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A Renamo não gostou dos últimos pronunciamentos veiculados neste semanário pelo deputado 
Francisco Campira, segundo os quais, se o actual líder da Renamo, Ossufo Momade, não agluti-
nar todas as vozes discordantes no seu seio, a Renamo poderá caminhar para uma “turbulência” 
partidária ao estilo da Unita “Renovada” de Angola. Na voz do seu porta-voz, José Manteigas, 
a Renamo não antevê qualquer turbulência no “ninho” da perdiz, alegadamente porque não há 
nenhuma insatisfação partidária e, no seu entender, Francisco Campira não passa de um político 
“falhado” e “pendura”, que (só) queria “continuar a mamar o leite da Renamo”. Manteigas acusa 
ainda ao regime do governo da Frelimo de “apadrinhar” as incursões armadas da propalada Junta 
Militar, por permitir a cobertura televisiva da Televisão Pública das ameaças de um grupo armado 
contra as instabilidades públicas e do Estado. Acompanha, caro leitor, a entrevista que se segue.

Senhor porta-voz, 
qual é a vossa reacção 
perante os últimos 
pronunciamentos do 
deputado Campira?

Muito obrigado pelo espaço 
que nos dão, como partido Re-
namo, de facto, quando lemos o 
Jornal Zambeze da última edi-
ção, ficamos muito indignados 
com os pronunciamentos do 
senhor Francisco Campira que 
fala da Renamo e até em algum 
momento de forma pejorativa, 
nós consideramos isso como 
sendo uma vergonhosa ingra-
tidão de um político falhado e 
frustado, por isso pedimos este 
espaço para também podermos 
reagir a esta entrevista.

Basicamente, Campira ale-
gou marginalização por parte 
da actual liderança da Renamo, 
como é que vê essa marginali-
zação?

- A um dado momento da 
entrevista, até ele próprio con-
fessa que não é membro do par-
tido Renamo e que é presidente 
de um partido, e se ele não é 
membro da Renamo qual é a 
marginalização que está a sofrer?

Quando ele diz que a Rena-
mo caminha para uma turbulên-
cia partidária, ele deve fazer uma 
introspecção e responder onde 
é que está o partido dele? É um 
partido falhado que não existe, o 
que ele queria era continuar pre-
so a mama do partido Renamo, 

a chupar leite e ele não trouxe 
resultados, durante os cinco anos 
que esteve no Parlamento o que 
é que ele fez?

Mas quais eram os resulta-
dos que se esperavam?

Que ele trouxesse mais mem-
bros para a Renamo, para que o 
partido tivesse mais votantes e 
ser mais robusto, ele não trouxe, 
se agora procurarmos por ele e 
perguntarmos onde é que fica a 
sede do teu partido, onde estão 
os seus membros? Esses mem-
bros não existem, então esses 
são políticos penduras.

Faz parte daqueles políticos 
que vêm a Renamo como forma 
de conseguir conforto social, o 
que aconteceu.

O s audos o  pres idente 
Dhlakama convidou Campira 
para fazer parte da lista da Re-
namo, não segnifica que ele tem 
que se acomodar nisso. E mais, 
na Renamo, para se ser candidato 
a qualquer órgão, como é o caso 
das assembleias provinciais, 
para Assembleia da República 
e para Presidente da República, 
há eleições, os membros são 
submetidos a um crivo, na base, 
no distrito, na província e a uma 
organização da Comissão Polí-
tica, portanto, se ele (Campira) 
não teve espaço na base, e mais, 
ele não sendo membro do par-
tido Renamo, se calhar nem foi 
a conferência distrital.

Mas havia ou não um pro-
cesso de aproximação para 
oficialização da militância de 
Campira na Renamo?

- Nao se tratam processos na 
Renamo, um membro ou simpa-
tizante concorre para qualquer 
órgão, portanto, não é o partido 
Renamo que vai atrás de pessoa 
a solicitar seus documentos 
para concorrer a Assembleia da 
República. Nós fazemos eleições 
internas e ele, se calhar, por não 
ser membro do partido Renamo, 
não concorreu.

Agora, se ele (Campira) quer 
vir para Renamo que o diga, que 
renuncie o seu partido e venha, 
e não pode nem deve vir aos 
jornais para fazer lamentações 
por não estar na lista da Renamo.

