da-feira que os moçambicanos 
podem se recusar a pagar as 
portagens, alegando “inconsti-
tucionalidade e ilegalidades”. Com uma reacção 

penal anti-cor-
rupção incipiente, 
Moçambique não 

descola para melhor no Índice de 
Percepção da Corrupção (IPC) da 
Transparência Internacional. A 
última estatística foi revelada na 
última terça-feira em Berlim. De-
pois de, em 2020, ter conseguido 
25 pontos, em 2021 o nosso país 
subiu apenas um lugar no Índi-
ce de Percepção da Corrupção 
(IPC), tendo somado 26 pontos, 
numa escala de 0 a 100, em que 
0 significa que o país é “altamente 
corrupto” e 100 “muito íntegro”. 

A subida de 1 ponto no “sco-
re” não revela grandes mudanças 
nas percepções, ou seja, não acon-
teceu nada relevante em 2021,se 
não apenas o início do julgamento 
das chamadas “dívidas ocultas”.

O Centro de Integridade Pú-
blica (CIP) refere que Moçam-
bique está praticamente “esta-
cionado”, abaixo dos 30 pontos 
(em 2015), ocupando o lugar 147 
(centésimo quadragésimo sétimo) 
no ranking, onde o mais corrup-
to do mundo ocupa o lugar 180 
(centésima octogésima posição).

 O ano de 2015 foi o da re-
velação do calote das “dívidas 
ocultas” e desde lá até cá as 
fontes das percepções radicali-
zaram a sua imagem negativa 
sobre o país. E o “score” bai-

xara para 25 pontos em 2020. 
Na verdade, desde a revela-

ção do calote das “dívidas ocul-
tas” nada de substancial acon-
teceu para reverter a imagem de 
uma gestão pública capturada 
por uma elite avarenta. O jul-
gamento do caso das “dívidas 
ocultas” ainda não teve o seu 
desfecho. E o braço-de-ferro da 
Procuradoria-Geral da República 
para trazer o ex-ministro das Fi-
nanças, Manuel Chang, de volta 
para Maputo, em vez de ser ex-
traditado para os EUA, mostrou 
uma intenção de “obstrução” 
e não de facilitação da Justiça. 

As notas são atribuídas a par-
tir de relatórios (o do Banco Mun-
dial, por exemplo) que indicam 
“percepções do sector privado e 
de especialistas acerca do nível de 
corrupção no sector público”. Va-
lores abaixo de 50 indicam “níveis 
graves de corrupção”. A percep-
ção de corrupção aumenta ou di-
minui, por exemplo, se a impren-
sa é livre e publica tudo o que vê a 
respeito das más práticas no país. 

No ranking mundial, a Dina-
marca e Nova Zelândia continu-
am a encabeçar a lista. A Finlândia 
e Noruega completam o top 4: su-
biram, respectivamente, duas e 3 
posições de 2020 para 2021. Já os 
países com as piores colocações 
são a Venezuela (14), Somália 
e Síria (13) e Sudão do Sul (11).
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Patronato moçambicano diz que alívio 
das restrições estimula retoma

FMI corta previsão do crescimento 
mundial para 4,4% este ano

A Confederação das Associações Económicas (CTA) de Mo-
çambique, a maior organização empresarial, disse que o alívio 
das restrições relacionadas com a prevenção da Covid-19 po-
derá impulsionar a retoma da actividade económica no país.

Para a CTA, a rea-
bertura das praias 
e a retoma sem 
restrições dos 
horários de es-

tabelecimentos comerciais vai 
dar “um ar fresco” aos empre-
endimentos e trazer “esperança 
de uma retoma gradual das acti-
vidades”, lê-se numa nota publi-
cada no portal da confederação.

“Esta decisão do Pre-
sidente da República vem 
motivar a retoma do sector 
de turismo”, frisou a CTA.

As principais praias moçam-
bicanas estavam interditas desde 

06 de Outubro para prevenir aglo-
merados que disseminassem a 
Covid-19, uma medida contestada 
pela CTA que a considerou “um 
obstáculo à retoma do turismo”.

