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Milícias populares armadas 
em Cabo Delgado atrapalham  

As milícias populares criadas para defender algumas 
localidades em Cabo Delgado, concentradas sobretudo nos 
distritos de Mueda e Macomia, e em zonas maioritariamen-
te habitadas pela etnia Maconde, começam a preocupar os 
comandos militares, face ao descontrolo da sua actividade.

As milı́cias, 
apel idadas 
de “forças 
locais”, são 
compos tas 

actualmente por elementos ar-
mados, muitos dos quais milita-
res veteranos reformados. São 
empenhadas em operações de 
protecção às localidades ou em 
apoio local às FADM e àPolı́cia. 
O número de elementos que 
as compõem é desconhecido, 
mas fontes no terreno apontam 
para mais de 500 efectivos.

Em regra, são forças popu-
lares desorganizadas e descon-
troladas, lideradas localmente, 
não se conhecendo sequer a 
identidade dos seus membros, 
nem existindo qualquer levan-
tamento sobre o armamento 
usado ou sequer se está legaliza-
do. O porte de armamento mili-
tar por parte das milı́cias não se 
encontra igualmente regulado.

A participação das “forças 
locais” em Cabo Delgado, com 
armas e uniformes fornecidos 
pelo Governo à Associação 
dos Antigos Combatentes da 
Luta de Libertação Nacional 
(ACLIN), que funciona como 
grupo de pressão próximo dos 
chamados “generais do Norte”, 
liderado por Alberto Chipan-
de, tem sido criticada ao nı́vel 
das forças de segurança, que 
consideram que, legalmente, 
essa missão pertence às for-
ças armadas e policiais e não a 
milı́cias ou forças irregulares.

Em meios diplomáticos 
subsiste a preocupação quanto 
à ausência de responsabilização 
dos referidos elementos de 
milı́cias face a possı́veis abusos 
que possam vir a cometer. A 
ACLIN é uma organização fi-
liada à Frelimo, partido-Estado, 
e uma das mais influentes inter-
namente, devido ao seu estatuto 
representativo dos combatentes 
pela Independência do país.

Há poucos meses, o 
Secretário-geral da ACLIN, 
Fernando Faustino, saiu em 
defesa das milı́cias popula-
res, dando cobertura às suas 
actividades e autonomia, face 
a suspeitas de actuarem por 

iniciativa própria e de come-
terem diversos abusos dos 
direitos humanos, incluin-
do execuções sumárias de 
suspeitos militantes de gru-
pos armados de inspiração 
islâmica e de alegados “co-
laboracionistas”, e também 
contra as populações locais, 
com o argumento de cumpli-
cidade com os insurgentes.

O actual ministro da De-
fesa e ex-Chefe do Estado-
-Maior do Exército, General 
Cristóvão Chume, nomeado 
para o Governo em Novem-
bro de 2021, começou por se 
posicionar a favor das “forças 
locais”, referindo mesmo que 
a defesa proporcionada por 
estes grupos de voluntários é 
prioritária e encontra-se para 
além das questões legais.

O próprio Presidente 
Filipe Nyusi, também ele 

Maconde, chegou mesmo 
a distinguir mais de duas 
centenas de membros das 
milı́cias populares de Cabo 
Delgado, por ocasião do 

Dia dos Heróis Moçambica-
nos, em Fevereiro de 2021.

As reservas crescentes de 
alguns comandos militares 
resultam, sobretudo, da pre-
sença de forças estrangeiras 
em Cabo Delgado, no âmbito 
do contingente do Ruanda e 
da SADC (SAMIM), que não 
reconhecem às milı́cias po-
pulares qualquer legitimidade 
para operações armadas na 
provı́ncia, respondendo apenas 
aos canais com as autoridades.

As dificuldades na iden-
tificação dos membros das 
milı́cias, o desvio de armas 
das milı́cias para os grupos 
armados activos na região e o 
receio de infiltração por estes 
dos voluntários, susceptı́veis 
de servirem para emboscadas, 
são situações encaradas como 
de alto risco. Também a comu-
nidade internacional, parte da 

qual doadora, tem vindo a pres-
sionar no sentido da extinção 
das milı́cias populares, face à 
falta de enquadramento e des-
controlo, conforme apurado.

Cristóvão Chume  está a ser 
pressionado para avançar rapi-
damente para a regulação da 
respectiva actuação e funcio-
namento, através da criação de 
um estatuto próprio ou, em al-
ternativa, para a sua extinção. 

Chume já admite que as 
milı́cias deverão ser extin-
tas com a estabilização da 
situação de segurança, defen-
dendo que os seus elementos 
poderão ser empenhados nou-
tras acções a favor do Estado, 
nomeadamente na fiscalização 
de parques e reservas de caça 
na provı́ncia, evidenciando 
uma mudança de posição sobre 
o assunto em poucos meses.

É ainda objectivo de Cris-
tóvão Chume colocar em 
prática uma reforma do sec-
tor da Defesa, que passará 
por mais investimento, em 
especial a aquisição de mais 

equipamentos militares e mais 
formação. Outras das ideias 
do actual MDN é reorganizar 
a carreira militar, aumentando 
o recrutamento e alterar a es-

trutura das forças, que se re-
velou desapropriada e caduca 
no conflito em Cabo Delgado. 
Porém, as mudanças não terão 
lugar antes da estabilização 
total da provı́ncia.

O ministro da Defesa ad-
mite as dificuldades do Servi-
ço de Inteligência e Segurança 
do Estado (SISE) na previsão 
e gestão do conflito em Cabo 
Delgado e pretende reforçar 
a vertente das informações 
tácticas militares. A situação 
de segurança permanece volátil 
em distritos como Macomia, 
Nangade, Muidumbe e zonas 
interiores de Mocímboa da 
Praia e Palma. A criação de 
uma zona-tampão (buf er-zone) 
entre Mocı́mboa e Palma está a 
ser equacionada como solução 
num cenário em que a guerrilha 
se torne crónica e permanente.

 (Zambeze/África Monitor)
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A Polícia da República de Moçambique (PRM) está a 
mobilizar meios, antecipando um recrudescimento da insatis-
fação popular que poderá desencadear manifestações espon-
tâneas e não autorizadas, com possibilidade de destruição 
de bens públicos e estabelecimentos comerciais. Conforme 
apurado, as ordens partiram, nos últimos dias, directamente 
do Comandante-geral da corporação, Bernardino Rafael, e 
abrange todos os comandos provinciais da PRM.

O aumento ge-
neralizado do 
custo de vida, 
i n c l u i n d o 
dos bens de 

primeira necessidade, combus-
tíveis, transportes, e a polémica 
criação de novas portagens na 
Circular de Maputo, são consi-
derados factores potenciadores 
da crescente insatisfação social.

Entre as medidas policiais 
emanadas consta a mobilização 
de informadores para identifi-
cação prévia de intenções para 
acções de protesto, o reforço 
da segurança junto de bancos 
ou centros comerciais e o au-
mento da segurança em es-
quadras e postos da Polícia e 
junto dos órgãos do Governo.

As greves de 2008 ou Setem-
bro de 2010, sob a presidência de 
Armando Guebuza, altura em que 

se verificaram diversos tumultos 
populares, devido ao aumento 
dos preços do pão e de outros 
produtos básicos, são apontados 
como precedentes. Várias orga-
nizações da Sociedade Civil têm 
vindo a contestar também sobre 
a criação de portagens, alegan-
do violação da lei pelo Governo.

Em 2012, várias acções po-
pulares abalaram igualmente Ma-
puto, em virtude do aumento dos 
preços dos transportes, os vulgo 
“chapas”. Também factores de 
preocupação acrescida para o Go-
verno são o risco do contágio sul-
-africano, país caracterizado por 
uma forte crise económica e po-
lítica, e a volatilidade dos preços 
internacionais dos combustíveis.

Segundo avaliações locais so-
bre as flutuações dos preços nos 
mercados das principais cidades, 
o ano de 2021 não apresentou 

variações significativas dos pre-
ços na cesta básica alimentar da 
população. Para a relativa esta-
bilidade dos preços contribuíram 
factores como a relativa estabi-
lidade da oferta e da procura, a 
manutenção ou ligeiro aumento 
do poder de compra, acompa-
nhando o crescimento ligeiro 
do rendimento das famílias por 
via do aumento do salário míni-
mo, em Agosto de 2021 (entre 
1,5% e 10%). Registou-se ainda 
um pequeno aumento da oferta 
agrícola nacional, com efeitos 
sobre os preços no consumidor.

A tendência para 2022 é em 
sentido inverso, face ao aumento 
exponencial dos preços dos bens 
importados, como arroz ou trigo. 
Os combustíveis aumentaram 
em cerca de 12% nas últimas 
semanas, não havendo expecta-
tiva de baixa de impostos ou de 
outro tipo de medidas de alívio.

A subida generalizada de pre-
ços em Janeiro (combustíveis, 
transportes públicos, produtos de 
primeira necessidade, impostos e 
energia) resultou, sobretudo, da 
política económica do Governo, 
como por exemplo o Imposto 

Pessoal Autárquico, em Maputo.
Os primeiros indícios de 

contestação face ao aumento do 
custo de vida foram agravados 
pela questão do aumento das por-
tagens na Circular de Maputo, de 
4,5% a 15% entre Matola-Gare, 
Zintava, Cumbeza e Costa do 
Sol, dando origem à criação de 
um movimento cívico. Uma pro-
vidência cautelar foi interposta 
por várias organizações da So-
ciedade Civil, que acabaram por 
arrastar a tomada de posição da 
oposição partidária da Renamo 
e do Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM), mas 
o Tribunal Administrativo, que 
chegara a ordenar a suspensão do 
pagamento das portagens na Es-
trada Circular de Maputo, acabou 
por revogar a decisão, na sequên-
cia da contestação do Governo, 
invocando interesse público.

Em Fevereiro, pela segun-
da vez em duas semanas, a 
Polícia impediu e dispersou a 
concentração, ao longo da Es-
trada Circular de Maputo, de 
manifestantes que pretendiam 
protestar contra a cobrança de 
taxas nas quatro portagens ins-
taladas num percurso de 70km.

Risco de tumultos mobiliza Polícia  

Em Março últi-
mo, o país ficou 
chocado com 
uma supos-
ta tentativa de 

morte do empresário Nini Sa-
tar, nas instalações da Cadeia de 
Máxima Segurança da Machava, 
vulgo BO, alegadamente prota-
gonizada por dois reclusos que 
alegadamente teriam sido contac-
tados por três agentes da Polícia 
da República de Moçambique.

Em conexão com o caso re-
colherem aos calabouços Edson 
Evaristo Muianga, Sargento da 
Polícia, efectivo da Unidade de 
Intervenção Rápida, José Júnior 
Ngulele, efectivo da Polícia na 
província de Maputo, enquanto 
Lenine Marcos Macamo, Inspec-
tor Principal da Polícia e efectivo 
da Secção de Reconhecimento da 
Subunidade de Intervenção Rápi-
da na cidade de Maputo, encon-
tra-se fugitivo até ao momento.

Para executar o alegado pla-
no, os três polícias teriam con-
tactado dois reclusos da BO para 
que fossem eles a executá-lo. 
Estes, por sua vez, contactaram 
outros dois que estão no mes-
mo pavilhão com o Nini Satar.

Nessa altura, a inteligência do 

SERNAP e o próprio Nini Satar 
tomaram conhecimento do pla-
no macabro, por isso redobrou-
-se a sua segurança. Os reclusos, 
porque descobertos, começaram 
a colaborar com as investiga-
ções e em coordenação com 
a PGR juntou-se as provas do 
envolvimento dos três polícias.

Entretanto, informações reco-
lhidas pelo nosso Jornal junto de 
algumas fontes ligadas ao proces-
so indicam que toda esta história 
não passa de farsa para distrair 
as atenções e aliviar a pressão 
exercida sobre Nini num alegado 
envolvimento seu nos sequestros. 

Dizem as nossas fontes que 
com recurso a agentes corruptos e 

indivíduos ligados à PGR, na pro-
víncia de Maputo, Nini terá simu-
lado uma tentativa de assassinato.

“O que aconteceu? A partir da 
cadeia foram contactados os agen-
tes, por sinal corruptos e crimino-
sos, para montar um esquema de 
alegada tentativa de assassinato 
de Nini Satar. O esquema era lide-
rado por alguém próximo a Nini 
dentro da cadeia, que era respon-
sável por fazer e gravar as chama-
das com os agentes no exterior. 
Com esta acção, Nini pretendia 
aliviar a pressão exercida sobre si 
e seus comparsas envolvidos em 
sequestros”, disseram as fontes.

Ademais, afirmaram ao 
Zambeze que a mesma pressa 

para a detenção dos suspeitos 
no alegado assassinato será a 
mesma nos próximos dias para 
a sua libertação, num esque-
ma fraudulento que envolve 
quantias elevadas em dinheiro. 

 Recorde-se que o nome de 
Nini apareceu pela primeira vez 
ligado aos raptos em 2013, du-
rante o julgamento de Hélder 
Afonso Naiene, Bendene Arnal-
do Chissano, Dominique Simeão 
Mendes, Luís António Chitsotso, 
Arcénio Joaquim Chitsotso, Jo-
aquim Gabriel Chitsotso e Luís 
Carlos da Silva, todos acusados 
de rapto do empresário Ibrahim 
Gani, proprietário da INCOPAL.

Na altura, o juiz da causa, 
Adérito Abraão Malhope, exa-
rou um despacho no qual ilibou 
deste processo Momade Assif 
Abdul Satar, mais conhecido 
por Nini, por não ter encontrado 
provas suficientes para respon-
sabilizá-lo como um dos man-
dantes dos crimes de rapto e se-
questros, conforme vinha sendo 
acusado pelo Ministério Público.

Em 2014, o então Comandan-
te-geral da Polícia, Jorge Khalau, 
chegou a dizer, em entrevista 
ao matutino Notícias, que Nini 
era patrão dos raptos no país.

“Devo esclarecer que Nini 
não está a ajudar a Polícia na 
identificação dos raptores, como 
alguma imprensa procura dar 
a entender. A única verdade é 
que Nini é o patrão dos raptos e 
a Polícia vai continuar a exer-
cer o seu papel no combate a 
este fenómeno que, felizmente, 
estamos a vencer aos poucos”, 
afirmou Jorge Khalau, numa en-
trevista publicada no Notícias.

Em 2018, o nome de Nini 
voltou à ribalta com a impren-
sa sul-africana a a citar o seu 
nome no envolvimento nos 
raptos naquele país vizinho.

Curiosamente, a tentativa de 
assassinato de Nini na BO ocor-
reu dias depois da porta-voz da 
Polícia sul-africana, Athlenda 
Mathe, ter informado, no dia 18 
de Março, que as unidades poli-
ciais prenderam Fayzel Charlo-
os - um cidadão moçambicano a 
residir na África do Sul há duas 
décadas-, a sua esposa e mais 
quatro comparsas tidos como cé-
rebros dos raptos em Moçambi-
que e na África do Sul. Também 
dedicavam-se ao roubo de via-
turas, raptos, extorsão, lavagem 
de dinheiro, assassinato e porte 
de armas e munições proibidas.

Tentativa de assassinato de Nini na BO pode ser uma farsa 
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Candidatura à direcção do STAE

Oposição quer corte do cordão 
umbilical com o partido Frelimo

Está previsto para esta semana o lançamento do concurso 
público para a selecção do novo director-geral do Secretaria-
do Técnico de Administração Eleitoral (STAE), em substi-
tuição de Felisberto Naife, cujo mandato já terminou, não 
havendo ainda candidatos conhecidos publicamente. Mas 
reina dúvidas e esperanças no seio dos partidos políticos se 
o novo director-geral terá capacidade e pudor para destruir 
as causas que ciclicamente abrem espaços para os conflitos 
pós-eleitorais. 

O STAE e a 
CNE são por 
muito aponta-
dos como par-
te do proble-

ma e que quase sempre degenera 
em conflitos pós-eleitorais. São os 
processos de recenseamento elei-
toral que são viciados, com o apa-
recimento de eleitores fantasmas, 
assembleias de voto que não che-
gam a abrir, sobretudo nas áreas 
de maior influência da oposição.

A Renamo descreve um pas-
sado muito lamentável dos cer-
ca de 15 anos em que o director 
Naife esteve a dirigir aquele ór-
gão. José Manteigas, porta-voz 
do maior partido da oposição 
em Moçambique, não tem dúvi-
das de que a direcção-cessante 
sai pela porta da cozinha com o 
rótulo de terem sido os maiores 
protagonistas da mega-fraude 
que resultou em conflitos pós-
-eleitorais. Para o porta-voz da 
Renamo, Felisberto Naife sai sem 
honra nem glória por ter criado 
dor e amargura no seio dos mo-
çambicanos, obrigados a engolir 
dirigentes não eleitos, como são 
os casos dos municípios da Ma-
tola, Marromeu, Moatize, Ma-
ganja da Costa, e tantos outros, o 
que de algum modo representou 
falta de patriotismo, sentido de 
Estado e negação dos direitos dos 
moçambicanos, nomeadamente 
ser dirigido por pessoas genuina-
mente eleitas pelas populações. 