Na entrevista, Campira 
reclama também a falta de 
meios de trabalho para como 
deputado fiscalizar as activida-
des do governo, isso constitui 
verdade? 

- Primeiro, ele devia agra-
decer a Renamo pelo facto de 
ter-lhe dado oportunidade de en-
trar para a Assembleia da Repú-
blica, porque ele nunca sonhou, 
nunca se imaginou a partir do 
seu próprio partido ser deputado 
da Assembleia da República (...) 
isso é uma ingratidão.

E mais, os deputados da 
Assembleia da República têm 
um salário mensal a qual ele 
auferiu durante 60 meses, ou seja 
durante cinco anos, os deputados 
da AR tem direito a um subsídio 
para trabalhar no círculo eleito-
ral. E ele durante esses cinco anos 
recebeu o subsídio do círculo 
eleitoral exactamente para ir 
fazer o trabalho. 

Não é o partido Renamo 
que tem que lhe dar dinheiro 
para ir trabalhar, ele está a ser 
incoerente e muito mesquinho 
ao colocar esta questão.

Se ele pegou esse dinheiro 
destinado para fazer o trabalho 
do círculo eleitoral para outros 
fins, como para construir a sua 
casa ou para alimentar a sua fa-
mília, esse é um problema dele. 
O Estado moçambicano atribui 
um subsídio ao deputado para ir 
fazer trabalho na base.

“Temos um presidente eleito 
com mais de 65% de votos”

Também levantou a questão 
da ruptura entre a liderança 
da Renamo e a bancada parla-
mentar, exemplificando, citou 
nomes como os dos deputados, 
Sandura, Balaunde e dele pró-
prio, há ou não uma ruptura 
na Renamo?

- O senhor Campira não 
conhece a Renamo, se calhar 
não tem a pujança política que 
a Renamo tem, portanto, na Re-
namo não há nenhuma ruptura.

O senhor Sandura e Bu-
launde entenderam apartar-se 
da Renamo e ponto final, nós, 
a Renamo, continuamos e, esta-
mos aqui, eles quiseram filiar-se 
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Porta-voz da Renamo, José Manteigas “vulgariza” Campira e diz: 

Junta Militar é assunto do Governo
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a um outro partido político, a 
Renamo não tem nada a ver com 
isso, aliás, a Renamo lutou pela 
liberdade, um dos desideratos 
da luta da Renamo foi preservar 
e defender as liberdades indivi-
duais, e esses cidadãos tem esse 
direito legal e constitucional 
de optar por qualquer partido 
político que eles acharem e eles 
também tem a liberdade de re-
nunciar a qualidade de membro 
de partido a qualquer momento, 
foi o que aconteceu.

Isto não significa ruptura, 
a Renamo tem uma estrutura, 
temos um presidente eleito com 
mais 65% no sexto congresso, 
temos uma Comissão Política 
Nacional a funcionar, temos o 
Conselho Nacional do Partido a 
funcionar, temos o Secretariado-
-geral da Renamo a funcionar, 
nos preparamos para ir as elei-
ções e fomos.

Mas então, como é que a 
Renamo viu o chumbo na in-
dicação de Frangoulis na AR?

-Nao foi para membro do 
Conselho de Estado mas para 
o Conselho Constitucional, a 
Renamo precisava preencher 
a vaga.

A sociedade moçambicana, 
a própria Renamo reconhece a 
competência técnica jurídica do 
doutor Frangoulis. Mas, infeliz-
mente, tivemos aquele incidente 
na Assembleia da República.

Mas como eu digo, este é 
um assunto que passa pelas 
liberdades das pessoas, alguns 
deputados não quiseram deposi-
tar o voto de confiança ao doutor 
Franguolis, mas era o exercício 
do seu direito, apesar disto ter 
criado um desgosto ao partido 
Renamo, porque era do nosso 
interesse a figura do doutor 

Franguolis, porque é uma pessoa 
capaz de trazer uma dinâmica 
ao CC, mas isto não aconteceu.

A nível dos estatutos do 
partido qual é a previsão para 
essas insatisfações?

-Estaturiamente, se um 
membro decide sair do partido, 
é um direito que ele tem, é como 
num casamento, pode haver um 
divórcio, mas o que não pode 
acontecer é que a minha parceira 
pegue numa arma para forçar 
uma separação ou vice-versa.