Na nota, os patrões moçam-
bicanos avançaram que vão 
continuar com acções visando 
fortalecer o sector, referindo que 
o alívio das restrições resulta de 
“um bom diálogo” entre o pe-
louro do Turismo e o Governo.

Na quarta-feira, o Presiden-
te moçambicano, Filipe Nyusi, 
aliviou as restrições de preven-
ção da Covid-19, tendo, entre 
outras, reduzido de 14 para sete 

O Fundo Mo-
netário In-
ternacional 
(FMI) cortou 
a previsão de 

crescimento da economia mun-
dial para este ano em 0,5 pontos 
percentuais (pp.) para 4,4%, de 
acordo com o relatório divulgado.

“O crescimento global é 
estimado em 5,9% em 2021 e 
deverá moderar para 4,4% em 
2022, meio ponto percentu-
al abaixo do que nas Previsões 
Económicas Mundiais de Outu-
bro de 2021”, pode ler-se na ac-
tualização publicada pelo FMI.

Segundo a instituição, a revi-
são reflecte o impacto das restri-
ções de mobilidade, do encerra-
mento de fronteiras e do efeito na 
saúde da propagação da variante 
Ómicron, com um peso diferen-
ciado de país para país, mas que 
deverão condicionar o crescimen-
to no primeiro trimestre deste ano.

“O impacto negativo deverá 
desaparecer a partir do segundo 
trimestre, assumindo que o au-
mento global de infecções por 
Ómicron diminui e o vírus não 

sofre mutações para novas varian-
tes que exigem mais restrições 
de mobilidade”, explica o FMI.

De acordo com a instituição 
presidida por Kristalina Georgie-
va, o corte da estimativa é am-
plamente afectado pela revisão 
em baixa das projecções para as 
duas maiores economias mun-
diais: o FMI prevê agora que 
o Produto Interno Bruto (PIB) 
dos Estados Unidos cresça 4% 
este ano, menos 1,2 pp. do que 
no relatório de Outubro, e o da 
China avance 4,8%, menos 0,8 
pp. do que previa anteriormente.

O FMI estima ainda que 
o crescimento da economia 
mundial continue a desacele-
rar em 2023 para 3,8%, contu-
do 0,2 pp. acima do que esti-
mava anteriormente, mas um 
resultado sobretudo “mecânico”.

A instituição prevê ainda 
que os níveis mais altos de infla-
ção deverão “persistir” durante 
mais tempo do que o previsto 
em Outubro, enquanto perma-
necem as disrupções nas cadeias 
de abastecimento, assim como 
os preços elevados da energia.
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o número de dias de quaren-
tena domiciliar obrigatória.

Moçambique tem um to-
tal acumulado de 2.146 mor-
tes e 221.432 casos de Co-
vid-19, dos quais 196.850 
recuperados e 131 internados.

A Covid-19 provocou 
5.553.124 mortes em todo o 

mundo, desde o início da pande-
mia, segundo o mais recente ba-
lanço da agência France Presse.

A doença respiratória é 
provocada pelo coronaví-
rus SARS-CoV-2, detectado 
no final de 2019 em Wuhan, 
cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómi-

cron, classificada como preocu-
pante e muito contagiosa pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), foi detectada na África 
Austral, e desde que as autori-
dades sanitárias sul-africanas 
deram o alerta em Novembro, 
esta se tornou  dominante em vá-
rios países, incluindo Portugal.
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Atlético de Madrid oferece cerca de dois milhões de euros 

x

Reinildo Mandava vai ser colchonero

A Federação Moçambicana de Boxe (FMB) divulgou a 
pré-convocatória da selecção nacional de boxe, que de 27 de 
março a 3 de abril vai tomar parte no Campeonato africa-
no de Boxe da Zona IV, a realizar-se em Uige, em Angola.

Ao todo são 
18 pugilistas 
convocados 
pelo selec-
cionador na-

cional, Lucas Sinoia, e o desta-
que vai para a Academia Lucas 
Sinoia, que domina a lista com 
um total de seis atletas, dentre 
as quais as “olímpicas” Rady 
Gramane e Alcinda Panguana. 