É expectativa da “Perdiz” que 
os concorrentes para o cargo de 
director-geral do órgão de admi-
nistração eleitoral sejam pessoas 
idóneas. Não se devem candida-
tar com o fito de ganhar dinheiro, 
prejudicando este ou aquele par-
tido, porque quando um servidor 
envereda pela fraude é uma forma 
de corrupção, sendo que o Esta-
do tem estado a travar uma ba-
talha cerrada contra a corrupção. 

“É preciso travar esses males 
que não criam condições para 
uma coabitação política pacífi-
ca”, ressalvou José Manteigas, 

acrescentando que o partido Re-
namo quer um director-geral que 
seja imparcial e que não vá criar 
constrangimentos como os que 
se verificaram outrora, em que 
no consulado de Felisberto Naife 
tomou-se decisões que não tinha 
competência para tal, o que pro-
piciou um ambiente de fraude.

“Contrapôs a ferro e fogo o 
Instituto Nacional de Estatística, 
autorizando um recenseamento 
que extrapolou os limites até os 
anos de 2040”, lamentou, afir-
mando que situações de género 
não devem continuar a acontecer, 
pois há uma percepção segundo 
a qual as eleições representam 
um momento de conflitos em 
Moçambique, e essa má fama 
não deve continuar, por preju-
dicar a consolidação da jovem 
democracia que se pretende.

Recenseamento eleitoral: o 
corolário da fraude 

As mágoas da Renamo peran-
te a direcção a cessar não param 
por aqui. Segundo o porta-voz 
da “Perdiz”, no consulado de 
Felisberto Naife houve mapea-
mentos subjectivos para o pro-
cesso de recenseamento eleitoral, 
isto é, nas zonas de influência 
da Frelimo os meios eram alo-
cados sem dificuldade alguma 

e para as zonas da oposição os 
recursos eram afunilados, crian-
do dificuldades para o processo, 
ou seja, o recenseamento repre-
senta a confirmação da fraude.

“No processo de recensea-
mento há coisas absurdas que 
ocorrem, desde a alocação de mo-
biles avariados, falta de cartões, 
entre outros que empobrecem a 

jovem democracia”, sublinhou.
Nas eleições que se avizi-

nham, a Renamo nomeia ainda 
que o novo director do STAE 
resolva de uma vez por todas o 
assunto das credenciais, que ve-
zes sem conta chegam tarde aos 
seus legítimos donos, ou seja, é 
opinião da Renamo que as cre-
denciais estejam na posse dos 
partidos políticos, pois, na situa-
ção actual, se têm verificado si-
tuações de serem entregues tarde 
ou com erros graves de nomes, 
o que dificulta que os delegados 
se façam às assembleias de voto.

“Se os delegados se apre-
sentam tarde às mesas das as-
sembleias, claramente que 
o enchimento das urnas terá 
sido perpetrado”, admitiu.  

Sistema constitui problema

No mesmo tom corrobora o 
presidente do Partido Ecologis-
ta, João Massango, que defende 
que o problema das fraudes e 
enchimento das urnas não está 
nas pessoas indicadas para ge-
rir o STAE, mas o sistema em 
si que se apresenta corrompido. 

João Massango argumenta 
que os moçambicanos devem ava-
liar como funcionam os concursos 
públicos e quem são as pessoas 
que encabeçam o quadro do júri 

e quais as pessoas elegíveis. É 
importante recordar que, em Mo-
çambique, nunca tivemos uma paz 
efectiva e um dos factores que leva 
à falta de paz são os processos elei-
torais não justos e fraudulentos que 
têm à cabeça o Secretariado Técni-
co de Administração Eleitoral e a 
Comissão Nacional de Eleições.

 “No país existem pessoas ca-
pazes, com carácter e perfil para 
dirigir certos órgãos. Mas a per-
gunta que não cala é: esses que 
vão concorrer quem são, perten-
cem a linhagens políticas? Ou são 
moçambicanos dignos? Ninguém 
que é justo vai concorrer e ganhar 
se não representa os interesses 
do regime. Querem pessoas que 
vão garantir a vitória da Freli-
mo de forma fraudulenta”, disse. 

João Massango espera para 
ver quem são os concorrentes, 
se os mesmos são cidadãos com 
vista a credibilizar a adminis-
tração pública ou os organis-
mos eleitorais de Moçambique.

Por outro lado, o presiden-
te do Partido Ecologista entende 
que “se estivéssemos num Estado 
de Direito Democrático, no ver-
dadeiro sentido, o candidato de-
via ser aquela personalidade que 
pudesse dirigir o órgão com zelo, 

imparcialidade e transparência, no 
entanto, quem é essa pessoa? Inde-
pendente ou não, a Frelimo nunca 
vai aceitar. Mas vamos tentar”.

Relativamente ao recensea-
mento, o Partido Ecologista argu-
menta que o processo de registo 
como tal não constitui problema, 
porém tornou-se um problema 
pelo facto de que no registo de 
eleitores-fantasma em vários cír-
culos, alguns partidos represen-
tados nos órgãos eleitorais toma-
vam o protagonismo da fraude. 

“Em Moçambique, o pro-
cesso eleitoral é viciado desde 
o recenseamento, seguindo-se a 
viciação dos cadernos, enchimen-
to das urnas, cadernos inexisten-
tes… esta deve constituir a grande 
luta do novo director- geral do 
STAE”, recomendou Massango.

Advogamos o concurso público 

Foi sempre percepção do PA-
RENA que os órgãos de direcção 
no STAE e CNE devessem ser 
por concurso público e não por 
indicação pelo partido político.

Segundo o Secretário-geral 
do PARENA, Ernesto Arman-
do, o concurso público permite 
que todos os cidadãos reunindo 
os requisitos necessários pudes-
sem concorrer para aquele cargo. 

Armando indica que para 
este novo modelo de concurso 
público no STAE, a proposta do 
PARENA é de que os candida-
tos tenham conhecimentos em 
Administração Pública, sejam 
apartidários e que conheçam 
o universo da população mo-
çambicana com idade eleitoral.

O Secretário-geral do PA-
RENA entende ainda que uma 
das situações mais preocupantes 

é que de legislatura em legisla-
tura ocorram situações em luga-
res onde os partidos da oposição 
tenham uma certa influência, 
sendo estes prejudicados atra-
vés do mau funcionamento das 
brigadas de recenseamento.

Para Ernesto Armando, será 
difícil colmatar esse tipo de situ-
ações, mesmo com o concurso 
público, e sustenta: o sistema está 
enraizado da base ao topo, e a exis-
tência do poder do Governo não 
gera autonomia às instituições. 
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É por demais 
sabido que 
o  j e j u m  é 
c o n h e c i d o 
q u a s e  e m 

todas as tradições religiosas, 
independentemente da 
forma em que o mesmo é 
praticado. Porém, o Isslam 
atribui-lhe um signifi cado 
especial, pois distingue-o 
de todas as outras formas 
de jejum, tanto do passado 
c o m o  d o  p r e s e n t e .

Para compreendermos 
o  conce i to  i s s l âmico 
excepcional  do je jum 
é  imper ioso  que  nos 
d e b r u c e m o s  s o b r e  o 
objectivo que o Isslam traçou 
para o Ser Humano, que é o 
sujeito desta auto-restrição 
e exercício espiri tual. 

Para melhor valorizarmos 
a  i de i a  i s s l âmica  do 
Homem nes te  Mundo 
temos, antes, que compará-
la com o conceito desse 
mesmo Homem e neste 
mesmo Mundo, noutras 
c r e n ç a s  e  c u l t u r a s .

Todas as crenças e culturas, 
para  a lém do Iss lam, 
podem ser classificadas 
em duas categorias no que 
respeita ao Ser Humano 
e à sua vida na Terra.

Em relação ao Homem 
há um conceito segundo 
o qual ele é simplesmente 
considerado uma espécie 
humana espiritual, cujo 
objectivo é exclusivamente 

a sua elevação espiritual. 
Segundo  es te  mesmo 
conceito, a espiritualidade 
d o  H o m e m  c o n s i s t e 
essencialmente em repudiar 
o corpo, sacrifi cando-o no 
altar do espírito, encarando 
o  M u n d o  f e n o m e n a l 
como algo impuro, que 
prejudica e enfraquece 
a  sua espir i tual idade.

De acordo com este 
conceito, o critério espiritual 
do bem ou da virtude 
religiosa é o corte de relações 
com o ambiente próximo e 
com a sociedade em geral.

Os  seus  de fenso res 
consideram ser uma virtude 
abandonar qualquer acto 
que tenha por objectivo a 
satisfação das necessidades 
corporais da vida por acharem 
que são essencialmente 
incompatíveis  com as 
exigências espirituais. 

Em contrapar t ida ,  e 
como  r eacção ,  su rge 
na História uma outra 
opinião que considera o 
Homem uma criatura de 
matéria e máquinas cuja 
realização fi nal é defi nitiva, 
confi nada aos limites deste 
Mundo.  Es ta  op in ião 
encara o Homem como 
se fosse essencialmente 
um animal, não obstante 
seja dotado de inteligência.

Este conceito roubou 
do Homem todas as suas 
p remissas  e sp i r i tua i s 
e perspectivas morais, 

procurando abrir portas 
aos desejos e paixões 
humanas, para assim se 
alcançarem i l imitadas 
satisfações, relegando para 
o maior esquecimento 
todas as restrições morais.

Esta opinião em relação 
ao Homem tornou-se refém 
das teorias de Darwin, 
que defende de forma 
apaixonada a liberdade 
total do Homem na busca 
caprichosa das suas paixões.

N i s s o ,  o  H o m e m  é 
convidado a satisfazer 
a s  suas  necess idades 
biológicas sem quaisquer 
limites. O seu objectivo 
na vida é apenas comer, 
b e b e r ,  s a t i s f a z e r  o s 
seus impulsos sexuais e 
“curtir a vida”, conforme 
se diz na gíria comum.

Contrastando com estes 
dois conceitos relacionados 
ao Homem e ao Mundo, 
temos o terceiro,  que 
é  u m a  c a r a c t e r í s t i c a 
p e c u l i a r  d o  I s s l a m .

Esta opinião procura 
m i s t u r a r  o  i n s t i n t o 
animalesco do Homem 
com a sua espiritualidade 
primordial. Chama para 
o  es tabe lec imento  da 
harmonia entre as várias 
necess idades  da  v ida 
humana, e ensina o Homem 
a adquirir e usufruir de 
todas as boas coisas desta 
vida, contanto que esse 
usufruto  não se ja  em 

detrimento das restrições 
m o r a i s  e  e s p i r i t u a i s 
que lhe são impostas.

D o  p o n t o  d e  v i s t a 
isslâmico não é necessário 
“abandonar” este Mundo 
para abraçar em exclusivo 
a causa de Deus, pois o 
Mundo é uma dádiva divina, 
e a sua criação se destinou 
a ser uma fonte de alegria e 
prazer para o Ser Humano.

A coisa não é impura por 
si própria, sendo sim, o 
excesso e a extravagância 
da matéria que mata a 
beleza e a simetria da vida.

A filosofia isslâmica 
do je jum só pode ser 
correctamente valorizada 
depois de entendermos a sua 
perspectiva, atrás explicada.

O  Q u r ’ á n  d e c l a r a 
inequivocamente que Deus 
criou o Ser Humano com 
um instinto animalesco, 
e  em s imultâneo com 
uma promessa espiritual.

Ao Ser  Humano fo i 
concedida a capacidade de 
progredir espiritualmente, 
sem limites, e sem que 
tenha necessariamente 
q u e  r e p u d i a r  a  s u a 
componente animalesca.

A sua componente física 
é a “casa” onde reside 
o espírito imortal, pelo 
que ao Ser Humano é 
exigido que mantenha a 
“casa” limpa, para que 
um correcto crescimento 
espiritual tenha lugar.

Através do jejum é-lhe 
ensinado o controlo das 
suas paixões, dos seus 
desejos, dos seus instintos, 
e dos seus impulsos sexuais, 
que constituem a parte 
animalesca do seu ser. 
É ensinado a treinar tais 
instintos, e a desempenhar 
um papel activo na vida, 
mas somente subordinando-
s e  a o  s e u  e s p í r i t o .

Quando regularmente, 
durante um mês inteiro 
o Homem se abstém de 
comer, de beber, e de ter 
relações sexuais, porque 
o seu Criador assim o 
ordenou, através desse 
exercício ele aprende como 
conter e como controlar 
os seus desejos e paixões.

O  j e j u m  f a z  c o m 
q u e  e s t a b e l e ç a m o s  e 
mantenhamos a harmonia 
e o equilíbrio relativamente 
aos nossos próprios desejos, 
e ao ligar a espiritualidade 
pessoal a um programa 
sério de reforma social. 

Ao jejuar,  o Homem 
empreende uma actividade 
espiritual rigorosa para 
subjugar o seu instinto 
animalesco, submetendo-
s e  v o l u n t a r i a m e n t e 
às ordens do Criador.

Sujeita-se à fome e às 
dificuldades para assim 
se despir da sua natureza 
egoísta,  aprendendo a 
partilhar os seus bens e 
riquezas com o seu próximo.

A fi losofi a do jejum
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 z Não teria valido a pena aos Combatentes da Luta de Libertação Nacional 
lutar para … “libertar a terra e os homens…”

Pessoalmente 
escuto a RM 
(Rádio Mo-
ç a m b i q u e ) 
desde peque-

no, pois sempre que chego 
a casa a primeira coisa que 
faço antes de tirar os sapa-
tos abro (sintonizo) a rádio.

É por causa disso que 
nesta quarta-feira o Pe-
dro quando estivemos 
no “Café das Acácias” 
foi à queima-roupa:

- “Então, tu oh Rodol-
fo, foste à reunião de aus-
cultação da Lei de Terras, 
ou como se pretende di-
zer, visando aprovar um 
Decreto-Lei para a “ter-
ra ser comercializada”.

-Não fui à reunião ne-
nhuma, só oiço o vuco-
-vuco* através dos Órgãos 
de Comunicação Social, 
pois o assunto vem desde 
2020, em pleno tempo da 
Covid-19, que matou mui-
ta gente na nossa bela “Pá-
tria Amada” … - explico 
ao Pedro, depois do pedi-
do dos café e chá habitual.

- “Já viste o Boaventura 
Mucipo, esse grande jorna-
lista da STV, na última Noite 
Informativa, que perguntan-

do aos painelistas parecia 
estar a fazer o papel do Co-
ordenador da Auscultação 
que pôs a sua voz e zás…”

-Pois ele insistia para 
que os intervenientes dis-
sessem que SIM ou NÃO 
concordariam com a pri-
vatização da terra, ao que 
quer Fernando Gonçalves, 
quer Moisés Mabunda, jor-
nalistas de rija têmpera, 
deixaram bem claro que 
NÃO!... – os argumentos 
foram de “macacos velhos”.

- “O painelista-residente, 
o Professor Doutor Teodoro 
Waty, também respondeu 
com um categórico: NÃO à 
comercialização da terra…” 
Deu lições que, em nosso 
modesto entender, os asses-
sores deveriam entregar ao 
Presidente da República e 
que é ao mesmo tempo Pre-
sidente da FRELIMO…”

-O Coordenador que 
representa o Ministério 
do Meio Ambiente devia 
ter mostrado a cara e não 
deixar que o seu serviço-
-combinado (usando a gíria 
ferroviária) fosse exercido 
pelo exímio jornalista Boa-
ventura Mucipo… - explico 
ao Pedro, depois da garço-

nete nos servir o saboroso 
café, com Maputo com a 
temperatura de 27º Celcius, 
depois de sucessivos 20º e 
21º , com aquela bátega de 
chuva que põe o Dr. Ene-
as da Conceição Comiche, 
mayor da Cidade das “Acá-
cias Vermelhas”, a pôr os 
diversos porta-vozes a fazer 
promessas, que podem não 
ser exequíveis neste man-
dato. Um “Conselho Muni-
cipal da capital”, desde que 
foi “posta de lado” a Dr.ª 
Albertina Tivane**, que 
exercia com mestria, fruto 
da sua experiência no lugar.

- “O Ministério do Meio 
Ambiente vem agora com 
pressa, quer apresentar o 
trabalho que não fez de-
vidamente devido à CO-
VID-19, argumentando 
que os camponeses foram 
auscultados e as autorida-
des tradicionais, em semi-
nários realizados em hotéis 
e lugares de luxo, como se 
nós fôssemos papalvos…” 
– diz o Pedro, que acha que 
a machamba dos avós pode 
ser “privatizada” com mais 
e esfarrapados argumentos.