Esses compatriotas enten-
deram passar para um outro 
partido e o fizeram, a Renamo 
achou isso uma situação normal, 
e já tivemos vários casos, é o 
caso do senhor Luís Boavida, da 
Maria José, do Daviz Simango e 
outros que saíram, democracia é 
isto, o exercício das liberdades e 
direitos fundamentais dos cida-
dãos consiste nisso, tem de facto 
a prerrogativa de dizer hoje sim, 
mas amanhã não.

Assim também temos situa-
ções de colegas que estiveram no 
MDM, mas que voltaram para 
a Renamo e foram recebidos. 
Portanto, a saída desses compa-
nheiros não é nada de histórico, 
porque é uma prática, sobretudo, 
no mundo dos partidos políticos.

Mas esses membros asso-
ciam sua saída a alguma insa-
tisfação no partido, atendendo 
que a mesma foi manifestada as 
vésperas das eleições, a Renamo 
avaliou a sua aspiração eleitoral 
com essas insatisfações?

-Em política (os verdadeiros) 
membros se vêem em momentos 
de dificuldades, é como nas 
sociedades, os bons amigos se 
vêem nos momentos difíceis, 
portanto, é estranho que essa 
insatisfação surja depois de 
não conseguir entrar para a 
Assembleia da República, vol-
tando para o vosso entrevistado 
(Francisco Campira), o partido 
dele existe? Há satisfação? Ele 
ficou cinco anos a usufruir 

dos salários, subsídios e até a 
alcançar o estatuto que ele diz 
aqui, o de Vice-Presidente da 
Comissão de Queixas e Petições 
da AR, e os membros dele, 
como é que viveram durante 
os cinco anos?

Mas ele alega que, quando 
Dlhakama era vivo, mobiliza-
va seus membros a votarem 
em Dhlakama. Há um forúm 
próprio na Renamo para lidar 
com alegadas insatisfações 
dos seus membros?

-Se ele tivesse capital políti-
co, teria o seu partido robusto, 
representado nas autarquias, 
nas Assembleias Províncias, 
na AR(..) ele não tem nenhum 
capital político, porque o capi-
tal dos partidos políticos vê-se 
através da sua representação 
nos vários órgãos, desde que ele 
criou o partido dele nunca ouvi 
que conseguiu um assento no 
Município, então, esse capital 
político só tem quando está 
dentro da Renamo? É estranho.

Continuamos a dizer que 
na Renamo não há insatisfação, 
se calhar podemos dizer que, 
como qualquer casa, há dife-
rentes formas de pensar sobre 
um determinado assunto e isso 
é normal e acontece em todos 
os partidos do mundo.

Mas para o caso da Jun-
ta Militar, a Renamo, ao se 
demarcar dela também, não 
achou que ela gozava de al-
guma simpatia e apoio de 
algumas bases da Renamo 
que poderão ter penalizado o 
partido nas últimas eleições?

- Tenho muitas dúvidas 
sobre isso e o assunto Junta Mi-
litar não faz parte da Renamo, 
nós dissemos tempestivamente 
que nos distanciávamos deste 
grupo, porque as nossas forças 
residuais, desde o tempo que 
o nosso saudoso presidente 
Dlhakama decretou as tréguas 
militares de forma unilateral, 
as nossas forças estão a espera, 
com serenidade, do processo da 
Desmobilização, Desarmamen-
to e Reintegração social (DDR).

Temos um Estado Maior 
General sedeado em Goron-
gosa, temos um Comandante-
-Chefe das forças residuais 
da Renamo, o general Ossufo 
Momade e todos aqueles que 
estão sob o comando destas 
duas unidades, aguardam por 
este processo. 

Os outros que se apartaram 
da Renamo esse é um assunto 
deles, compete a eles responder 
ou não pelos seus actos, mas a 
Renamo desde logo distanciou-
-se milimetricamente deste 
grupo, porque saíram do con-
trolo da Renamo e na Renamo 
não há dois comandos.

“Governo permite cobertura televisiva do general Nhongo”
O que a Renamo está a fazer 

no sentido de reaver as suas 
armas que estão na posse da 
Junta Militar?

- Este não é um assunto da 
Renamo, é um assunto do Estado 
moçambicano, aliás, devo-lhe 
dizer que o regime do dia é 
que proporcionou ou está a dar 
azo a este movimento, quando 
permite coberturas televisivas 
a este grupo, numa mata, onde 
supostamente estão reunidos.