Os trabalhos de prepara-
ção da pré-selecção iniciam 
a 26 de Janeiro, data em que 
todos os atletas convocados 
deverão se apresentar muni-
dos do seu equipamento de 
treinos, no ginásio B da Es-
cola Secundária Francisco 
Manyanga, pelas 17:00 horas.

Conquistar o maior nú-
mero de medalhas possíveis 
é o objectivo da presença de 
Moçambique no regional de 
Uige, que servirá de ponta-
pé de saída para a preparação 
da selecção de boxe tendo em 
vista a participação nos Jo-
gos Olímpicos Paris -2024.

Eis a lista dos pugi-
listas pré-convocados em 
masculinos e femininos: 

Masculinos
Categoria dos 49kg
1-Yassine Nordine (Clube 

Desportivo Matchedje)
Categoria dos 52kg
2- Ossumane Calú (Clube 

Ferroviário de Maputo)
3-Ivo Gonçalves (Clube 

Desportivo Matchedje)
Categoria dos 56kg
4-Armando Arnaldo (Clube 

Desportivo Matchedje)
Categoria dos 60kg
5-Vuzane Maquina (Clube 

Ferroviário de Maputo)
6- Edson Cumbane (Clube 

Desportivo Matchedje)
Categoria dos 64kg
7- Lazaro Comé (Academia 

Nhiuane)
8- Paulo Jorge (Clube Des-

portivo Matchedje)
Categoria dos 69kg 
9-Giago Ozório (Academia 

Nhiuane)
10- Azaria Balate

Categoria dos 81kg 
11-Albino Júlio Gabriel 

(Clube Desportivo Matchedje)
Categoria dos 91kg 
12-Miguel Microsse (Clube 

Desportivo Matchedje)
Femininos
Categoria dos 51kg
13-Fidelícia Buzana Ricar-

do (Academia Lucas Sinoia)
Categoria dos 51kg
14-Helena Ismael Bagão 

(Academia Lucas Sinoia)
Categoria dos 57kg
15-Benilde Regina Ma-

caringue (Academia Lucas 
Sinoia)

Categoria dos 60kg

16- Jéssica Ubisse (Acade-
mia Lucas Sinoia)

Categoria dos 69kg
17-Alcinda Helena Pangua-

na (Academia Lucas Sinoia)
Categoria dos 75kg
18- Rady Adosinda Grama-

ne (Academia Lucas Sinoia)
(LANCEMZ)

O internacional 
moçambica-
no Reinildo 
M a n d a v a 
regressou à 

França após uma manhã de se-
gunda-feira, 24 de Janeiro, em 
Madrid para realizar testes mé-
dicos no Atlético, clube que já 
avançou uma proposta de cerca 
de dois milhões de euros (cer-
ca de 144 milhões de meticais) 
para a contratação do jogador, 
cujo contrato com o Lille chega 
ao fim a 30 de Junho próximo.

O afamado diário desporti-
vo espanhol Marca diz, na sua 
edição desta terça-feira, 25 de 
Janeiro, “que existe vontade 
de ambas as partes, Atlético e 
Reinildo, que querem resolver 
a questão para que o lateral se 
junte ao clube e possa estar dis-
ponível no próximo jogo contra 
o Barcelona”, isto é, ainda na 
presente janela de transferên-

cias que encerra a 31 de Janeiro.
Agora a bola está do lado do 

Lille que “quer obter algo mais 
do que o valor proposto pelo 
Atlético de Madrid”, porém os 
“Les Dogues” devem vendê-
-lo ainda esta semana se não 
quiserem que ele saia gratui-
tamente dentro de seis meses.

A contratação de Reinildo 
Mandava pelo Lille ao Belenen-
ses SAD foi avaliada em  cerca 
de 3 milhões de euros (perto de 
216 milhões de meticais), va-
lor este que certamente o cam-
peão francês quererá recuperar 
nesta transacção do moçambi-
cano para o futebol espanhol.