-Dizem que a terra já 
se vende em Maputo, Ma-

tola, Beira, Maxixe e ou-
tras cidades e vilas, pois a 
auscultação é apenas para 
confi rmar “um dado adqui-
rido”: MALANDRICE!...

- “Tu disseste há tem-
pos que Marcelino dos 
Santos, esse ícone vetera-
no da Luta Armada de Li-
bertação Nacional, se esti-
vesse ainda vivo ninguém 
se atreveria:“dizer que 
vamos vender a terra…”

-O meu amigo Dr. Hélder 
Muteia, quando era ministro 
da Agricultura e Desenvol-
vimento Rural, com o Engº 
João Carrilho como vice-
-ministro, que não obstante 
terem feito um trabalho de 
louvar – fi camos nesse tem-
po sem fome em Moçambi-
que, principalmente em mi-
lho, fomos auto-sufi cientes 
- ousou dizer na época, abor-
dando a “privatização da ter-
ra”. A posição de Marcelino 
dos Santos não se fez de ro-
gado e foi peremptoriamen-
te: “Mas quem é esse Hélder 
Muteia que quer privatizar a 
terra?... e recordei ao Pedro.

-Parece aquela de Hama 
Tai, esse membro dos fun-
dadores da FRELIMO: 
“Se não tivermos cuida-

do, esses jovens podem 
vender Moçambique…

Privatizar a terra em Mo-
çambique: SIM ou NÃO? 
“… Se esse for o desejo: 
os Quenianos, Burundeses, 
Portugueses, Americanos, 
Ingleses, Chineses, etc., po-
dem comprar todo Moçam-
bique?...” – esse foi o meu 
último desabafo ao Pedro.

Não teria valido a pena 
aos Combatentes da Luta 
de Libertação Nacio-
nal lutar para … “liber-
tar a terra e os homens…”

Voltaremos ao assun-
to no seu incomodativo 
MAPUTADAS, aqui no 
Grande Rio ZAMBEZE.

vuco-vuco* - língua 
tsonga que signifi ca baru-
lho ou muitos problemas.

Dr.ª Albertina Tiva-
ne** - conhecemos Alber-
tina Tivane quando era SP 
(Secretária Permanente) 
na província da Zambézia, 
com Carvalho Muária 
como governador, e mais 
tarde foi ocupar idêntico 
cargo de Secretária Perma-
nente no Governo de Tete, 
tendo estado no Gabine-
te do Primeiro- ministro 
depois dessas andanças. 

“…. Se esse for o desejo: os Quenianos, Burundeses, 
Portugueses, Americanos, Ingleses, Chineses, etc., 

podem comprar todo Moçambique?...”

MAPUTADASF R A N C I S C O  R O D O L F O

Privatizar a terra em Moçambique: SIM ou NÃO?
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As instruções do Comandante-Geral da PRM

CASSAMO  LALÁ* SOBRE O AMBIENTE RODOVIÁRIO

A última ins-
trução di-
v u l g a d a 
pelo Ga-
binete do 

Comandante-Geral da Po-
lícia da República de Mo-
çambique tem a ver com a 
determinação de que a Po-
lícia irá passar a fi scalizar 
a Polícia de Trânsito, com 
vista a preservar a ética e 
deontologia profi ssional no 
seio da corporação. Esta de-
terminação teve um impacto 
positivo na opinião pública, 
uma vez que certos agen-
tes da Polícia de Trânsito 
vêm manifestando compor-
tamentos que mancham o 
bom nome da Polícia, inco-
modando os cidadãos até no 
direito à liberdade de trân-
sito, com actos desviantes 
que devem ser corrigidos.

A recente instrução do 
Comandante-Geral da Po-
lícia, Sr. Bernardino Rafa-
el, tem a ver com o facto 
de se estar a constatar (há 
bastante tempo) a existên-
cia de fi scalizações na via 
pública por parte de cer-
tos agentes da Polícia de 
Trânsito que não estavam 
planifi cadas pela corpo-
ração. Estes agentes, por 
auto recreação, decidiam 
posicionar-se numa deter-
minada estrada para mandar 
parar os automobilistas, não 
propriamente com o intuito 
de fi scalizar, mas para, ao 
detectar alguma ilegalida-
de ou transgressão, praticar 
actos de suborno com vis-
ta a colher ganhos ilícitos.

Os órgãos de comuni-
cação divulgaram imagens 
do pronunciamento do Co-
mandante da PRM sobre a 
mencionada instrução, que 
parece não ter sido bem re-
cebida por parte de alguns 
agentes, por saberem que 
deixarão de poder continuar 
a praticar actos desviantes, 
sob pena de poderem ser 
sancionados e eventual-
mente expulsos da Polícia.

Analisando bem a situ-
ação, o Comandante não 

proibiu que as fi scalizações 
na via pública sejam feitas, 
exige, sim, que sejam pla-
nifi cadas pela instituição e 
não realizadas ao arbítrio 
de cada agente. É por esta 
razão que muitas vezes, por 
exemplo, no troço Maputo/
Matola, via portagem, um 
condutor podia ser aborda-
do três vezes pela Polícia de 
Trânsito, o que se tornava 
incomodativo para os cida-
dãos, ao ponto de estes ex-
perimentarem uma aversão 
à Polícia, passando a enca-
rá-la não como agentes da 
lei e ordem, mas sim como 
oportunistas importunáveis.

Não tive ainda o privilé-
gio de conhecer ou contactar 
o actual Comandante-Geral 
da PRM por questões de 
serviços, mas tem vindo a 
deixar passar uma imagem 
de que se trata de um ofi cial 
que vai conquistando res-
peito e admiração da parte 
dos cidadãos, pelas medidas 
que tem vindo a tomar para 
corrigir as irregularidades. 
Algumas das irregularida-
des remontam há bastantes 
anos, mas que os anteriores 
comandantes se abstiveram 
de tomar alguma decisão.

Recordemos algu-
mas decisões do ac-
tual Comandante:

_ Em Julho de 2021 ins-
truiu para que a Polícia de 
Trânsito se abstivesse de 
actuações extensivas à lei, 
particularmente na interpre-
tação do artº 88 do Código 
da Estrada, caso particular 
dos técnicos que condu-
zem veículos das empre-
sas sem carta de condução 
profi ssional. Nesta mes-
ma comunicação, instruiu 
para se evitar excesso de 
zelo, arrogância e todas ou-
tras práticas que mancham 
a boa imagem da PRM.

Era habitual a Polícia 
exigir a carta de condu-
ção profi ssional a qual-
quer pessoa que con-
duzisse um veículo que 
ostentasse o timbre de iden-
tifi cação de uma instituição.
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_Em Setembro de 
2021 instruiu para que:

a) As fi scalizações 
de viaturas na via públi-
ca devessem ser realiza-
das em forma de Auto-
-Stop ou Road-Block, 
devidamente planifi ca-
das, excepto nos postos 
de controlo rodoviário;

b) Nos postos de fi s-
calização rodoviária, a ta-
refa de dar sinal de para-
gem obrigatória às viaturas 
a serem fi scalizadas ser ex-
clusiva dos agentes da Polí-
cia de Trânsito, cabendo às 
outras forças a realização 
das respectivas funções;

c) Escalar agentes 
da Polícia de Trânsito em 
todos os terminais inter-
-provinciais de passageiros 
para permitir a realização 
de inspecção ocular e con-
trolo do Boletim de Via-
gem nos transportes de pas-
sageiros antes da partida.

Da parte que nos cabe 
como cidadãos é de con-
gratularmo-nos pelo facto 
de termos um Comandante 
da Polícia que se preocupa 
bastante em disciplinar e 
contrariar comportamentos 
inadequados ou irregulares 
na sua corporação, na bus-
ca de resgatar uma imagem 

de respeito e de admiração 
que a Polícia deve me-
recer. Se continuarmos a 
ter uma Polícia cada vez 
mais digna deste nome, a 
sociedade e o país só po-
dem fi car a ganhar. Não 
nos devemos esquecer de 
que se ainda vamos bene-
fi ciando de alguma tran-
quilidade e segurança nas 
nossas vidas e nas nossas 
estradas devemos ao em-
penho desta nossa Polícia 
que deve ser acarinhada.

Por: Cassamo Lalá –
DIRECTOR DA ESCOLA 

DE CONDUÇÃO 
INTERNACIONAL
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DOUGLAS MADJILA

  

Editorial
A luta deve terminar!

Quando determinado líder desconhece o seu 
terreno diz-se muitas vezes que este não tem 
capacidade para liderar, e provavelmente até 
seja isso. Mas muitas vezes também muitos 
líderes chegam a categorias de liderança de-

pois de tanta marcha no respectivo terreno, e isso tem sido 
sufi ciente para que se considerem não só os mais adequados 
mas os melhores. Esse facto com esses factores todos pode 
realmente constituir um determinante para indicar o timoneiro 
certo, mas o que está aqui em causa é o facto de se ignorar o 
período pós indicação, ou melhor, o exercício da liderança.

No acto de liderar, tanto os líderes indicadores como os 
líderes indicados, no nosso quotidiano, quase que sempre 
guiam-se pelos factores não sufi cientemente qualifi cativos, os 
que acima enumeramos por exemplo ou pelos mais errados, a 
dita confi ança que também quase que sempre equivale ao que 
podemos agora chamar de “big-bradismo”, e esses critérios 
todos esvaziam a teoria de liderança no dia-a-dia, visto que 
esse teor só é válido até à indicação e muito insufi ciente se 
não mesmo inválido para a sua efectivação. Pois vejamos: a 
confi ança assim como a experiência são apenas determinantes 
de indicação, a prática só pode ser feita por quem é indica-
do e é mesmo esse o x da refl exão, os líderes apoiam-se ao 
elemento que os levou a liderar, e isso lhes veda a liderança, 
ou seja, não lideram, ocupam apenas o cargo, deixando a 
liderança à própria sorte, ou então se encostam em relatórios, 
quando os fazem, que se parecem demasiado com o “nada 
feito”. Quando não são relatórios, são as atitudes dos lidera-
dos que em frente aos líderes não passam das mais saudosas 
vénias, e isso infelizmente faz a alegria dos ditos líderes.

O que não se está a perceber é que fazer vénia é mais 
simples do que dar um simples bom-dia, tanto quanto não 
se percebe também que o essencial não é conhecer o ter-
reno, mas sim ter um domínio actualizado do mesmo, isto 
signifi ca reconhecer o seu dinamismo e envidar esforços 
para o dominar, ainda que não se conheça pela experiência 
viver as nuances do seu trabalho presencialmente e à dis-
tância, porque de contrário, como é habitual, esse dirigente 
dar-se-á sempre por satisfeito por umas tantas vénias e 
sorrisos. E é aí que mora o perigo: sorrir e fazer vénia ao 
superior hierárquico tornou-se uma espécie de hino nacional 
na abertura de sessões ou eventos nacionais, é de praxe.     

Um líder, da categoria de um Comandante-em-chefe, 
por exemplo, deve, no exercício da sua liderança, ter a 
capacidade de ver muito para além do que está aos seus 
olhos, e principalmente de descobrir os ferimentos da ter-
ra que lavra antes mesmo de esta começar a demonstrar.

O decurso dos acontecimentos nortenhos chama a atenção 
de todos para uma chamada de atenção ao Comandante 
máximo, visto que os seus, se não de todos confi ados, 
queixam-se aonde der em relação a sua condição de defen-
sor da pátria nas matas nacionais, tais lágrimas escorrem 
ainda mais quando se auto-comparam aos seus colegas 
de terras alheias, os de Kigali, principalmente, é como se 
a organização e beleza destes exaltasse a sua fúria, essa 
que os legítimos desconhecem devido as vénias e sorrisos.   

A fúria por 
detrás das vénias

Senhor Comandante-em-Chefe, o país, mais do que nunca, pre-
cisa da sua voz de comando para resolver de vez o problema 
bicudo do terrorismo em Cabo Delgado. Senhor Comandante-
-em-Chefe, nós somos contra aquele fulano que disse que não 
podiam ser reportados assuntos de guerra naquela província, 

porque isso desmotiva as FADM. Condenamos veementemente a ati-
tude deste lambe-botas, e queremos acreditar que o Comandante-em-
-Chefe esteja à altura de dar ordens supremas para o Exército funcionar 
devidamente, colmatando a situação intragável das bandas do planalto.

Nós acreditamos muito no recurso à intervenção externa, por en-
quanto, pois sabemos o quão importante é a cooperação bilate-
ral no domínio das balas, porém, queremos enaltecer a firmeza das 
FADM que enfrentam, com dureza, os insurgentes em Cabo Delgado. 

Deste lado da trincheira, estamos consigo, Senhor Comandante-em-Chefe, 
e o apelo que fazemos é que deve exigir maior prontidão dos militares 
das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), na defesa dos 
interesses nacionais, pois a Pátria está acima das dificuldades sociais e 
económicas, o mesmo que dizer que, independentemente dos problemas 
que o país vive, para os militares, a defesa da Pátria está acima de tudo e 
só depois de findo o conflito podemos voltar a produzir para melhorar as 
condições socioeconómicas do país, e resolver os eventuais problemas que 
possam surgir, sendo daí, Senhor Comandante-em-Chefe, necessário elevar 
os níveis de disciplina e organização nas unidades e subunidades das FADM. 
Hoje fala-se de milicianos que atrapalham no terreno, mas isso, quanto a 
nós, é apenas uma gota no oceano, porque estamos cientes de que, com 
melhor coordenação, tudo pode dar para o certo no teatro das operações. 

Os Estados modernos valem-se da capacidade de reunir homens e meios 
que garantam a sua integridade territorial e assegurar a defesa das suas 
populações e instituições. As FADM, Senhor Comandante-em-Chefe, 
têm um papel importante na consolidação das instituições democráticas. 
As Forças Armadas são definidas pela Constituição da República como 
sendo a instituição militar nacional permanente, regular e apartidária, 
incumbida da defesa militar do país, organizadas na base da hierarquia, 
da disciplina e da obediência aos órgãos de soberania competentes, sob a 
autoridade suprema do Presidente da República e Comandante-em-Chefe. 

Ao longo das últimas décadas assistimos a um desempenho notável dos 
membros das Forças Armadas, desde oficiais superiores aos praças, o que 
configura claramente um exercício de reencontro da família moçambicana. 
Na verdade, este exercício, fruto da mobilização, recrutamento e serviço 
nas Forças Armadas, levou os mais valorosos filhos desta terra a percorrer 
todos os cantos do país, lutando e contribuindo para a construção da Nação 
de que tanto precisamos. A democracia moçambicana deve muito ao papel 
preponderante das FADM, que souberam defender os símbolos da soberania, 
as instituições democraticamente eleitas e todo o país, particularmente nos 
momentos mais difíceis. Não há dúvidas de que a fase actual de maior teste 
para as FADM é o combate aos insurgentes em Cabo Delgado. Ficamos 
satisfeitos ao ouvir na Tv o Estado- Maior a falar da total disponibilidade 
das Forças de Defesa e Segurança em apoiar o Estado na busca de soluções 
para os desafios que afligem a todos, os da paz e estabilidade, daí, uma vez 
mais, Senhor Comandante-em-Chefe, o nosso apelo para que, caso neces-
sário, almoce mais vezes com as unidades e subunidades, como aconteceu 
em Cabo Delgado, transmitindo e elevando dessa forma os níveis do dever 
da defesa da Pátria. Venha ele o inimigo donde vier. A luta deve terminar.

DOUGLAS MADJILA
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Kangahanya e as manias de falar 
Português como o Tsungu!? (4)

Na manhã do dia 
seguinte, depois 
daqueles aconte-
cimentos todos no 
rio, na cozinha e 

na palhota de dormir de Kangahanya, 
Muranzini acordou sereno, sem chu-
va nem aquelas nuvens negras que 
costumam desfazer-se em rajadas for-
tes de água do céu; o sol raiava arro-
gantemente, desensopando as folhas 
das árvores e toda a erva abundante 
naquela terra dos Maprimitivo. Os 
homens levantaram-se cedo, mal per-
ceberam sinais evidentes do fi m da 
chuva, e levaram os animais à bebe-
ragem da água na zona jusante do rio, 
depois fi zeram um passeio pela planí-
cie, para permitir o gado comprazer-
-se com a erva verdinha e tenrinha. Os 
mais novos começaram a fazer seus 
jogos, fazendo um barulho que se 
cruzava com o dos pássaros que inco-
modava os de idade, que procuravam 
perceber os acontecimentos da zona.