As Forças de Defesa e Se-
gurança (FDS) sabem que eles 
têm armas, e neste país, o Ser-
viço Informaçao e Segurança 
do Estado (SISE) sabe tudo e 
mais alguma coisa sobre a vida 
de cada cidadão, portanto, eles 

sabem onde está aquele grupo, 
quais são as motivações, quem 
os financia, o SISE sabe, por que 
não faz (em) nada? Interessa ao 
regime estas práticas.

Está a dizer que o governo 
é cúmplice da Junta Militar?

- A pergunta que se faz sem-
pre é: como é que uma Televisão 
de Moçambique (TVM), uma 
Rádio Moçambique (RM) e uma 
Telivisão Miramar, vão fazer 
cobertura de um grupo armado 
que está a ser uma ameaça para 
segurança e ordem pública do 
Estado?

E mais, criar condições para 
em plena campanha eleitoral, no 
dia 14 de Outubro, abrir espaço 

para a televisão fazer campanha 
contra a Renamo e contra o 
seu candidato, general Ossufo 
Momade?

Por outras palavras, (Nhon-
go) estava a dizer para não vo-
tarem no Ossufo Momade nem 
na Renamo, votarem na Frelimo 
e no Nyusi. Esse compadrio sig-
nifica o quê?

Os moçambicanos não são 
cegos nem burros, os moçam-
bicanos percebem e fazem lei-
turas e conhecem até que ponto 
significa algum acto ou alguma 
atitude.

E não há membros da Re-
namo a apoiar a Junta Militar?

-Não conheço (...) se há pes-

soas, isso não é e nem faz parte 
da Renamo, se calhar podem ser 
pessoas individuais e voluntárias 
que tenham alguma simpátia 
para com eles, mas aquele que 
é membro da Renamo, está ali-
nhado na orientação do partido 
dirigido por Ossufo Momade.

Há espaço para reconcilia-
ção com a Junta Militar?

- A Renamo é um partido 
aberto, aglutinador e tem es-
paços próprios para discutir 
os seus problemas, temos o 
Conselho Nacional que é um 
momento soberano em que o 
partido se junta e discute os seus 
problemas. Temos o Congresso, 
em que o partido se reúne e 
elege os seus órgãos e discute 

os seus problemas, portanto, a 
haver um membro da Renamo 
que tenha alguma insatisfação 
tem esses órgãos e o presidente 
Ossufo Momade é um presidente 
aberto, humilde e acessível para 
todos membros da Renamo e até 
mesmo para aqueles que não são 
membros da Renamo.

Ir para os jornais para falar 
da insatisfação, isso revela que 
as pessoas que assim o fazem, 
não querem a sobrevivência do 
partido.

“Ainda vamos negociar”

Uma das supostas insatisfa-
ções da propalada Junta Militar 
é a não inclusão da força da 
Renamo no SISE, qual é 
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o ponto de situação sobre 
esta materia?

- Como eu lhe disse, as forças 
residuais da Renamo aguardam 
pela implementação do processo 
de DDR, e este processo teve o 
seu início, como todos sabemos, 
na sede das negociações que 
começaram em 2016, passamos 
para uma segunda fase das ne-
gociações em que os líderes dos 
partidos Renamo e da Frelimo 
tinham um contacto directo 
para aproximar as partes, e desde 
esta parte e como resultado dos 
entendimentos ficou claro que as 
forças residuais da Renamo, aliás, 
isto vem desde o Acordo Geral 
de Paz, devem ser enquadradas 
nas FDS, na PRM e no SISE, 
isto não começou agora, já vem 
desde o AGP e é esse objectivo 
que o actula presidente, Ossufo 
Momade está a presseguir, que 
a força residual da Renamo seja 
integrada nestas instituições e 
mais, nas instituições de ensino.

Avançou-se um pouco mais 
nessas últimas negociações, 
elementos da Renamo devem 
ser integrados também nas 
instituições de ensino de Defe-
sa e Segurança, isto está lá nos 

entendimentos.

Não há ninguem que está 
afastado deste processo, o que 
estamos a assistir é uma auto 
exclusão de alguns companhei-
ros, porque como eu disse, as 
forças residuas da Renamo estão 
a espera deste processo.