Reinildo Mandava foi des-
coberto para o futebol mo-
çambicano pelo Ferroviário da 
Beira e teve uma fugaz pas-
sagem pela Liga Desportiva 
de Maputo, que o colocou em 
Portugal, onde passou por Ben-
fica, Fafe e Belenenses SAD. 

O lateral esquerdo, de 28 
anos, actuou nas últimas três 
temporadas e meia no Lil-
le, onde se sagrou campeão 
francês na época 2020/2021, 
na qual foi considerado o me-
lhor lateral esquerdo a actu-
ar na Ligue 1. (LANCEMZ) 
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Pelo menos seis mortos e dezenas 
de feridos à porta do estádio

Comercial

Pelo menos seis pessoas foram mortas e dezenas fica-
ram feridas, nesta segunda-feira, depois de terem sido 
esmagadas pela multidão à entrada do estádio Olem-
be, em Yaoundé, capital dos Camarões, onde decorria o 
jogo entre Camarões e Comores, relativo aos oitavos-de-
-final da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol.

Imagens de vídeo 
mostram os adep-
tos a tentarem 
forçar a entrada 
no estádio, o que 

terá causado a confusão, 
segundo revela a BBC.

Naseri Paul Biya, gover-
nador da região central dos 
Camarões, disse à agência 
de notícias Associated Press 
que poderá haver mais víti-
mas mortais. Outros meios 
de comunicação, citados pela 
BBC, revelam que várias 
crianças que se encontravam 

no local ficaram inconscientes.
O estádio tem capacidade 

para 60 mil pessoas, mas de-
vido às restrições implemen-
tadas para conter a Covid-19 a 
lotação não deveria exceder os 
80%. Fontes ligadas à organi-
zação da prova terão revelado 
que cerca de 50 mil pessoas es-
tavam a tentar assistir ao jogo.

As vítimas foram trans-
portadas para o hospital de 
Messassi, tendo fontes hospi-
talares revelado à Associated 
Press que o hospital recebeu 
pelo menos 40 feridos resul-

tantes do acidente. Olinga 
Prudence, enfermeira, acres-
centou que alguns dos feridos 
estão em estado grave e te-
rão de ser transportados para 
um “hospital especializado”.

Apesar da tragédia, o jogo 
acabou mesmo por se reali-
zar, sendo que os factos ocor-
ridos no exterior do estádio 
só foram tornados públicos 
após o encontro, com o país 
a receber o torneio pela pri-
meira vez em meio século.

A selecção dos Camarões, 
orientada pelo português An-
tónio Conceição, venceu por 
2-1 a congénere das Comores 
e apurou-se para os quartos-
-de-final da competição.

Os anfitriões voltam a jogar 
no sábado, contra a Gâmbia, 
outra estreante na fase final 

do torneio, que eliminou esta 
segunda-feira a Guiné (1-0).

Tratamento desigual

Depois de Tom Saintfiet, 
seleccionador da Gâmbia, o ter 
feito na véspera, também Ma-
rio Marinica, seleccionador do 
Malawi, denunciou as alega-
das condições precárias a que a 
equipa tem sido submetida no 
hotel onde está alojada, duran-
te o CAN-2021, nos Camarões.

Na terça-feira, o ro-
meno expôs a situação na 
conferência de impren-
sa de antevisão ao jogo.

«Vocês imaginam, por 
exemplo, o Sadio Mané a la-
var as próprias cuecas no ho-
tel? Tem-nos acontecido, não 
temos uma máquina para lavar 

a roupa, são os próprios jo-
gadores que a lavam. Porque 
é que isto só acontece a nós, 
à Gâmbia, às Comores? Não 
acontece às grandes selecções. 
Já falei com os meus cole-
gas para apresentarmos uma 
queixa formal, somos tratados 
como cidadãos de segunda. 
Em 2022, numa competição 
como o CAN, isto é impen-
sável. Temos de ser tratados 
de forma igual à Nigéria ou 
ao Senegal», disse, partilhan-
do das queixas da Gâmbia.