Kangahanya não estava na planí-
cie, as suas cinco vacas incapazes de 
procriar tinham ido ao rio e agora à 
planície pela mão do fi lho mais ve-
lho da Reziye, vulgarmente conhe-
cida como Rezi. A infertilidade das 
vacas do Kangahanya propiciara a 
invenção de um epíteto que Kan-
gahanya pouco ou nada o perturbou, 
porque sabia no fundo quem eram 
aquelas pessoas todas de Muranzi-
ni, mulheres e homens; um tipo de 
gente que se comporta como o dia e 
a noite, pois, a noite não sabe o que 
sucede de dia, e o dia não sabe o que 
acontece à noite. Tentaram chamá-lo 
Leite-Entornado porque era solteiro, 

ninguém sabia se ele tinha rebentos 
ou não e vivia sozinho à luz do dia, 
pois a noite é sempre um mistério.

O Leite-Entornado morreu naque-
le dia em que Kangahanya desferiu 
uma sentida provocação a uma de 
tantas mulheres sem ninguém, umas 
divorciadas, outras viúvas e mais 
aquelas que não encontram graça 
aos olhos dos homens. Disse então 
Kangahanya à Sofi ye, popularmente 
chamada Sofi , Seu Osso Ascoso que 
afugenta todo homem do reino como 
um peido de manguço afugenta os 
exímios cães caçadores. Disse estas 
palavras com maior tranquilidade, 
mas sem esboçar riso como de hábi-
to, e as pessoas aí presentes fi caram 
pasmadas, incrédulas, enquanto a 
Sofi  não disfarçava o peso da humi-
lhação que recebera, e se retirou do 
local, em direcção à fl oresta dos ma-
cacos, talvez para se consolar com o 
silêncio da natureza, era essa a prá-
tica de algumas mulheres quando 
se sentissem acabadas e esvaziadas.

–Afi nal o que está acontecen-
do com o Kangahanya? Foi as-
sim confrontado o fi lho da Rezi.

– O quê? Fez esta pergunta sem 
exigir resposta, e acrescentou: – mi-
nha mãe o mandou ir deixar umas 
encomendas a meu pai e trazer ou-
tras, é fi m do mês e o meu pai tem 
coisas para mandar para cá, e Kan-
gahanya é quem faz o transporte.

– Mas como? Gaguejou Khimisi 
ao fazer a pergunta, porque na ver-
dade o dia anterior e os outros atrás 
foram de chuva, houve poucos con-
tactos entre os Maprimitivo, e como 
a Rezi tinha encontrado Kangahanya 

para lhe dar o trabalho. Entreolha-
ram-se os cuidadores e donos do 
gado. O jovem Salazar não se meteu 
no jogo de decifração de cenários 
que certas pessoas gostam de fazer 
sem qualquer objectivo. Entretanto, 
todos fi caram sabendo que o Kan-
gahanya havia ido a Shitututu, uma 
zona que produz e vende muito algo-
dão e cria-se muito gado, dista cerca 
de quarenta quilómetros de Muran-
zini. Kangahanya terá saído muito 
antes das duas da manhã, com o seu 
burro de transporte, o Matshambani.

Shitututu é uma zona fértil, pas-
sa por perto um curso caudaloso de 
água, com uma extensa planície. Os 
brancos portugueses abriram gran-
des campos de produção de algodão 
e vários cercados de animais, bois, 
cabritos, ovelhas e galináceos. Ha-
via lá também lojas, escolas, postos 
sanitários com pessoal bem treinado 
para cuidar dos doentes, tinha tam-
bém veterinários que tratavam dos 
animais e colhiam o leite para fazer 
muitas coisas e levavam para as cida-
des próximas. E é lá onde trabalhava 
o marido da Rezi, o senhor Xande-
reque, que aprendera o trabalho de 
veterinário e trabalhava para todos 
aqueles brancos dali, do Shitututu.

De todos os veterinários, o Xan-
dereque era o mais experiente e res-
peitado, por isso tinha mais tempo 
no serviço do que na comunidade 
dos Maprimitivo, sua casa. A Rezi, 
sua mulher, ia a Shitututu para le-
var uma grávida e depois criá-la em 
Muranzini na companhia dos sogros 
e outros parentes. Quando o Xan-
dereque voltava para casa, havia 

sempre convívios na casa do velho 
Likwekwe La Mamba, seu pai, é lá 
onde ele passava mais tempo com 
amigos, tias e madrastas do que na 
sua própria casa, que só ia ao meio 
da noite dormir. Este comportamen-
to do veterinário fazia da Rezi uma 
mulher cheia de fogo e raiva, sem 
bombeiro para o apagar nem psicó-
logo para a terapia. Então, num dia, 
uma tarde, quase ao anoitecer, Kan-
gahanya voltava de Shitututu, numa 
dessas missões, e encontrou a Rezi 
em sua casa à espera da encomenda. 
A natureza com a sua bondade per-
mitiu que chovesse e a Rezi não teve 
como voltar para casa, nem a pé nem 
na boleia do Matshambani, e o fogo e 
a raiva dela acenderam o carvão mi-
neral do Kangahanya e aconteceram 
coisas que ninguém de Muranzini 
sabe, nem o Xandereque desconfi a.

O dia passou, veio a noite, e o dia 
seguinte passou, mas Kangahanya não 
voltava. Muranzini fi cou parcialmente 
morto, dois dias sem Kangahanya é o 
mesmo que celebrar a missa na igreja 
sem padre, não tem a verdadeira gra-
ça. Soube-se no terceiro dia que Kan-
gahanya ganhara um biscate, o Xan-
dereque convencera uns brancos para 
usarem a carroça do Kangahanya 
para transportar o algodão dos cam-
pos para os armazéns, uma vez que os 
carreiros haviam fi cado mais estreitos 
devido a vegetação, com as últimas 
chuvas. Kangahanya ia, com certeza, 
ganhar uns bons escudos, e ia ganhar 
outra fama em Muranzini; ouvia, des-
ta vez, as palavras em Português com 
muita atenção e paixão, decidira ser 
diferente, talvez ser como o Tsungu.    

RANDULAN I
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OSC recebem treinamento sobre 
acções de combate ao HIV/SIDA  

A formação das Organizações da Sociedade Civil tem 
como objectivo a Monitoria Liderada pela Comunidade 
(MLC), visando a melhoria da qualidade dos serviços de HIV 
e SIDA ao nível das unidades sanitárias. 

Trata-se dos 
gestores de 
projectos das 
Organizações 
Baseadas na 

Comunidade, também designa-
das por OCB, que durante um 
período de três dias (de 29 a 31 
de Março) receberam treina-
mento sobre as metodologias e 
estratégias em torno da resposta 
ao HIV nas unidades sanitárias. 

A acção está inserida numa 
iniciativa do Governo, em par-
ceria com o Plano de Emergên-
cia do Presidente dos Estados 
Unidos da América para Auxí-
lio à SIDA (com sigla inglesa 
PEPFAR), que desembolsou 
um fundo que é gerido pelo Se-
cretariado Executivo do Con-
selho Nacional de Combate ao 
SIDA (SE-CNCS), órgão do 
Estado responsável pela coor-
denação da implementação da 
resposta nacional a esta doença. 

No geral, a iniciati-
va vai abranger pelo menos 
22 organizações que traba-
lham na luta contra o HIV 
e SIDA em 18 distritos, em 
quatro províncias do país. 

As organizações irão re-
ceber cerca de 1.2 milhão de 
meticais, cada, para implemen-
tação de actividades que visam 
o combate desta epidemia. 

Para o caso concreto da 
cidade de Maputo, a iniciati-
va vai beneficiar os distritos 
municipais de KaMavota (cen-
tros de saúde de Mavalane e 
Hulene), KaMpfumu (centros 
de saúde da Polana-Cimento e 
Maxaquene), KaMubukwana 
(Centro de Saúde de Magoa-
nine) e KaMaxaquene (Centro 
de Saúde da Polana-Caniço). 

A Secretária Executiva 
Provincial do Conselho Pro-
vincial de Combate ao SIDA 
(CPCS) na cidade de Maputo, 

Aldevina Nhantumbo, expli-
cou que para a execução efi-
ciente destes fundos é neces-
sário melhorar as habilidades 
das Organizações Baseadas 
na Comunidade na planifica-
ção, implementação, monito-
ria e gestão das subvenções.

Ressalvou que “realiza-
mos a formação dos gestores 
de projectos das OCB (três de 
cada, totalizando 12) para que 

possamos ter um momento es-
pecial de reflexão participativa 
sobre as metodologias e es-
tratégias em torno da resposta 
ao HIV na cidade de Maputo, 
num contexto de esforços con-
juntos para a redução de novas 
infecções e garantia de uma 
qualidade de vida às pessoas 
já infectadas e afectadas por 
esta pandemia”, disse a Secre-
tária Executiva Provincial do 

CPCS na cidade de Maputo.
Na ocasião, a dirigente fez 

saber, citando dados da ONU-
SIDA referentes a 2020, que a 
cidade de Maputo conta com 
65.984 pessoas vivendo com o 
HIV e SIDA (PVHIV), 31.314 
novas infecções e uma sero-
prevalência de 17.5 porcento.

Dirigindo-se aos forman-
dos, afirmou que o cometimen-
to do CNCS/CPCS deve ser de 
preencher este vazio, através 
da massificação de acções de 
MLC, e que, para tal, conta-se 
com a sua parceria, dedica-
ção e empenho no seguimento 
de pacientes ao nível comu-
nitário, o apoio psicossocial 
e rastreio de comorbidades, 
rumo ao alcance do tercei-
ro 95 da estratégia 95-95-95. 

Explicou ainda que para a 
solução de problemas de di-
mensão global como o HIV 
e impacto da Covid-19 deve-
-se buscar respostas com base 
em responsabilidade partilha-
da, traduzidas no reforço dos 
sistemas de saúde, acesso a 
medicamentos, vacinas e diag-
nósticos, bem como a obser-
vância dos direitos humanos. 

Na cidade de Maputo

Crizalda VilanCulos

A Associação 
Braços Aber-
tos (ABA), 
uma organi-
zação sem 

fins lucrativos, proporcionou 
um dia diferente às mulheres 
da Casa do Gaiato, em Mas-
saka, no mês da mulher mo-
çambicana, segundo Celma 
Ricardo, membro daquela as-
sociação, com dança, pales-
tras e terapias, no distrito de 
Boane, província de Maputo. 

A acção insere-se nas co-
memorações do Dia da Mu-
lher Moçambicana, que se 
assinalou no dia 7 Abril cor-
rente, em homenagem à fi-
gura de Josina Machel, uma 
mulher determinada que lu-

tou pela igualdade de género. 
Segundo Celma Ricardo, 

da Associação Braços Abertos, 
a sua agremiação tem como 
objectivo mitigar a vulnerabi-
lidade das mulheres que por 
algum motivo foram terminar 
nos centros de acolhimento.

De acordo com a fonte, a 
pandemia da Covid−19 veio 
tirar ou aumentar o índice de 
vulnerabilidade de certas mu-
lheres, daí que houve necessi-
dade por parte da associação 
de proporcionar um dia di-
ferente às mulheres para que 
não se sintam vulneráveis. 

A fonte acrescentou que 
este grupo de mulheres inclui 
pessoas vivendo com doenças 
crónicas como HIV/Sida, hiper-

tensão arterial e diabetes. 
Explicou igualmente que 

procuram inteirar-se do es-
tado actual das mulheres de 
modo a ajudá-las a todos 
os níveis sociais e de acor-
do com as condições de cada 
mulher da Casa do Gaiato. 

“Nesta ordem de ideia, 
nós como ABA engaja-
mos esforços para procurar 
parcerias”, anotou a fonte. 

A ABA é uma organização 
não-governamental criada na 
cidade de Maputo por psicó-
logos clínicos, enfermeiros, 
técnicos de medicina, médi-
cos, educadores de infância 
e contabilistas, actuando em 
prol da solidariedade em todas 
as vertentes.  “Nós sabemos 

que as mulheres que estão nos 
centros de acolhimento pre-
cisam de apoio e atenção, por 
isso estamos aqui de modo 
a trazer alegria e calor para 
estas mulheres”, assegurou.

Entretanto, a Associação 
Braços Abertos, para além 
de proporcionar momen-
tos felizes para as mulhe-
res da Casa do Gaiato, ofe-
receu capulanas e chinelos. 

Segundo Celma Ricardo, 
escolheram o Dia da Mulher 
Moçambicana como símbolo 
para trazer a alegria e dar força 
a todas as mulheres do centro, 
para que a sua visão seja con-
tínua e com muita esperança. 

Na sua explanação, a nossa 
fonte contou que tem realizado 

Associação Braços Abertos envida esforços para 
alegrar mulheres em centros de acolhimento

estas acções noutros locais, como 
no distrito de Namaacha, onde 
a associação ofereceu material 
escolar a crianças carenciadas.

Por outro lado, afirmou que 
este gesto tem como objectivo 
diminuir o índice de desistên-
cia escolar e contribuir no bom 
aproveitamento pedagógico. 

Segundo a fonte, existem 
certas crianças que não vão à 
escola por falta de material di-
dáctico, “mas nós como asso-
ciação vamos continuar a lutar 
para diminuir a vulnerabilidade 
nas mulheres, e principalmen-
te nas crianças desfavorecidas, 
que são o futuro do amanhã”.

Esta associação tem igual-
mente trabalhado com as mu-
lheres em vários projectos. 
Para Celma Ricardo, é com 
grande satisfação que a colec-
tividade vê os resultados al-
cançados em todas as acções 
que tem desenvolvido em prol 
da redução do índice de vulne-
rabilidade no seio das mulhe-
res e crianças desfavorecidas.

CRIZALDA VILANCULOS

Não se sintam vulneráveis
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Através de um comunicado de imprensa de 13 de Abril, a 
Montepuez Ruby Mining - subsidiária da britânica Gemfield, 
que explora um dos maiores depósitos de rubis do mundo -, 
informou que o Tribunal Judicial do Distrito de Montepuez 
condenou várias pessoas pela prática de crimes de invasão, 
tentativa de exploração mineira ilegal e mineração ilegal na 
área concessionada à empresa.

O comunica-
do destaca a 
condenação 
de dois ar-
guidos, no-

meadamente Mbonda Macesse, 
condenado a quatro (4) anos de 
prisão e seis (6) meses de mul-
ta; e Manuel Pedro, condenado 
a quatro (4) anos de prisão e 
oito (8) meses de multa. A mol-
dura penal abstracta neste tipo 
de crimes é de um a cinco anos 
de prisão e multa até dois anos, 
o que significa que os arguidos 
Mbonda Macesse e Manuel 
Pedro tiveram condenações 
próximas da pena máxima.

A Montepuez Ruby Mining 
faz notar que as condenações 
revelam que as autoridades 
judiciais ao nível distrital, pro-
vincial e nacional estão a levar 
a sério a questão da mineração 
ilegal em Moçambique, tendo 
em conta os danos que causa 
à economia nacional e ao te-

cido social local. “A Monte-
puez Ruby Mining continuará 
a trabalhar em estreita colabo-
ração com as autoridades para 
assegurar que aqueles que fo-
rem encontrados a praticar a 
exploração ilegal de rubis na 
sua concessão sejam tratados 
em conformidade com a lei”.

A empresa diz que está pre-
ocupada com o número cres-
cente de incidentes, ataques e 
mortes envolvendo mineiros 
ilegais na sua concessão. Trata-
-se, nas palavras da Montepuez 
Ruby Mining, de uma situação 
que também deixa preocupa-
das as comunidades locais, 
uma vez as suas aldeias estão 
pressionadas devido ao fluxo 
de mineiros ilegais, tanto na-
cionais como estrangeiros. “As 
práticas inseguras dos mineiros 
ilegais, que são normalmente 
supervisionados ou coagidos 
por sindicatos de contraban-
do ilegal de pedras preciosas, 

financiados por comerciantes 
estrangeiros que operam na re-
gião, continuam a resultar na 
perda desnecessária de vidas”.

Segundo o comunicado, a 
Montepuez Ruby Mining tem 
levado a cabo actividades con-
tínuas de comunicação com 
vista a alertar para os perigos 
da exploração mineira ilegal, 
bem como sensibilizar as co-
munidades próximas (onde os 
mineiros ilegais se abrigam 
temporariamente) sobre os pe-
rigos da exploração mineira 

ilegal. “Estes incidentes foram 
levados ao conhecimento das 
autoridades, tanto a nível pro-
vincial como nacional, na es-
perança de que sejam tomadas 
medidas mais proactivas contra 
aqueles que financiam, facili-
tam e encorajam o comércio 
ilegal de rubis moçambicanos, 
prejudicando Moçambique e 
a sua população, em resultado 
da perda de vidas e privação 
das tão necessárias receitas 
fiscais dos recursos minerais”.

Além das condenações, a 

mineração ilegal na área con-
cessionada à Montepuez Ruby 
Mining tem resultado em mor-
tes de dezenas de pessoas en-
volvidas. Por exemplo, em Fe-
vereiro de 2019 pelo menos 10 
pessoas morreram na sequência 
do desabamento de uma mina 
artesanal de rubis em Nama-
nhumbir, distrito de Montepuez 
. Já em Fevereiro de 2020, 11 
pessoas (10 moçambicanos e 
um estrangeiro) morreram so-
terradas quando praticavam 
mineração ilegal na concessão 

Combater mineração ilegal de rubis com detenções 
e condenações pode levar à radicalização de jovens
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Quota de mão-de-obra estrangeira 
poderá reduzir xenofobia na RAS

O moçambicano Laice Lichuche deduz que cer-
ca de 70% demão-de-obra do seu projecto da funda-
ção para assessoria a gigantes empresas de aviação 
civil naÁfrica do Sul vai ser local,de forma a evitar o re-
crudescimento da onda de xenofobia, cujas motivações 
têm a ver com a contratação de mão-de-obra estrangeira.

A equação para 
este corte da 
quota, se-
gundo Laice 
L i c h u c h e , 

resulta dos ataques xenófobos 
que de um tempo a esta parte se 
vêm agudizando, devido a quo-
ta de 30% que era atribuída aos 
locais na contratação demão-
-de-obra quer nas empresas 
moçambicanas e estrangeiras 

a operarem na África do Sul. 
Laice Lichuche sublinhou 

que a quota de trabalhadores 
para os moçambicanos resumir-
-se-á em cerca de 30%, isso 
nas empresas moçambicanas 
a operarem naquele país ir-
mão desde os tempos difíceis. 

A fonte esclareceu ainda que 
a quota de 30%, embora pareça 
ínfima, é significativa para a ma-
nutenção de um ambiente de paz 

e segurança naquele país vizinho.
“Os moçambicanos sem dú-

vidas. Contudo temos que res-
peitar os donos do país, de modo 
que possamos trabalhar num am-

biente de paz”, disse Laice Li-
chuche, cujo projecto actual é o 
lançamento de uma revista deno-
minada Eye of Mozambique, que 
fará a recolha de dados e divul-

gar as potencialidades de todas 
as empresas moçambicanas pres-
tando serviços na África do Sul.

Há moçambicanos a faze-
racontecer coisas inéditas no 
país vizinho, e com essa re-
vista pretendemos divulgar os 
nossos serviços e, porque Mo-
çambique está a assistir a pro-
jectos visionários, como mo-
çambicanos queremos e vamos 
fazer parte dos mesmos”, afirma. 

Lichuche, cujo nome bap-
tizou a sua fundação, pretende, 
até Setembro deste ano, fazer a 
entrega de uma escola de belas 
artes para os petizes com defi-
ciência, sendo que a ideia é do-
tar as crianças do saber fazer. 
A escola está sendo implanta-
da no bairro Djonasse, no pos-
to administrativo da Matola-
-Rio, na província de Maputo.

Outro projecto em manga 
tem a ver com a entrega, a 
breve trecho, de 15 conten-
tores de material desportivo, 
por forma a massificar a mo-
dalidade, bem como manter 
as crianças na escola. A ideia 
da entrega do material visa 
não só reter as crianças nas 
salas de aulas, mas também 
desconstruir a ideia de se fi-
liar em grupos terroristas. 

“Com este material espera-
mos criar ânimo e estimular a 
paz nos corações dos petizes”, 
disse a fonte, acrescentando 
que caberá ao secretário- geral 
da Fundação Lichuche, Auré-
lio Manhiça, fazer a monito-
ria do uso dos materiais após 
serem entregues às escolas.

da Montepuez Ruby Mining .
As mortes de pessoas en-

volvidas na mineração ilegal 
dentro da concessão da Mon-
tepuez Ruby Mining continu-
aram em 2021. No primeiro 
semestre, a empresa contabili-
zava oito pessoas que morre-
ram quando praticavam mine-
ração ilegal em Namanhumbir 
. Em Março de 2017, as auto-
ridades levaram a cabo uma 
mega operação contra a mine-
ração ilegal de rubis em Na-
manhumbir e que resultou na 
expulsão de centenas de “ga-
rimpeiros” nacionais e estran-
geiros que operavam na zona.

Mas a operação foi man-
chada por queixas e acusações 
de violações e abusos de direi-
tos humanos perpetrados por 
agentes da Polícia da República 

de Moçambique (PRM) e por 
empresas de segurança privada 
contratadas pela concessioná-
ria da mina de rubis de Nama-
nhumbir, a Montepuez Ruby 
Mining. Tortura física, viola-
ções sexuais, destruição de ca-
sas, pessoas enterradas vivas, 
detenções arbitrárias – foram as 
principais queixas apresentadas 
pelas comunidades que vivem 
nas proximidades da concessão.

Entretanto, a persistência 
da mineração ilegal envolven-
do jovens de Cabo Delgado, e 
não só, revela que o problema 
não será resolvido apenas com 
operações policiais e/ou pro-
cessos judiciais. Aliás, a aposta 
em soluções que implicam o 
uso de força de segurança e a 
privação de liberdade pode, por 
um lado, afectar negativamen-

te as relações entre a empresa 
concessionária e as comunida-
des locais e, por outro, levar à 
radicalização dos jovens en-
volvidos na mineração ilegal.

Na verdade, a maior parte 
das pessoas envolvidas em ope-
rações de mineração ilegal de 
rubis é constituída por jovens 
marginalizados, sem formação 
profissional e privados de opor-
tunidades económicas e que 
encontram naquela actividade 
artesanal uma fonte de susten-
to. Investir na sua repressão e 
prisão pode contribuir para a 
criação de um sentimento de 
revolta, aumentando assim os 
riscos de vulnerabilidade ao re-
crutamento pelos grupos extre-
mistas que protagonizam ata-
ques no norte de Cabo Delgado.

Por isso, o CDD defende 

que as operações de segurança 
e os processos judiciais devem 
ser complementados com ini-
ciativas concretas de diálogo 
franco e aberto envolvendo a 
Montepuez Ruby Mining, as 
autoridades locais e as comu-
nidades que vivem nas proxi-
midades da concessão mineira 
de rubis. Só dialogando com 
as comunidades locais é que 
a empresa concessionária po-
derá obter a “licença social” 
para continuar a explorar a 
mina de rubi de Namanhumbir.

 Além do diálogo, ac-
ções de responsabilidade 
social corporativa são ne-
cessárias para construir um 
sentimento de inclusão socio-
económica entre as famílias 
que vivem em Namanhumbir.

Quando as comunidades co-

meçarem a sentir os benefícios 
da extracção de rubis, elas serão 
mais proactivas na prevenção e 
combate à mineração ilegal.

A Montepuez Ruby Mining 
Limitada é detida em 75% pela 
multinacional britânica Ge-
mfields e em 25% pela Mwi-
rity Limitada, empresa ligada 
à elite política da Frelimo. As 
suas operações iniciaram em 
2012 e neste momento a em-
presa emprega cerca de 1.400 
trabalhadores, a maioria na-
cionais. A mina de Montepuez 
fornece ao mercado mundial 
mais da metade dos rubis de 
qualidade, e paga mais de 100 
milhões em receita fiscal para 
o Governo e mais de 1% da 
receita é alocada para esta-
belecer projectos comunitá-
rios e de conservação. (CDD)
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Afirma César Muianga:

Comercial

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

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

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

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

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

Doutor faz baffu para proteger contra o Corona Vírus

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

Muito embora a crise provocada pela pandemia da Co-
vid-19 tenha suscitado algum pânico a milhares de moçam-
bicanos que receavam a perda dos seus postos de trabalho, 
na primeira vaga da pandemia, em vários sectores de acti-
vidade, esta transformou-se num desafio de oportunidades 
para o sector de higiene e limpeza. Se por um lado o pânico 
se tinha estabelecido na consciência dos cidadãos, mercê 
das medidas anunciadas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), por outro, os serviços de higiene e limpeza 
eram chamados a se posicionar, estando também na linha 
da frente para fazer frente a um novo modus vivendi que 
se impôs com a pandemia.

Se o pânico já se 
havia instalado na 
consciência dos 
moçambicanos 
com o anúncio 

das primeiras medidas de con-
tenção à Covid-19, as empresas 
prestadoras de serviços de higie-
ne e limpeza desencadeavam in-
vestimentos avultados em equi-
pamentos, tudo na perspectiva de 
minimizar, embora sem grande 
certeza, o fenómeno de contágio. 

Em instituições como ban-
cos, supermercados, guichés de 
atendimento, onde se regista-
vam aglomerações populacio-
nais, houve necessidade de se 
estruturar de modo a assegurar 
a prevenção dos utentes, con-
forme as medidas anunciadas 
pelo primeiro decreto presiden-
cial, descreveu o director-geral 
da Help Multiservice, César 
Muianga, esclarecendo que, 
apesar dos desafios impostos 
pela pandemia da Covid-19, o 
sector de limpeza sempre este-
ve e continua na linha da frente, 
mercê de várias atitudes toma-
das para garantir que as institui-
ções estejam limpas e seguras.

 Por outro lado, se no con-
texto ante pandemia os serviços 
de higiene e limpeza tinham 
uma forma de fazer as coisas, 
socorrendo-se das habituais téc-
nicas, com a Covid-19 os mes-
mos tiveram que se adaptar, ou 
seja, numa instituição os agentes 
podiam executar as suas tarefas 
de limpeza três vezes por dia, 
dependendo do número de pes-
soas que frequentavam o local. 
Com a Covid-19, a limpeza teve 
que duplicar, tudo com vista a 
manter os locais limpos e evitar 
possíveis riscos de infecções. 

César Muianga alude ainda 
que para além de duplicar as lim-
pezas, a sua instituição teve que 
combinar outros produtos de hi-
giene e limpeza, como é o caso 
da desinfecção do ar, maçanetas, 
equipamentos de escritório e uma 

gama de serviços que se acopla-
ram para que o cidadão não esti-
vesse sujeito ao risco de contami-
nar os outros ou ser contaminado.

Muianga esclarece ainda que, 
apesar de algumas instituições 
terem adoptado, no âmbito dos 
decretos anunciados pelo Chefe 
de Estado, o modelo de teletra-
balho, os serviços de higiene e 
limpeza sempre estiveram pron-
tos para a desinfecção, medição 
de temperatura, entre outras me-
didas de prevenção da pandemia. 

 “Tal como os funcionários 
da Saúde que tinham a mis-
são de salvar os cidadãos, as 
empresas de limpeza tinham 
também a missão de manter 
os locais a salvo para que os 
cidadãos não fossem contami-
nados”, disse de forma irónica.

Porque o vírus da Covid-19 
é mortífero, o director da Help 
Multiservice reconhece que esta 
trouxe uma nova maneira de 
ser e estar, e é nesse novo saber 
ser e estar que os serviços de 
limpeza da Help conseguiram 
e bem posicionar-se num mer-
cado que exigia a reinvenção. 

Nesse contexto da pandemia, 
a avaliação é positiva, uma vez 
que o sector de limpeza está a 
saber lidar com esta situação e 
muitos investimentos têm sido 
aplicados para o treinamento 
do pessoal de limpeza, que com 
orgulho tem sabido gerir as ins-
tituições onde prestam serviços.

Importamos produtos de 
limpeza

A existência de produtos de 
limpeza não certificados no mer-
cado nacional abre campo para 
a importação, o que de algum 
modo representa um fardo para o 
sector de higiene e limpeza, que 
se vê obrigado a arcar com os ele-
vados custos monetários, sendo 
que no mercado internacional os 
preços se apresentam instáveis.

“Há muitos custos envolvi-

dos na compra dos produtos de 
limpeza, nomeadamente a im-
portação, as taxas aduaneiras e 
demais custos”, disse Muianga, 
salientando que a maioria dos 
produtos de limpeza vendidos a 
nível nacional não dispõe de ins-

truções para o seu manuseio, o 
que dificulta o agente de limpeza.

Transformar o lixo em luxo

Uma vez que as empresas 
de limpeza têm estado, algu-

mas, a apostar no segmento 
da reciclagem do lixo, quer 
nas empresas, quer em con-
domínios e nas comunidades 
residentes nos bairros, César 
Muianga admite tratar-se de 
um segmento de negócio difí-
cil, pelo facto do cidadão ain-
da não nutrir a consciência de 
conservar o lixo sem precisar 
de jogá-lo em lugar impróprio. 

Segundo Muianga, é um seg-
mento de limpeza bastante inte-
ressante, contudo ainda não há 
condições no país de transformar 
o lixo em luxo, agregando um en-
caixe financeiro aos cidadãos, ou 
seja, reciclar e conservar o lixo só 
dá prazer se o mesmo representar 
uma vantagem para o indivíduo. 

“Não que todas as pessoas te-
nham prazer de ficar no lixo, mas 
precisamos que o país algum dia 
processasse lixo. As iniciativas 
que assistimos de algumas or-
ganizações que transformam 
os resíduos são bem-vindas, 
mas precisamos de fazer mui-
to e despertar o cidadão de que 
lixo é dinheiro”, asseverou.

Empresas de limpeza foram desafiadas a 
trabalhar em meio ao pânico da Covid-19
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II SIMPÓSIO DE ECONOMIA E GESTÃO DA LUSOFONIA
Fazer da economia e gestão uma força motriz no processo de desenvolvimento

Instituições 
Organizadoras
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DE SANTIAGO

2022
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 Instituto Superior Politécnico de 
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za

Comercial

ND nas ruas de Nampula a preparar Congresso
O Partido Nova Democracia (ND) está a preparar o 

seu primeiro Congresso, a ter lugar no mês de Dezembro 
próximo, em Nampula. O presidente desta formação polí-
tica, Salomão Muchanga, no âmbito dos preparativos do 
evento, disse que o Congresso deverá alinhar as directrizes 
com os olhos postos nas eleições. O primeiro Congresso da 
Nova Democracia deverá, entre outros, chancelar os mem-
bros que irão concorrer às eleições autárquicas de 2023, 
em todos os municípios do país. 

Salomão Muchan-
ga chegou à ci-
dade de Nampu-
la e, no mesmo 
dia, realizou um 

comício no bairro de Namicopo, 
no qual destacou que além das 
autárquicas, o partido quer ven-
cer as eleições de 2024 para “ti-
rar os jovens e mulheres do sufo-

co da falta de emprego e fome”.
Apelou aos membros e sim-

patizantes do partido a terem 
coragem para as mudanças, 
pois, segundo disse, o país é 
dos moçambicanos e mere-
ce o progresso que outras na-
ções experimentam na região, 
no continente e no mundo. 

Num discurso marcadamen-

te de campanha, o presidente 
da Nova Democracia prometeu 
que tudo fará para que Mo-
çambique seja um país onde 

todos têm oportunidades iguais 
e de justiça social, e em que as 
suas riquezas sejam explora-
das para usufruto do seu povo.

 Inclusão, combate cerra-
do contra a corrupção do topo 
à base, igualdade de género, 
acesso à educação e saúde de 
qualidade para todos, entre ou-
tras promessas, corporizaram o 
discurso de Muchanga em Na-
micopo. “Queremos ter orgulho 
da nossa pátria e não sermos es-
trangeiros no nosso país”, disse. 

No domingo, o presidente 
do partido Nova Democracia 
foi ao mercado Waresta, o prin-
cipal da cidade de Nampula e o 
maior da região Norte do país, 
onde interagiu com os vende-
dores locais, apelando para que 
apostem nesta formação polí-
tica, alegadamente como ga-
rante do futuro risonho e feliz.

Nyusi revoga situação de calamidade pública 
e declara emergência de saúde pública

O P r e s i d e n t e 
da República 
proferiu uma 
c o m u n i c a -
ção à Nação, 

ontem (20 de Abril), em função 
da calamidade pública vivida 
no país devido à pandemia da 
Covid−19, sendo que duran-
te este período foram tomadas 
medidas excepcionais e sem 
precedentes na história do país. 

“As medidas implementadas 
contribuíram para evitar mais per-
das de vida dos nossos compatrio-
tas e evitar o colapso do Sistema 
Nacional de Saúde, no entanto, 
essas restrições também impac-
taram negativamente na nossa 
economia e condicionaram os 
nossos hábitos culturais e sociais.

Mais uma vez, ouvida a Co-
missão Técnico-científica para a 
Prevenção e Resposta à Pande-
mia da Covid-19 e outras sensi-
bilidades de interesse nacional, 
decidimos declarar o fim da si-

tuação de calamidade pública 
e revogar o decreto nº 4/2022, 
de 18 de Fevereiro, e declarar 
Emergência de Saúde Publica.