«Estivemos no mesmo 
hotel e fiquei absolutamen-
te chocado, nem sequer ha-
via comida suficiente para 
nós. Mas o que fizemos foi 
trabalhar ainda mais e con-
tinuamos fortes e unidos», 
garantiu Mario Marinica.
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Qualidade musical versus quantidades sem 
qualidade- na visão de Elísio Franque 

O mercado musical contemporâneo é marcado por um 
público cicatrizado por diversidades em termos de subjecti-
vidade ou relatividade nas suas preferências musicais, mas 
isso não significa que um artista deve fazer música influencia-
do pelas massas, mas sim influencie as massas a sua adesão. 

Segundo explica o 
poeta, escritor e 
compositor Elí-
sio Franque, um 
trabalho artísti-

co, na sua produção, é preciso 
buscar elementos e símbolos 
culturais que inspiram sempre os 
hábitos e costumes, que caracte-
rizam uma sociedade, garantindo 
que a arte tenha mais valor so-
cialmente e seja digna de louvor 
pela qualidade que se pretende. 

Muitos dizem que um músico 
deve saber ouvir, o mesmo vale 
para o consumidor. Ou seja, para 
um músico é uma das formas de 
aprendizagem profunda e porta 
de entrada para explorar a fun-
do os vários aspectos da música, 
num todo, desde a harmonia, 
colocação da voz, a melodia, a 
composição lírica, a valorização 
dos instrumentos, entre outros. 

É imprescindível ouvir tudo 
o que é música sem discrimina-
ção alguma, para se ter um ouvi-
do apurado e obter mais conhe-
cimento sobre a ciência musical, 
incluindo os valores sociocultu-
rais e económicos nela patentes. 

Cogitando na perspectiva do 

artista, pode-se dizer que só as-
sim um artista poderá ser capaz 
de fazer uma leitura dos gostos 
da população e encontrar uma 
linhagem equilibrada sem ser 
refém ao que já existe, ou até 
mesmo criar novos estilos, o 
que seria normal no dinamismo 
cultural; novos tempos exigem 
a introdução de novos termos. 

“Fazer música não deve 
simplesmente ser visto como 
um investimento fácil e rápido, 
e que o seu retorno é a curto 
ou médio prazo. É um proces-
so longo que envolve pesquisas 
sobre o estilo que se preten-
de desenvolver, tomando em 
consideração as tendências do 
público-alvo, os valores e prin-
cípios que devem ser respeita-
dos, por aí em diante”, sublinha.  

Para Elísio Franque, a músi-
ca, na sua generalidade, é mar-
cada por sentimentos, lamenta-
ções e desabafos, euforias e até 
literariedade. Ela pode ser vista 
como a forma mais completa de 
se divulgar a cultura de um povo, 
porque resume os seus modos 
de vida, na sua diversidade. 

O artista vai mais longe ao 

afirmar que hoje em dia não se 
pode falar das indústrias culturais 
e criativas como um factor dina-
mizador da economia de uma de-
terminada sociedade, em particu-
lar a moçambicana, ignorando o 
seu investimento infra-estrutural, 
as questões conjunturais, en-
tre outros aspectos relevantes. 

“O artista é um indivíduo 
com um olhar atento e iluminado 
como o de um poeta, que tem vá-
rios olhares e várias vozes de di-
ferentes vidas dentro de si, e essas 
vidas são reflectidas nas suas his-
tórias musicais, em poemas com 
mensagens versáteis”, sublinha. 

Enveredando neste sentido, 
o poeta e compositor diz que a 

qualidade musical tem um im-
pacto positivo na vida das pes-
soas numa sociedade, afecta 
a maneira como elas pensam, 
agem e como fazem as coisas. A 
música educa. Uma sociedade 
quando ofuscada com varieda-
des musicais com baixa quali-
dade torna-se desvalorizada cul-
turalmente, como consequência, 
afecta a sua economia, o que 
também poderá impactar no 
mundo do showbiz, atrofiando o 
seu desenvolvimento estrutural. 

“A qualidade, como sa-
bemos, deve estar patente em 
qualquer produto comercializá-
vel, pois gera mais atracção, be-
leza, agrega valor e contribui no 

bem-estar das pessoas”, afirma. 
Duma forma geral, os faze-

dores da cultura são o espelho da 
cultura em qualquer sociedade. 
São símbolos humanos de ma-
nifestações e expressões que re-
presentam um determinado povo 
com características próprias. 