No entanto, enquanto ainda 
decorre a pandemia e verificam-

-se casos de contaminação, ne-
cessitamos de continuar a im-
plementar algumas medidas 
de saúde pública para evitar a 
sua propagação descontrolada. 

Assim, de modo a con-
ter a propagação da pande-
mia da Covid-19, orienta-se 
que sejam observadas as se-
guintes medidas sanitárias:

Moçambicanas e moçam-
bicanos, compatriotas, com 
esta comunicação não preten-
demos dizer que a pandemia 
da Covid-19 terminou em Mo-
çambique, não dissemos que 
vamos deixar de lavar as mãos, 
nem deixar de usar o álcool 
para a sua desinfeção e outras 
medidas que constituem um 
ganho resultante das medidas 

que vínhamos observando”.
A comunicação feita pelo 

Presidente da República colo-
ca fim às medidas restritivas 
sócio-económicas, mantendo 
apenas as medidas de natureza 
sanitária que acabou de referir. 

“Adoptamos a partir de ago-
ra uma perspectiva de longo 
prazo na gestão da Covid-19, e 
nesta ocasião queremos saudar 
o comportamento individual, 
colectivo, ordeiro e pacífico que 
tem sido evidenciado pela maio-
ria dos moçambicanos e aos 
que em Moçambique residem. 

Acreditamos que todos uni-
dos de forma solidária seremos 
capaz de vencer a pandemia da 
Covid-19, seguindo o nosso lema: 
“vacinar sim, prevenir sempre”. 

zambeze  | 15Quinta-feira, 21 de Abril de 2022



O n d e    O    n e g ó c i O    s e    r e e nc O n t r a

No leito do grande rio

ICM e Gapi programam reforço 
da comercialização agrícola

Sumol + Compal promove Maratona da Unidade Nacional

A Sumol + Com-
pal apoia a pri-
meira jornada 
do calendário 
d e s p o r t i v o , 

prevista para este ano, do patina-
dor Donaldo Salvador, a Mara-
tona da Unidade Nacional. Uma 
corrida onde o patinador em linha 
irá percorrer o país inteiro, numa 
distância de mais de 3000km 
de Norte a Sul de Moçambique, 
com início a 1 de Maio, na ci-
dade de Pemba, e terminará no 
dia 25 de Junho, em Maputo. 

 O apoio da Compal é feito 
em diferentes vertentes, com 
destaque na oferta de sumos, es-
senciais para a boa performance 
do patinador no seu percurso, 
tendo em conta que fará várias 
horas a patinar na estrada. Os 
sumos Compal de sabores ‘Pêra 

O Instituto de Cereais de Moçambique (ICM) e a Gapi 
aprovaram um programa de mobilização de recursos 
adicionais para reforçar a Linha de Crédito de Comercia-
lização Agrícola (LCCA), um instrumento que, desde a sua 
criação em Dezembro de 2018, já financiou 260 operações, 
num montante acumulado de 374 milhões de meticais. Em 
2021, a LCCA financiou a compra aos agricultores familia-
res de 93,3 mil toneladas de produtos diversos.

“Fa c e 
aos re-
s u l t a -
dos até 
a q u i 

alcançados e ao crescimen-
to da capacidade e da procura 
dos agricultores familiares e 
comerciantes rurais é impor-
tante que para esta campanha 
se consiga reforçar a LCCA 
com mais 100 milhões de me-
ticais”, disse o director finan-
ceiro da LCCA, Amiro Abdula.  

“Este instrumento tem tido 
impacto positivo nas econo-
mias locais e o rigor na sua ges-
tão assegura que esta carteira de 
crédito se encontre com baixo 
índice de atraso, na ordem de 
7%, e a taxa de cumprimento 

no reembolso do crédito situa-
-se em 93%. Considerando os 
riscos deste sector e o grupo-al-
vo, estes indicadores demons-
tram a seriedade e profissiona-
lismo da parceria ICM-Gapi”, 
acrescentou Amiro Abdula.

Das 260 operações de cré-
dito financiadas, 13% foram 
para o agro-processamento 
e 87% para a comercializa-
ção agrícola. Cerca de 40% 
destas operações beneficia-
ram empresas de jovens. 

De acordo com um relatório 
conjunto das duas instituições, 
“estas percentagens nos reme-
tem à necessidade de incenti-
var os jovens a optarem pelo 
empreendedorismo, mais con-
cretamente a abraçarem a área 

da comercialização agrícola, 
como forma de aumentarem o 
rendimento das suas famílias”.

A região Norte do país 
absorveu 65% do valor total 
financiado pela LCCA. O mi-

lho, feijões, gergelim, soja, 
ervilha, amendoim, castanha 
de caju, arroz e mandioca seca 
são os produtos mais adquiri-
dos pelos comerciantes rurais. 

“Apesar das dificuldades 

impostas pela pandemia da 
Covid-19 e recursos escassos, 
a LCCA obteve um aumento 
de cerca de 41% de empre-
gos criados/gerados em 2021 
em relação ao acumulado até 
2020”, lê-se no documento 
que vimos citando, acrescen-
tando que, “com efeito, 982 
novos empregos foram cria-
dos, sendo 361 mulheres e 621 
homens. Portanto, a LCCA 
permitiu, até ao momento, a 
criação e/ou manutenção de 
1567 empregos, maiorita-
riamente nas zonas rurais”.

A LCCA foi criada para 
financiar a comercialização 
agrícola, bem como activida-
des de agro-processamento, 
com prioridade para as regiões 
onde os camponeses têm mais 
dificuldade de aceder aos mer-
cados. A parceria entre o ICM e 
a Gapi tem também promovido 
investimentos para a amplia-
ção e modernização de infra-
-estruturas de armazenamento, 
conservação e processamen-
to dos bens comercializados.

Rocha’, ‘Banana’, ‘Multi Frutos’ 
e ‘Da Terra’ serão fundamentais 
para mantê-lo com a energia ne-
cessária e o organismo bem nu-
trido, no sentido de minimizar o 
cansaço ao longo da sua jornada. 

 Rui Dias, responsável de Ma-
rketing da Sumol+Compal, em 
Moçambique, refere que “mais 
do que prestar o nosso singelo 
apoio ao nosso patinador, quere-
mos acima de tudo promover o 
talento e a produção nacional de 
desportistas vencedores. Acre-
ditamos que Donaldo Salvador 
poderá ser um exemplo para ou-
tros jovens, que, ao transmitir a 
sua força, coragem e resiliência, 
poderá inspirar outros potenciais 
talentos que existem no país a se-
guirem os seus sonhos, em suma, 
queremos através de uma única 
história impactar muitas outras”.

 Donaldo Salvador já per-
correu 1640km sobre rodas, 
no troço Quelimane-Maputo, 
transmitindo mensagens de es-
perança e de consciencialização 
sobre várias doenças que inquie-
tam os moçambicanos, neste 
novo desafio, que iniciará a 01 
de Maio, na província de Cabo 
Delgado, com término previs-
to na Ponta de Ouro,  província 
de Maputo, no dia 25 de Junho.

Salvador realizará a marato-
na sob o lema “Paz e Unidade”, 
dada a actual conjuntura que o 
país e o mundo têm registado.

 De referir que para além do 
apoio nutricional durante todo 
o trajecto previsto, a Sumol + 
Compal disponibilizará, igual-
mente, uniformes para toda a 
equipa do staff, bem como ofere-
cerá um par de patins de estrada. 

Do patinador Donaldo Salvador 

Através da LCCA - Linha de Crédito de Comercialização Agrícola:
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No leito do grande rio

“Moçambique tem um enorme potencial para crescer e 
ser motor de desenvolvimento da região e do continente”

O Embaixador da União Europeia em Moçambique, 
António Sánchez-Benedito Gaspar, considerou terça-feira, 
12 de Abril, que, apesar dos inúmeros desafios que enfren-
ta, Moçambique tem um enorme potencial para crescer e 
ser o motor de desenvolvimento da região e do continente.

O diplomata, 
que falava 
na conferên-
cia intitulada 
“Ajuda ao 

Desenvolvimento como For-
ma de Cooperação nos Tempos 
Modernos: Desafios e Equívo-
cos”, organizada pelo Institu-
to Superior de Altos Estudos 
e Negócios (ISAEN), uma 
unidade orgânica da Univer-
sidade Politécnica, no âmbito 
do curso de doutoramento em 
Estudos de Desenvolvimen-
to, sustentou a sua afirmação 
mencionando os recursos natu-
rais, energéticos e humanos de 
que o país dispõe como sendo 
factores que podem catalisar 
o desenvolvimento do país.

“Temos consciência de que 
Moçambique enfrenta muitos 
desafios (é vulnerável às mu-
danças climáticas, ocupa as 
últimas posições no Índice de 

Desenvolvimento Humano, en-
tre outros), mas tem condições 
e recursos, sobretudo naturais e 
humanos, para ser o país líder na 
região e no continente”, frisou.

Entretanto, para que estes 
recursos conduzam, efectiva-
mente, o país ao crescimento 
sustentável e inclusivo, é im-
portante que o Governo traba-
lhe em estreita parceria com a 
Sociedade Civil, academia e 
sector privado, observando, aci-
ma de tudo, o respeito ao meio 
ambiente e à política de género.

Na ocasião, António Sán-
chez-Benedito Gaspar assegu-
rou que a União Europeia vai 
continuar a apoiar o desenvol-
vimento do país, através de di-
versas iniciativas focadas prin-
cipalmente no empoderamento 
da juventude, formação profis-
sional, educação, emprego, go-
vernação, paz e fortalecimento 
das instituições, meio ambien-

te, energias renováveis e activi-
dades de geração de alimentos.

“A União Europeia acredita 
no potencial de Moçambique 
e quer continuar a participar 
no seu desenvolvimento. So-
mos o maior parceiro econó-
mico de Moçambique, à frente 
da África do Sul e da China, 
com uma carteira de investi-
mentos de mais de 60 mil mi-
lhões de euros, na sua maioria 
no sector energético”, disse.

Relativamente ao tema da 
conferência “Ajuda ao Desen-
volvimento como Forma de 
Cooperação nos Tempos Mo-
dernos: Desafios e Equívocos”, 
o diplomata explicou que a 
ajuda ao desenvolvimento não 
se deve limitar à transferência 
de fundos ou ao financiamen-
to. Deve, acima de tudo, ser 
um catalisador do desenvolvi-
mento e crescimento do país, 
através da implementação de 

políticas e da criação de opor-
tunidades em diversos sectores.

“É necessário que a ajuda 
ao desenvolvimento seja fei-
ta de forma sustentável, com 
foco na juventude e que não 
comprometa as futuras gera-
ções”, afirmou o diplomata, 
que sublinhou que a ajuda não 
deve substituir os processos 
ou agendas internas porque 
seria “uma ingerência ilegí-
tima impor a nossa agenda 
ou prioridades. Estamos aqui 
para acompanhar, e não para 
impor ou substituir algo”.

Por seu turno, o presidente 
da Comissão Científico-Peda-
gógica para Programas de Dou-
toramento, Lourenço do Rosá-
rio, realçou a importância do 
tema da conferência, que, ape-
sar de ser académico, tem, tam-
bém, uma conotação política.

“É um tema sensível, so-
bretudo neste momento his-
tórico em que existe uma 
reserva política em relação 
à posição de neutralida-
de assumida por Moçambi-
que perante o conflito entre a 
Ucrânia e Rússia”, sublinhou.

Lançamento da nova Isuzu
O Grupo Entreposto irá lan-

çar, brevemente,  nova linha 
da marca Isuzu, denominada 
Isuzu D-MAX. O novo mode-
lo é uma moderna, confortável, 
mais segura carrinha Pick-Up, 
com um design rejuvenescido.

Nuno Henriques, do Grupo 
Entreposto, que representa exclu-
sivamente a marca em Moçambi-
que, afirma que esta 7ª geração da 
Isuzu D-Max é de longe a melhor 
Isuzu alguma vez produzida. É 
um produto feito em África, por 
africanos para utilizar em África.

“Já estão disponíveis diversos 
modelos da nova Isuzu para o mer-
cado  moçambicano. As versões de 
cabine simples e cabine dupla de 
caixa manual e automática, com 
uma motorização de 1.9cc, perfeita-
mente adaptadas para segmentos de 
produção, e que nós vamos chamar 
work line. Em paralelo, iremos ter 
uma versão com motorização 3.0cc, 
esta apenas com transmissão auto-
mática e com equipamento de nível 
superior, fazendo face aos requisi-
tos de padrão elevado do segmento,  
será lançada com o nome Dinamic”, 
afirmou Nuno Henriques, garantin-
do ainda que até Junho próximo o 
país terá disponível unidades para 
a venda em todos os locais onde 

o Grupo Entreposto está presente.
Paralelamente ao lançamen-

to em Moçambique decorreu 
recentemente, em  Gqeberha 
(Port Elizabeth), na África do 
Sul, a cerimónia de apresen-
tação oficial da Isuzu D-Max. 

Com a presença do Presi-
dente sul-africano, Cyril Rama-
phoza, e Masanori Katayama, 
Presidente da Isuzu Japão, a ceri-
mónia, que teve lugar no Nelson 
Mandela Stadium, contou ainda 
com a presença de agentes eco-
nómicos, governo local, num to-
tal de cerca de 1000 convidados. 

Numa mescla de culturas 
africanas e japonesas, a brilhante 
cerimónia terminou com a reali-
zação de um test drive para apura-
mento das qualidades do D-MAX.

Dirigindo-se aos presentes, o 
Presidente Cyril Ramaphoza disse 

que a Isuzu Motors South Africa al-
cança um marco importante, a pro-
dução local  da 7ª geração de Bakkie 
Isuzu D-MAX. “O Isuzu Bakkie é 
um veículo icónico na África do Sul 
e a marca Isuzu tem sido associada 
à qualidade e confiabilidade. O 
facto de este bakkie estar sendo fa-
bricado na África do Sul é mais do 
que uma questão de orgulho. É uma 
contribuição bem-vinda ao nosso 
esforço para expandir significati-
vamente a produção local à medida 
que trabalhamos para reconstruir a 
nossa economia e criar empregos”.

Ramaphoza disse que a in-
dústria automóvel é um dos 
sectores mais importantes da 
economia sul-africana. “É uma 
fonte significativa de emprego 
e desenvolvimento de peque-
nas empresas no Cabo Oriental, 
particularmente em Gqeberha”.

Segundo Embaixador da União Europeia em Moçambique

Para celebrar o Dia Mun-
dial da Árvore, a empre-
sa de logística plantou 

cerca de 40 árvores na Escola Pri-
mária Completa da Matola-Gare, 
impactando toda a comunidade. 

No âmbito das acções de res-
ponsabilidade social, a Grindrod 
plantou cerca de 40 árvores no dia 
21 de Março na Escola Primária 
Completa da Matola-Gare, na Ma-
tola. O seu principal objectivo foi 
consciencializar a comunidade e a 
instituição de ensino sobre a impor-
tância da preservação das árvores, 
tanto em nível ambiental quanto 
ecológico. Focada nas iniciativas 
sustentáveis, a Grindrod, em par-
ceria com a gestão da EPC da Ma-
tola-Gare, plantou árvores de fruto 
(laranjas, mangas, papaias e tange-
rinas), que irão proporcionar várias 
vantagens, como nutrientes prove-
nientes do consumo de bons frutos, 

sombra e, possivelmente, irão gerar 
renda a longo prazo para a unidade 
de educação e para a comunidade. 
Essa doação beneficiará os 6.182 
alunos, 84 professores e a comu-
nidade. Nas palavras do gestor da 
SHERQ, que lidera esta iniciativa, 
Afonso Bie, “esta acção terá um im-
pacto significativo na comunidade 
local, e não só. Estamos a fazer algo 
que trará benefícios a longo prazo 
para as crianças da escola e espera-
mos, também, para a comunidade”. 

A directora da EPC (Escola 
Primária Completa), Maria Raquel 
Luís, referiu que “as árvores vão 
dar sombra e através da fotossín-
tese vão contribuir para o oxigé-
nio em benefício do ambiente”. 

Os membros da comuni-
dade acrescentaram que a es-
cola poderá consumir a fruta 
em dois anos e a usará como 
fonte de renda para a escola.

Grindrod celebra sustentabilidade 
com plantação de árvores  
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Espanha financia programas de 
desenvolvimento em Moçambique

Max Tonela pede ajuda do Banco Mundial 
na mobilização de recursos

Avaliados em  1.626.100 euros 

Face às reformas no país

O ministro da 
E c o n o m i a 
e Finan-
ças pediu 
um “maior 

apoio” do Banco Mundial 
(BM) face à “magnitude” das 
reformas que o país deve em-
preender com vista à transfor-
mação macroeconómica que 
o Governo quer empreender.

“Gostaríamos de ter maior 
apoio do Banco Mundial na 
mobilização de recursos”, 
afirmou Max Tonela, num en-
contro em Washington, nesta 
terça-feira, 19, com o vice-
-presidente para África Orien-

tal e Austral, Hafez Ghanem.
O ministro sustentou que 

Moçambique tem enfrentado 

vários desafios, que resultam, 
principalmente, “de choques 
associados às mudanças cli-

máticas, a pandemia da Co-
vid-19, acções terroristas no 
Norte do país, e agora as in-
certezas geradas pelo confli-
to entre a Rússia e Ucrânia”, 
mas tem registado progressos 
no combate ao terrorismo”.

No encontro, Tonela desta-
cou o combate bem sucedido 
na luta contra a Covid-19 e 
que, por isso, o Governo tem 
estado a aliviar as restrições, o 
que vai ajudar na retoma eco-
nómica, que, ainda segundo o 
governante moçambicano, será 
estimulada pelo programa de 
reformas macroeconómicas e 
estruturais, assinado recente-

mente entre Maputo e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI).

“O programa tem como 
objectivo apoiar os esforços 
do Governo visando a imple-
mentação de reformas focadas 
na aceleração da recuperação 
económica, aprofundamento 
da estabilidade macroeconó-
mica, no médio e longo prazos, 
e reforço de acções destinadas 
à promoção da governação, 
transparência e combate à cor-
rupção”, disse Max Tonela, 
destacando ainda as medidas 
de políticas viradas à expan-
são da base fiscal e reforço da 
gestão de finanças públicas.

A Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento (AECID) atribuirá este ano 1.626.100 euros 
para impulsionar, em Moçambique, a igualdade de género, 
implementar soluções inovadoras que contribuam para a 
sustentabilidade do meio ambiental e para a redução do fosso 
digital na educação profissional.

Concretamen-
te, esta inicia-
tiva insere-se 
no âmbito 
dos progra-

mas sectoriais de ELLAS+, 
FONTEC y EDUC@ de AE-
CID, que respondem às linhas 
de acção prioritárias previs-
tas no V Plano Director de 
la Cooperação Espanhola e 
com os compromissos defini-
dos na Estratégia de Resposta 
Conjunta de Cooperação Es-
panhola à Crise da Covid-19. 

Estes programas são fruto 
do diálogo com as instituições 
moçambicanas e estão em li-
nha com as suas necessidades, 
assim como com os Objectivos 
de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da Agenda 2030.

O Programa ELLAS finan-
ciará, com um total de 350.000 
euros, um projecto com o Mi-
nistério de Género, Criança e 
Acção Social de Moçambique, 
para empoderar as mulheres 
e meninas, prevenir os ma-

trimónios prematuros e sen-
sibilizar os homens e jovens 
sobre novas masculinidades.

O Programa EDUC@ fi-
nanciará, com um total de 
300.000 euros, um projecto 
com a ANEP, orientado para 
melhorar a qualidade e inova-
ção do sistema público moçam-
bicano de educação técnico-
-profissional, mediante uso das 
TICs para superar o fosso digi-
tal e as disparidades de género.

O Programa FONTEC fi-
nanciará, com um total de 
476.100 euros, o projecto com 
o Conselho Municipal de Ma-
puto sobre a recuperação e 
conservação do mangal no 
bairro da Costa do Sol, com 
o fim de garantir a sustentabi-
lidade ecológica e ambiental.

O Programa SAÚDE CO-
VID-19 vai financiar, com um 
total de 500.000 euros, um pro-
jecto com o Ministério da Saú-
de de Moçambique, enfocado 
no fortalecimento dos serviços 
sanitários essenciais, especial-

mente aos afectados duran-
te a pandemia da Covid-19.

Tudo parte da decisão do 
Governo espanhol de finan-
ciar com 9 milhões de euros 
30 programas nos vários pa-
íses abrangidos pela Coope-
ração Espanhola, entre eles 
Moçambique, guiado pelas 
linhas de acção prioritárias es-
tipuladas no V Plano Director 
da Cooperação Espanhola e 
pelos  compromissos defini-
dos na Estratégia de Resposta 
Conjunta da Cooperação Es-
panhola à crise da Covid-19.

Por outro lado, estes pro-
gramas, com uma abordagem 
centrada em objectivos da 

Agenda 2030, são baseados 
na demanda dos nossos paí-
ses sócios e localizados nos 
territórios onde trabalhamos.

Com estes programas que-
remos, por exemplo, no caso 
do Programa ELLAS +, conse-
guir a meta de 5.5 da Agenda 
2030, e “assegurar a participa-
ção plena e efectiva das mu-
lheres e a igualdade de opor-
tunidades de liderança a todos 
os níveis decisórios na vida 
política, económica e pública”. 

As propostas compre-
enderão actuações dirigidas 
para fortalecer a liderança 
das mulheres, fomentar o em-
prego feminino e combater e 

prevenir as uniões prematu-
ras, entre outros objectivos.

Por sua vez, o Programa 
FONTEC pretende abordar 
problemas de desenvolvimen-
to urgente na era pós-Covid, 
através de enfoques ambientais 
inovadores que suponham uma 
transição direccionada a mode-
los mais sustentáveis de produ-
ção e consumo e redução à vul-
nerabilidade dos mais carentes.

O Programa EDUC@ está 
desenhado para contribuir na re-
dução da brecha digital na edu-
cação, apoiando o lançamento 
de infra-estruturas, mecanis-
mos e instrumentos que promo-
vam a educação e reforçando 
as capacidades das instituições 
públicas educativas e as habi-
lidades digitais dos docentes.

Todas estas iniciativas que 
se desenvolvam através destes 
quatro programas foram identi-
ficadas pelas Unidades de Coo-
peração no Exterior da AECID 
e serão levadas a cabo pelos 
governos dos países beneficiá-
rios, organismos internacionais 
ou organizações de desenvol-
vimento especializadas, sob 
supervisão e seguimento da 
Agência Espanhola de Coo-
peração Internacional para o 
Desenvolvimento (AECID).
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Comercial

*Serviço de inteligência exclusivo para assinates, com publicações regulares sobre politica e economia africana
*Arquivo de inteligência sobre empresas, negócios e individualidades desde década 1980
*Relatórios a pedido (“tailoe-made”), de acordo com necessidades de pesquisa e analise de clientes individuas 

(verifi cação de historial, “due dIIIIgence”, consultoria)

Para mas informação, contacte: Patrícia Dias, +351 936 307 183 (Tel/Whatsapp) ou patricia@africamonitor.net

A M o ç a m b i -
que Tele-
com, SA. 
(Tmcel) aca-
ba de lançar 

uma nova oferta denomina-
da “Mais Empresas”, que 
visa proporcionar vantagens 
de comunicação gratuita en-
tre colaboradores de insti-
tuições privadas, públicas e 
organizações não-governa-
mentais, a taxas reduzidas.

Trata-se de uma oferta 
corporativa de voz, dados e 
SMS que pode ser subscrita 

por um período de 6, 12 ou 24 
meses, sujeita ao pagamen-
to de uma taxa mensal míni-

ma de 500 meticais. Oferece 
ainda gratuitamente SMS e 
um elevado volume de mega-

bytes para acesso à internet.
Este serviço inovador pós-

-pago proporciona aos subs-

critores tarifas a preços super-
-reduzidos, maior volume de 
benefícios e roaming interna-
cional, razão pela qual é consi-
derado ideal para instituições 
que pretendem reduzir o custo 
de comunicação com os seus 
colaboradores ao permitir, 
igualmente, que a instituição 
benefi cie de chamadas gratuitas.

O “Mais Empresas” com-
preende um total de seis pa-
cotes, que oferecem minutos 
para todas as redes, mega-
bytes e SMS a uma taxa men-
sal a partir de 500 meticais.

Lançado serviço inovador com benefícios para pós-pago

Porto de Maputo com novas infra-estruturas
 A á rea de concessã o do Porto de Maputo foi praticamente 

duplicada, de 140ha para 278ha, atravé s de adenda ao con-
trato de concessã o. 

As á reas adi-
c i o n a i s 
a p r o v a d a s 
referem-se à  

incorporaçã o do Termi-
nal de Cabotagem na á rea 
de concessã o do porto, 
expansã o da á rea do terminal 
multipropó sito (TMP), á rea 
de aterro por reclamaçã o de 
terra ao mar destinado ao de-
senvolvimento de projectos 
portuá rios, estacionamen-
to provisó rio de camiõ es e 
expansã o portuá ria futura, 
construçã o de um terminal 

intermodal e expansã o do 
desvio ferroviá rio, expansã o 
do terminal de carvã o da 
Matola e construçã o de no-
vas linhas-fé rreas e estradas.

 A concessioná ria da infra-
-estrutura, MPDC - Sociedade 
de Desenvolvimento do Por-
to de Maputo, tem vindo, nos 
ú ltimos anos, a fazer diversas 
subconcessõ es, nomeadamente 
à  DPWM - Dubai Ports World 
Maputo (exploraçã o do ter-
minal de contentores), STAM 
– Sociedade Terminal de Açú-
car de Maputo (exploraçã o 
do terminal do açú car), TCM 

(exploraçã o do terminal de 
carvã o da Matola), e ainda 
a terminais de automó veis, 
melaço, citrinos, granito, 

sucata e lı́quidos a granel. 
A MPDC tem como ac-

cionistas a CFM (Estado, 
49%) e a Portus Indico (51%, 

juntando a Grindrod, Dubai 
Ports e Mozambique Ges-
tores, ligada ao ex-Presi-
dente Armando Guebuza).
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Vamos trabalhar... os 
nossos pontos fortes

Moçambola arranca a 7 de Maio

O seleccionador nacional 
de futebol, Chiquinho Con-
de, reagiu ao sorteio realizado 
esta terça-feira, de qualifica-
ção ao CAN-2023, onde os 
“Mambas” estão inseridos no 
Grupo “L”, com as selecções 
de Senegal (actual campeão 
da prova), Benin e Ruanda.

“Terminado o sorteio caiu-
-nos o Grupo L, somente a 
grande candidata à qualifi-
cação do grupo ao primeiro 
lugar, que é Senegal, cam-
peã em título, depois estamos 
nós, o Benin e o Ruanda”.

“Já tivemos a oportunida-
de de disputar com todos es-
ses adversários, em momentos 
diferentes, vamos estudá-los, 
vamos observá-los com mi-
nuciosidade e trabalhar fun-
damentalmente naquilo que 
são os nossos pontos fortes”.

“E se eventualmente nós 

podermos jogar no nosso redu-
to, teremos aí a oportunidade da 
ajuda do público e aí tudo pode 
acontecer. Eu digo sempre aos 
meus jogadores que teremos 
que conquistar algo grandio-
so, em lugares onde as pesso-
as menos esperam e naquilo 
que depender de mim e todo 
o grupo que irá estar presente 
nessa qualificação, tudo iremos 
fazer para poder levar Moçam-
bique nessa fase final”, disse.

A selecção nacional de futebol, Mambas, está integrada 
no Grupo L referente à fase de qualificação para o CAN-
2023, prova que terá lugar na Costa do Marfim. Senegal, ac-
tual campeão em título, é o destaque do grupo. Fazem parte 
do grupo de Moçambique as selecções do Ruanda e Benin. 

Moçambi-
que vai 
p r o c u -
rar a sua 
presen-

ça no CAN, prova na qual já 

esteve presente nos anos de 
1986, 1996, 1998 e 2010, sen-
do que nunca ganhou nenhum 
jogo, ou seja, não passou da 
primeira fase da competição. 

O sorteio da fase de gru-

pos realizou-se em Joanes-
burgo, África do Sul, numa 
cerimónia que contou com a 
participação das antigas ve-
detas africanas Lucas Radebe 
(África do Sul) e Salomon 
Kalu (Costa do Marfim).

A corrida para o CAN-
2023 começa a 30 de Maio 
e deverá terminar em Mar-
ço do próximo ano, e os 
Mambas ainda não sabem 

qual é o estádio que vai aco-
lher os seus jogos, situação 
que deverá ficar definida 
nos próximos dias, tendo 
em conta a inspecção que 
será feita ao Estádio Nacio-
nal do Zimpeto, há mais de 
um ano interdito pela CAF. 

Eis os 12 grupos da qua-
lificação ao CAN-2023:

O Moçambola, 
a mais im-
portante com-
petição do 
futebol mo-

çambicano, deverá iniciar-se a 7 
de Maio, revelou fonte da Liga 
Moçambicana de Futebol (FMF).

 Para a viabilização da pro-
va, que este ano contará com um 
número reduzido de equipas,12 
em vez de 14, acertam-se neste 
momento os últimos detalhes de 
ordem logística (transporte/aloja-
mento), bem como a definição do 
local onde irá decorrer o jogo de 

abertura, sendo que a cidade de 
Vilankulo (província de Inhamba-
ne), casa da Associação Desporti-
va, é a mais forte possibilidade.

 No sentido de ganhar rit-
mo, a maior parte dos 12 repre-
sentantes do Moçambola está 
a disputar os campeonatos pro-
vinciais. Outras colectividades, 
como a União Desportiva do 
Songo, campeão nacional em 
2017 e 2018, efectuaram está-
gios realizando jogos de controlo.

 A Black Bulls, treinada 
pelo português Inácio Soares, 
é, na qualidade de actual de-

tentor do título, candidato nú-
mero 1 a conquistar o troféu.

 
Eis as 12 equipas que darão 

‘corpo’ ao Moçambola: 

Associação Black Bulls, 
Ferroviário da Beira, Costa do 
Sol, Ferroviário de Maputo, 
União Desportiva do Songo, 
Ferroviário de Nampula, Asso-
ciação Desportiva de Vilankulo, 
Ferroviário de Nacala, Ferro-
viário de Lichinga, Matchedje 
de Mocuba, Liga Desportiva 
de Maputo e Clube Incomáti. 

Chiquinho Conde reage ao sorteio para CAN-2023

Grupo A: Nigéria, Serra 
Leoa, Guiné-Bissau e São-
-Tomé/Maurícia.

Grupo B: Burkina Faso, 
Cabo Verde, Togo e Eswa-
tini.

Grupo C: Camarões, 
Quénia, Namíbia e Burundi.

Grupo D: Egipto, Guiné, 
Malawi e Etiópia.

Grupo E: Gana, Mada-
gáscar, Angola e República 
Centro Africana.

Grupo F: Argélia, Ugan-
da, Níger e Tanzânia.

Grupo G: Mali, Congo, 
Gâmbia e Sudão do Sul.

Grupo H: Costa do 
Marfim, Zâmbia, Comores e 
Lesotho.

Grupo I: RDCongo, Ga-
bão, Mauritânia e Sudão.

Grupo J: Tunísia, Guiné-
-Equatorial, Líbia e Botswa-
na.

Grupo K: Marrocos, 
África do Sul, Zimbabwe e 
Líbia.

Grupo L: Senegal, Benin, 
Moçambique e Ruanda.

As duas primeiras equi-
pas de cada grupo apuram-
-se para a fase final da 
prova, com a excepção do 
Grupo H do anfitrião Costa 
do Marfim. (LANCEMZ)
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Desporto recreativo

Munna’s regressa às vitórias

Bairro de Hulene 

Luta titânica para os quartos-de-final

A equipa dos Munna’s, que participa 
no Torneio de Abertura a nível da 
cidade de Maputo, em veteranos, re-
gressou nesta 4ª jornada às vitórias, 
depois da derrota sofrida na jornada 

passada, tendo derrotado a equipa dos Leões Bravos, 
por três bolas a uma. 

 Resultados da 4ª jornada, Série “A”:

Choupal x Madgumb’s (4-1), Amigos da Matola x 
Malhampsene (1-0), FCKM 15 x Jardim (0-1), Cam-
poane x Khongolote (2-0), Círculo x Bunhiça (0-2), 
Munna’s x Leões Bravos (3-1), Veteranos Unidos x 
Matendene (1-2).

Resultados da Série “B”:
 
Mafalala x Xipanipane (1-0), Luís Cabral x ADV 

CMC (0-1), União Desportiva da Maputo x Inhagoia 
(0-1), Amigos de Khongolote x Tsalala (2-2), Tlhava-
ne x Chamwares (2-1), Vientes de Tsalala x Aeroporto 
(0-2).

Esta semana disputa-se a decisiva 
jornada que vai ditar as equipas 
que vão garantir a presença nos 
quartos-de-final do Torneio de 
Abertura, que se disputa naque-

le bairro.
No Grupo “A” vão transitar para os quartos- 

de-final cinco equipas, e no Grupo “B” serão 
três, completando ao todo oito equipas. 

Para o acerto do calendário, esta semana, 
tal como aconteceu na semana passada, vão se 
realizar apenas jogos da Série “A”, que tem oito 
equipas em relação ao grupo da Série “B”, que 
tem apenas seis equipas.