“As pessoas quando entram 
na arte e se assumem como ar-
tistas a sério têm pressa de ir 
aprendendo devagar, esses são 
os que realmente encarnam-
-se na coisa e imperam iden-
tidade própria, a qual é um 
assunto a ser discutido num 
outro fórum para não despis-
tar o caro leitor”, esclarece.  

“De facto, ao longo dos tem-
pos essa aprendizagem vai-se 
aprimorando junto da prática 
e os seus conhecimentos tam-
bém, e firmar-se no mercado 
como “grandes artistas”. Este 
facto deriva das tais pesquisas, 
investigações independentes 
sobre os estilos musicais da 
província, do país, os instru-
mentos tradicionais utilizados, 
e desenvolver-se a musicalidade 
trazendo uma proposta de novos 
estilos que possam ser consu-
midos em todos os tempos”. 

Naturalmente, poucos tra-
balham a sério para investirem 
no seu conhecimento na músi-
ca, e muitos se apressam para 
ganhar dinheiro que nunca che-
ga. Não se pode dirimir a cul-
tura de um país por dinheiro.

silVino miranda
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Antologia de poema moçambicano “Pátria Amada”: 
Edelson Titosse acredita em jovens heróis de hoje

Foi lançada no dia 27 de Dezembro de 2021, no Centro 
de Conferências Joaquim Chissano, em maputo, a antolo-
gia “pátria amada”, uma obra em homenagem às vítimas 
do terrorismo em Cabo Delgado. A comissão organizado-
ra desta obra é a Associação Moçambicana Bela Arte, em 
parceria com a OJM, e a produção esteve soba chancela 
da Editora Bela Arte. A obra é composta por textos do gé-
nero poético e integra vários escritores moçambicanos. 

EdelsonTitosse é 
um dos antolo-
giados. Em en-
trevista ao Jor-
nal, o escritor, 

aparentemente feliz por fazer 
parte desta colectânea, aceitou 
de imediato fazer parte deste 
projecto e elogia a iniciativa, e 
acha ser um dos caminhos para 
alcançar a paz naquela região. 

“Aceitei participar na an-
tologia Pátria Amada pelo 
teor da visão do conteúdo que 
ia ser compilado.Sendo uma 
obra de espécie homenagem 
às vítimas do terrorismo em 
Cabo Delgado,olhei para esta 
iniciativa como uma oportu-
nidade que me juntaria a vá-
rios jovens que têm o mesmo 
objectivo comigo: demonstrar 
a todos os moçambicanos que 
existem jovens que acreditam 
no nosso belo Moçambique.
Existem jovens dispostos a 
trabalhar pela pátria, jovens 
determinados a se tornarem os 
heróis de hoje, e quando digo 
os heróis de hoje pretendo 
com isso demonstrar que pre-
cisamos de parar de adiar os 
actos nobres para o amanhã”. 

EdelsonTitosse continua 
afirmando que a participação 
nesta antologia foi por via de 
selecção. A metodologia usada 
para a participação na antologia 

foi a selecção dos escritores e 
dos seus textos, abriu-se um es-
paço para os escritores poderem 
enviar os textos e posteriormen-
te passavam por uma avaliação 
e sua qualidade, de acordo 
com os objectivos do projecto.

“Bem, pelo conteúdo que 
esta antologia versa, acredi-
to que seja um dos caminhos 
para engajar outros jovens e 
despertar o sentido patriótico, 
afinal, Moçambique só será 
nosso quando assumirmos 
as responsabilidades neces-
sárias para tal”, acrescenta. 

Enquanto isso, a sua expec-
tativa com a produção desta 
obra é de que este assunto do-
terrorismo em Cabo Delgado 
se tornecada vez mais tema 
de debate,no sentido de re-
solução deste problema.Nos 
últimos anos foi de costume 
observar algumas campanhas 
que tinham como slogan“Cabo 
Delgado também é Moçambi-
que”, e pensa que, quanto mais 
criamos iniciativas como esta 
antologia,vamos criar a inclusão 
e permitir que todo o moçam-
bicano esteja unido pelo mes-
mo objectivo (a paz efectiva).

Cada escritor participou na 
obra com um texto.Edelson-
Titosse participa na antologia 
com o textoTudo pela Pátria… 
Tudo pela pátria é um texto 

que já existia alguns meses 
antes do projecto da antologia, 
portanto um texto que com-
bina com o objectivo da obra. 

Mas isso, adverte o escritor, 
não basta apenas dizer que esta 
colectânea pode contribuir para 
o calar das armas, estaria a ser um 
extremo idealista, contudo, esta 
acção vai fazer parte de um uni-
verso de acções que podem ser 
desenvolvidas e promovidas por 
todos nós como moçambicanos 
interessados no calar das armas.

“As minhas últimas consi-

derações é o meu agradecimen-
to à Bela Arte Moçambique por 
esta iniciativa, em particular a 
Lídia Mathe pela paciência e 
determinação na produção da 
obra, até ao seu lançamento. 

Acrescentar também que a 
minha primeira obra individu-
al, intitulada “Resiliência em 
meio ao caos”, está cada vez 
mais a se tornar uma realida-
de, vou caminhando à busca 
de apoios para o lançamento 
desta obra. A obra será com-
posta por poemas e crónicas 

que versam sobre temáticas 
sociais do dia-a-dia da socie-
dade, como o impacto daCo-
vid-19, entre outros assuntos.

Agradeço aos meus cole-
gas escritores AntónioMagaia 
e Fátima Martins pelos con-
selhos, eles que também es-
tão a acompanhar de perto o 
projecto“Resiliência em meio 
ao caos”. Também agradeço a 
todos que acreditam e apoiam 
o meu trabalho, a família, a 
minha namorada, amigos e 
simpatizantes leitores”, afirma.

silVino miranda

“Ilusões Perdidas” lidera os César, prémios de cinema francês

O filme “Ilu-
sões Per-
d i d a s ” , 
de Xavier 
G i a n n o l i , 

é o favorito aos prémios de 
cinema César, com 15 no-
meações, anunciou há dias 
a Academia Francesa de 
Cinema, citada pela lusa. 

Adaptado de um romance 
de Honoré de Balzac, o fil-
me esteve em competição em 
2021 no Festival de Cinema 
de Veneza, e está actualmen-
te em exibição em Portugal.

“Ilusões Perdidas” está 

indicado, por exemplo, para 
melhor filme, melhor realiza-
ção e melhor elenco femini-
no e masculino, pelas inter-
pretações de Jeanne Balibar, 

Cécile de France, Xavier Do-
lan, Vincent Lacoste, Salomé 
Dewaels e Benjamin Voisin.

O musical “Annette”, de 
Leos Carax, e o filme “A voz do 

amor”, de Valérie Lemercier, 
inspirado na vida da cantora 
Celine Dion, somam onze e dez 
nomeações, respectivamente.

A 47.ª edição dos César 
acontecerá a 25 de Fevereiro, 
em Paris, culminando um pro-
cesso de renovação interna na 
Academia Francesa de Cinema, 
actualmente presidida pela re-
alizadora Danièle Thompson.

Em 2020, a direcção da 
Academia demitiu-se em 
bloco, semanas antes da ce-
rimónia, entre críticas à 
gestão da instituição e uma 
controvérsia em relação ao 

realizador Roman Polanski.
Na altura, perto de 400 

personalidades do cinema 
pediram uma “reforma com-
pleta” da Academia, por cau-
sa de “mau funcionamen-
to”, “opacidade das contas” 
e estatutos desactualizados.