 Resultados da 7ª jornada do Grupo”A”:

Nova Aliança x Ondas do Mar (0-0), Vetera-
nos x Real Madala (2-1), Mavalane x Escorpião 
(1-1), Cruzeiro x Sporting (2-0).

Resultados em Seniores: 

 Cofres x Célula B (3-1), Nova Luz x Bloco 
4 (2-1), Clemarg x Spartako (5-1), Amigos x 
Matsuva (0-0).

Jogos da 8ª jornada: 
 
Nova Luz x Matsuva, Spartako x Amigos, 

Galos x Clemarg e Bloco 4 x Cofres.
 

José Matlhombe
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Libertando as vozes silenciosas 
através do papel, caneta e micro 

Narciso Mauro A.Munguambe, mais conhecido por Uncle 
Rap, nasceu aos 10 de Julho de 1988, em Maputo. É ra-
pper há mais de 21 anos, mas só em 2015 lançou a sua 
primeira EP “Bem-vindos a mata”. Uncle faz Rap de 
intervenção social, retrato da sociedade moçambicana. 

E porque para si 
trazer à nos-
sa socieda-
de o género 
Hip-hop tem 

algumas dicotomias que pre-
cisam de ser quebradas, o ar-
tista afi rma que, apesar disso, 
o seu Rap tem, sim, grande 
importância para a sociedade e 
de certa forma o seu fazer ar-
tístico difere de muitos outros. 

“A importância que tem 
o Rap em mim é que liberto 
as vozes silenciosas dentro de 
mim, quando quero me expres-
sar não preciso necessariamen-
te de desabafar com alguém, 
apenas com papel, caneta 
e um micro “tiro” tudo. 
Quando “colho” in-
formações acerca 
de um assunto 
busco o silên-
cio (total) para 
compor, e 
sempre nas 
p r i m e i r a s 
horas do 
dia, depois 
disso não 
c o n s i g o 
mais me 
concen-
t r a r ” , 
afi rma o 
artista.

Rapper desde 2001, ano em 
que ganhou o gosto pelas ri-
mas, foi o primeiro rapper mo-
çambicano que colaborou com 
os DEALEMA (um dos grupos 
pioneiros do Rap português). 

Tem um EP lançado (Bem-
-vindos a mata), em 2015, es-
tando agora a preparar o pri-
meiro álbum (O Narcisista), 
que será lançado no segundo 
semestre deste ano, álbum este 
que contará com a participação 

de McDonald, Real Vice, 
Xixel Langa, Sizaquel 
Matlombe, Loly, Mela-
nina, Ney-D, Cândida 
Dambe, G-Squak, Ma-
tador Inocente, Vannya, 
Khalusa Banda, e mais.

Falando de Rap mo-
çambicano ou Rap desen-
volvido a nível do nosso país 
existe ainda muito por dizer 
em relação a este género musi-
cal; muitos ainda olham como 
uma arte desenvolvida 
por marginais e 
desocupa-
dos, 

mas notavelmente já exis-
tem rappers que são for-
mados em música e outros 
em várias áreas sociais. 

A primeira difi culdade en-
frentada pelos fazedores do 
Rap, como sempre, é que al-
gumas pessoas ainda “margi-
nalizam” o Rap, talvez pela 
forma como este género mu-
sical surgiu. Para ele, já não 
faz muito sentido haver ainda 
essas mentalidades, tendo em 

conta que existem exemplos 
de rappers formados no país.

“Outra difi culdade está 
nos shows. Sinto que o Rap 
é separado dos outros esti-
los, dá a entender que os ou-
tros estilos são de música e o 
Rap é apenas Rap. Raramente 
os rappers (principalmente 
os mais “undergrounds”) são 
chamados juntamente com os 
outros músicos”, acrescenta. 

Quando são chamados a 
actuar geralmente é com um 

cachê baixo em relação aos ou-
tros, mas é de referenciar que 
este cenário tende a melhorar, 
já há espaço para “comercia-

lizar” a nossa arte, embora 
com alguma limitação por 
conta daquela “mentalida-
de” acima referida. “Mas 
arrisco a dizer que o Rap 
moçambicano é dos me-

lhores da lusofonia. Sa-
bemos todos que uma 
imagem vale mais que 
1000 palavras”, afi rma.

Os ditos rappers ou 
fazedores de um género 

meramente marginalizado 
já têm palavra (mensagem) 

nos seus conteúdos musicais, 
mas para que se tornem mais 
conhecidos é necessário que os 

rappers invistam na sua ima-
gem (vídeo-clips), e 

agora com esta 
era digital 

facilmente estão no mundo e 
podem de certa forma se tor-
nar internacionais. “E já venho 
nesta luta da internacionaliza-
ção colaborando com alguns 
artistas lusófonos”, assegura.

Porquê a escolha do pseu-
dónimo Uncle Rap?

-Uncle signifi ca tio 
e Rap, estilo musical.

Em África ou em Mo-
çambique quando queremos 
demonstrar respeito por uma 

pessoa (geralmente mais ve-
lha) chamamos de tio/a, por 
mais que seja um desconhe-
cido. Então, por mais que a 
pessoa não me conheça ou 
não goste dos meus “versos 
e rimas” vou sempre exigir 
respeito no Rap. Daí adoptei 
o “tio”, mas por uma questão 
de querer internacionalizar o 
nome coloquei-o em inglês. 

Na percepção de Un-
cle Rap, depois de tantos 
anos a enfrentar conota-
ções pejorativas, hoje o Rap 
está a conquistar mais pú-
blico, com mais abertura. 

Em função da situação ac-
tual da cultura moçambicana, 
em particular o Rap, o país está 
aberto (não na totalidade), mas 
os shows já voltaram a acon-
tecer, não com a mesma in-
tensidade, talvez porque mui-
tos promotores estejam com 
receio, ou se calhar alguns já 
não são mais promotores, ti-
veram que abraçar outras ac-

tividades para sobreviver.

Como analisa o 
papel do Ministério da 

Cultura e Turismo 
em relação ao mo-

vimento Hip-hop 
moçambicano?

-Talvez eu não 
tenha informação 
do ministério, 
mas nunca sen-
ti o seu peso de 
Ministério da 
Cultura nas nos-
sas actividades.

Existem vá-
rias linhagens 
de Rap, gosto de 
todas elas, mas 
o que me deixa 
“triste” é que os 
alguns rappers 
já não conhe-
cem ou nunca 
conheceram a 

essência do Hip-hop/Rap, há 
muita gente a cantar mas pou-
cas a trazer mensagens cons-
trutivas. O meu conselho vai 
mesmo para essa gente que 
não está a fazer uso do cérebro 
e está a gastar tinta da caneta.

Uncle Rap deixa um con-
selho a todos os rappers. “Por 
favor, vamos apostar em men-
sagens, só assim receberemos 
atenção do estrangeiro para 
nos tornarmos internacionais 
como tanto queremos”, afi rma. 

silVino miranda
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importância para a sociedade e 
de certa forma o seu fazer ar-
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“A importância que tem 
o Rap em mim é que liberto 
as vozes silenciosas dentro de 
mim, quando quero me expres-
sar não preciso necessariamen-
te de desabafar com alguém, 
apenas com papel, caneta 
e um micro “tiro” tudo. 
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cal; muitos ainda olham como 
uma arte desenvolvida 
por marginais e 
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dos, 
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tros, mas é de referenciar que 
este cenário tende a melhorar, 
já há espaço para “comercia-
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conta daquela “mentalida-
de” acima referida. “Mas 
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moçambicano é dos me-
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bemos todos que uma 
imagem vale mais que 
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fazedores de um género 
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nos seus conteúdos musicais, 
mas para que se tornem mais 
conhecidos é necessário que os 

rappers invistam na sua ima-
gem (vídeo-clips), e 

agora com esta 
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pessoa (geralmente mais ve-
lha) chamamos de tio/a, por 
mais que seja um desconhe-
cido. Então, por mais que a 
pessoa não me conheça ou 
não goste dos meus “versos 
e rimas” vou sempre exigir 
respeito no Rap. Daí adoptei 
o “tio”, mas por uma questão 
de querer internacionalizar o 
nome coloquei-o em inglês. 

Na percepção de Un-
cle Rap, depois de tantos 
anos a enfrentar conota-
ções pejorativas, hoje o Rap 
está a conquistar mais pú-
blico, com mais abertura. 

Em função da situação ac-
tual da cultura moçambicana, 
em particular o Rap, o país está 
aberto (não na totalidade), mas 
os shows já voltaram a acon-
tecer, não com a mesma in-
tensidade, talvez porque mui-
tos promotores estejam com 
receio, ou se calhar alguns já 
não são mais promotores, ti-
veram que abraçar outras ac-

tividades para sobreviver.

Como analisa o 
papel do Ministério da 

Cultura e Turismo 
em relação ao mo-

vimento Hip-hop 
moçambicano?
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Anunciados vencedores do Prémio 
Literário Fernando Leite Couto 2022

A Fundação Fernando Leite Couto e o Moza Banco anun-
ciaram esta segunda-feira, pelas 18 horas, nas instalações da-
quela fundação, os vencedores do Prémio Literário Fernando 
Leite Couto. A edição 2022 do prémio teve como premiados os 
textos de romance e contos dos escritores Maya Ângela Macu-
ácua e Geremias José Mendoso. Num dia marcado por chu-
vas fracas, a cerimónia decorreu numa das salas da fundação. 

Os dois ven-
c e d o r e s 
d e i x a r a m 
para trás 
candidatos 

como  Fernanda Vitorino do 
Rosário Mualeia João, com 
o romance “Amor em tempos 
incertos”,Wasquete Jasse Fer-
nando, com a novela “Noites 
de desassossego”, e Adelino 
Albano Luís, com o livro de 

contos “Estórias trazidas pela 
ventania”, sendo os outros 
três fi nalistas do Prémio Li-
terário Fernando Leite Couto.

De salientar que pelo facto 
destes escritores terem fi cado 
em lugares inferiores também 
são considerados vencedores, 
só pelo facto de terem partici-
pado desta grande agremiação, 
que é o Prémio Literário FLC. 

O júri da edição 2022 

foi composto por Conceição 
Siueia, Conceição Siopa, José 
dos Remédios, Albino Macu-
ácua, e presidido por Francis-
co Noa. O Prémio Fernando 
Leite Couto foi instituído 
pela fundação com o mesmo 
nome, com o objectivo de es-
timular a produção literária 
de novos autores moçambi-
canos, em língua portuguesa.

Nesta edição 2022, que 
por sua vez pode ser consi-
derada especial, o júri de-
cidiu galardoar mais de um 
candidato de modo a trazer, 
assim, a igualdade, portan-
to feito entre poesia e pro-
sa, uma vez que a presente 
edição era voltada à prosa 
de ficção, abrangendo o ro-
mance, o conto, a novela, o 

texto dramático e a crónica.  
O facto de este prémio ter 

sido destinado a dois vence-
dores, o valor total é assim 
dividido entre si, sendo o 
prémio total de 150 milhões 
de meticais e posteriormen-
te estes terão o privilégio 
de contar com a publicação 
das suas obras pela Funda-
ção Fernando Leite Couto. 

Desde a sua implementa-
ção e criação, o Prémio Fer-
nando Leite Couto já teve dois 
vencedores, a saber: Macvil-
do Pedro Bonde, com o livro 
de poemas “Descrição das 
Sombras”, em 2017, e Otildo 
Justino Guido, com a obra “O 
Silêncio da Pele”, em 2019.

Na ocasião, em repre-
sentação do Moza Banco, o 

membro da Comissão Exe-
cutiva, Sérgio Ribeiro, disse 
que o concurso, para além 
de enaltecer e exaltar o lega-
do do patrono da fundação, 
uma figura cujo percurso 
e obra a história se encar-
rega de elevar, estimula o 
despontar de talentos no 
seio da juventude, premian-
do jovens que se destacam 
na área de criação literária.

“Queremos agradecer e fe-
licitar igualmente aos jovens 
escritores, que com o seu tra-
balho, empenho e muita qua-
lidade nos conteúdos outrora 
apresentados por eles supera-
ram a forte competitividade 
com os outros escritores e sa-
graram-se os grandes vence-
dores”, disse Sérgio Ribeiro. 

silVino miranda
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Jovens da Frelimo em polvorosa em Inhambane 

Galiza Matos e Amuji zangam-se 
e ponderam levar o caso à PGR

Em causa está a adjudicação supostamente fraudulenta 
e rápida no ano de 2020 para aquisição da viatura protoco-
lar de marca Mazda Bt50, em uso no Governo do distrito 
de Vilankulo, que a empresa Companhia de Operações Pe-
trolíferas e Logísticas Amuji ganhou sem que tal prestasse 
serviços de venda de viaturas, o que de algum modo viola 
os procedimentos legais. 

Segundo fontes 
que preferiram 
o anonimato, a 
adjudicação da 
viatura de marca 

Mazda modelo Bt50, com a cha-
pa de inscrição AJC 081 MC, não 
obedeceu os pressupostos legais, 
tendo sido adjudicada de forma 
rápida e fraudulenta com indí-
cios de sobrefacturação, ou seja, 
chegando a custar mais de três 
milhões de meticais aos cofres do 
erário público, conforme consta 
do contrato a que tivemos acesso.

Contam as fontes que a 
empresa Companhia de Ope-
rações Petrolíferas e Logísticas 
Amuji nunca prestou serviços 
de venda de viaturas, curiosa-
mente, na antiga Administração 
conseguiu através de esquemas 
montados na Unidade de Ges-
tão das Aquisições (UGEA), em 
conluio com o antigo Secretário 
Permanente, agora noutro dis-
trito, e o chefe da UGEA, ga-
nhar o concurso para o efeito. 

Diante destas situações, o 
actual administrador do distri-

to de Vilankulo pondera levar 
o caso ao Gabinete Provincial 
de Combate à Corrupção em 
Inhambane (GPCC), cujos ca-
sos de corrupção têm estado a 
subir, mas por orientação do 
partido ao nível do distrito foi 
advertido a recuar da denúncia.

Relativamente aos mimos que 
estão a inundar as redes sociais 
nos dias que correm, as nossas 
fontes apontam como factor a 

perda de monopólio das empresas 
Amuji nos contratos para presta-
ção de serviços naquele distrito tu-
rístico. Hoje, há um combate duro 
movido por Galiza Matos Jr. no 
concernente à corrupção e tráfico 
de influências, como consequên-
cia há indivíduos que se auto-in-
titulam donos de Vilankulo e que 
não estão a ver com bons olhos e 

movem esse tipo de campanhas.
Por exemplo, há dias, o em-

presário Yassin Amuji deixou 
escapar trechos de uma conversa 
de um dos grupos de WhatsA-
pp em que o actual administra-
dor, Galiza Matos Júnior, move 
uma ameaça ao empresário por 
este estar farto de engolir sapos.

Face a esses conflitos, as nos-
sas fontes sublinham que tal situa-
ção deve-se ao facto de por muito 

tempo o empresário Yassin Amuji 
pretender o cargo de administra-
dor daquele distrito, tal como su-
cedeu com o seu pai, que ocupou 
o cargo de edil daquela autarquia.

“As expectativas de se tor-
nar administrador e membro 
do Comité Central da Frelimo 
goraram para Yassin Amuji, ha-
vendo essa intentona de denigrir 
a imagem dos dirigentes a nível 
da província”, salientou a fonte.

Outra questão que azeda as 
relações entre a Administração li-
derada por Galiza Matos e Yassin 
Amuji tem a ver com a constru-
ção da sala de sessões do Gover-
no distrital, adjudicada à empresa 
do jovem empresário, que, se-
gundo os queixosos, não ofere-
ce conforto e em dias de chuva 
tem sido um verdadeiro calvário 
para as reuniões do executivo.

Sendo assim, as fontes tra-
taram de solicitar ao empreiteiro 
possíveis rectificações, mas este 

declinou dar qualquer satisfação. 
Entretanto, contactado o ad-

ministrador de Vilankulo, Ed-
mundo Galiza Matos Jr., este 
recusou-se a entrar em detalhes 
sobre o assunto da viatura pro-
tocolar, bem como as ameaças 
de submeter o assunto ao Ga-
binete Provincial de Combate à 
Corrupção. No entanto, assegura 
que descobriu uma teia que havia 
sido montada desde a UGEA até 
à Repartição de Finanças, que 
se dedicava a negócios à mar-
gem da lei, entre o empresário 
Yassin Amuji e alguns funcio-
nários do Governo do distrito. 

Esta teia, segundo Ga-
liza Matos Jr., teve que ser 
desmontada através de me-
xidas nos cargos de chefia.

Entretanto, contactado o 
empresário Yassin Amuji para 
reagir sobre os factos que pe-
sam sobre si, este declinou-se a 
responder às nossas chamadas.

elton da Graça  