Nesse ano, também esteve 
nomeado – e acabou por ser dis-
tinguido – o realizador Roman 
Polanski pelo filme “J’Accuse 
— O Oficial e o Espião”, num 
momento em que era acusa-
do novamente de violação, o 
que motivou vários protestos. 
(Extraído da revista Visão). 
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Obra de pavimentação de estrada com 
dois meses de atraso em Gorongosa

Uma obra de pavimentação duma rua de cerca de tre-
zentos metros de estrada, que parte do cruzamento da 
N1, passando pelo edifício-sede do Governo distrital local, 
até à EPC de Matucudur, encontra-se num nível de exe-
cução atrasado de mais ou menos dois meses. As obras, 
que iniciaram no dia 26 do mês de Julho do ano passa-
do, previa-se o seu término a 26 de Novembro de 2021. 

Segundo Paulo 
Zotopera, verea-
dor da Constru-
ção ao nível do 
Conselho Muni-

cipal da Vila de Gorongosa, em 
Sofala, o atraso da obra deve-
-se à demora no desembolso de 
fundos por parte do Fundo de 
Estradas, o que criou congestio-
namento nas obras de estradas. 
O sistema de pagamento com o 
Fundo de Estradas é de primei-
ro executar o trabalho e depois 
facturar na base do trabalho 
feito, seguindo-se os pagamen-
tos pelos trabalhos realizados. 
Os empreiteiros trabalharam 
e facturaram, mas regista-se 
uma ligeira demora no paga-

mento dos trabalhos realizados. 
Entretanto, um outro em-

preiteiro que possuía fundos 
deu continuidade com as obras 
e parou faltando poucos me-
tros para o término da obra, 
enquanto o segundo empreitei-
ro que não tinha fundos para 
dar continuidade com as obras 
acabou paralisando os trabalhos 
de pavimentação da estrada lo-
cal, quase na metade da obra.

A vereação de Construção 
no Conselho Municipal da Vila 
de Gorongosa fez saber ao Fun-
do de Estradas sobre as possí-
veis consequências provenien-
tes do atraso no reembolso dos 
fundos, tendo informado que as 
obras transitaram para o ano de 

2022 e passou a data-limite, de-
vido ao atraso no desembolso 
por parte do Fundo de Estradas.

A fonte disse ainda que se 
as obras estão a este nível o 
empreiteiro está a usar fundos 
próprios, sendo que as factu-
ras remetidas ainda não foram 
pagas pelo Fundo de Estra-
das, mas há promessas, den-
tro deste mês, de se liquidar 
os fundos para a conclusão de 

todas as obras que não foram 
concluídas no ano passado. 

Segundo a mesma fonte, 
o segundo passo será desti-
nado a adenda do tempo dos 
contratos destas obras ora em 
atraso, com vista a actualizar 
o tempo do ano passado para 
o presente ano (2022), que 
será o ano de conclusão des-
tas obras, dentro dos prazos de 
adenda que serão acordados. 

Destruição de balizas de ponte 
cria perigo aos munícipes

Um iminente perigo à vista con-
tra os munícipes residentes entre 
os dois bairros periféricos localiza-
dos nos arredores da Vila Munici-
pal de Gorongosa coloca em causa 
a vida naquela vila autárquica. 

Segundo disse à nossa re-
portagem o vereador da área 
de Construção ao nível daquela 
autarquia, este perigo foi provo-
cado por um acidente de viação 
ocorrido há dias, onde um auto-
carro perdeu a barra de direcção 
e foi cair num riacho que divido 
os dois bairros não especificados. 

Segundo a fonte, a edilidade 
teria colocado uma sinalização 
e vedação para evitar o perigo, 
mas sucede que alguns muníci-
pes desonestos vandalizaram a 
sinalização que havia sido mon-
tada na ponteca para garantir a 
segurança dos munícipes, aguar-
dando pela reabilitação das ba-
lizas da ponte por parte do pro-
prietário da viatura sinistrada. 

A fonte acrescentou que 
caso o dono da viatura sinistra-
da demore com os trabalhos de 
reposição das balizas ora danifi-
cadas, o Conselho Municipal da 
Vila de Gorongosa vai avançar 
com os trabalhos de reposição do 
material danificado, para depois 
pressionar o proprietário da via-
tura sinistrada a repor os custos 
dos trabalhos feitos na ponte. (Z).

Devido a atraso no desembolso dos fundos