O aconteceu até aqui foi a 
integração dos oficias e generais 
da Renamo nas FDS, temos 10 
oficias e generais que foram inte-
grados na PRM, neste momento, 
não posso lhe dizer qual é o es-
tágio da integração dos homens 
da Renamo no SISE, porque 
este é um assunto de segurança 
de Estado, neste momento, não 
tenho elementos para dizer o que 
está acontecer (...) as negociações 
constituem um processo longo 
e sinuoso.

Quer dizer que ainda vão 
negociar?

-Isso tem que acontecer, 
porque é um dos entendimentos 
entre o governo e a Renamo, in-
clusão da forças ou de elementos 
da Renamo no SISE, nao é um 
assunto consumado, aliás, ainda 
sequer começou, portanto, vir 
alegar publicamente a exclusão 

no SISE, não é verdade, é uma 
falacia.

Atendendo que até o SISE 
foi usado na engenharia das 
polémicas dívidas odiosas hã 
esperança da inclusão vir a 
acontecer?

- Nas negociações, nós apre-
goamos sempre o princípio da 
boa fé, que aquilo que foi acor-
dado na mesa das negociações, 
esperamos que seja milimetri-
camente cumprido pelas partes, 
portanto, se o governo da Frelimo 
aceitou a integração é óbvio que 
se de facto, está agir de boa-fé, na 
defesa dos interesses mais nobres 
do país, então vai ter de aceitar e 
esperamos que tal aconteça.

Há garantias de ambas par-
tes?

Do lado da Renamo, demos 
todas as garantias e a garantia 
que nós demos foi de assinar-
mos o Acordo das Cessações 
das Hostilidades Militares no 
dia 1 de Agosto do presente ano, 
consecutivamente a Renamo na 
pessoa do seu presidente assinou 
também o acordo do dia 6 de 
Agosto, o Acordo de Paz e Recon-
ciliação Nacional, tudo fizemo-lo 

de boa fé.

Nas instituições do Estado, 
nós vamos entrar e devemos 
entrar sim, porque as pessoas 
passam mas as instituições ficam, 
e a questão da corrupção é um 
problema do regime, se mudar-
mos a postura do regime, o tipo 
de governação, que, infelizmente, 
está infestada pela corrupção 
é óbvio que as instituições vão 
funcionar e nós queremos que as 
instituições funcionem e que as 
leis e a Constituição da República 
sejam respeitadas. Fazemos fé que 
a outra parte (o governo) cumpra, 
porque nós estamos determi-
nados a manter a nossa palavra 
no sentido de manter a paz e os 
entendimentos que incorporados 
no Acordo do dia 6 de Agosto.

Não seria mais prático que 
o acordo previsse sanções para 
o (s) violador (es)?

- O acordo não traz sanções 
nem prevê medidas punitivas 
para quem não cumpre mas é de 
salutar que este acto tão solene 
como o de assinatura do Acordo 
de Paz e de Reconciliação Na-
cional, esperado e pedido pelos 
28 milhões de moçambicanos, 
fosse assistido pela comunidade 

internacional e até abençoado 
pelo Papa Francisco, que, infeliz-
mente, foi enganado que teríamos 
paz e reconciliação nacional, 
porque se houvesse entendimento 
desses desideratos nacionais não 
teríamos as escandalosas eleições 
que nós tivemos, portanto, os 
moçambicanos, a comunidade 
internacional e o Papa Francisco 
foram todos enganados pelo 
regime.

A Comissão Política Nacional 
reuniu-se no dia 21 de Outubro, 
na cidade de Maputo, onde na voz 
do presidente do partido manifes-
tou o seu sentimento em relação a 
este processo eleitoral. Enquanto 
o resultado for este divulgado pela 
Comissão Nacional das Eleições 
(CNE) nós não reconhecemos 
estes resultados.

Estamos a espera da delibe-
ração do CC, porque já interpu-
semos um recurso e aguardamos 
a todo momento que o CC pela 
primeira vez, se calhar, venha 
fazer a reposição da justiça elei-
toral, porque queremos a verdade 
eleitoral, essas eleições, como a 
própria CNE disse nas interli-
nhas não foram justas, livres e 
transparentes.  

Há presos políticos da ND na cadeia de Guijá
Por alegada posse de falsas credenciais

os membros do partido Nova democracia (Nd), no total de 
dezoito, na província de Gaza, continuam detidos ilegalmente 
no estabelecimento prisional de Guijá, desde o passado dia 15 
de outubro, acusados alegadamente de apresentar falsas cre-
denciais, não reconhecidas pelo Conselho distrital de eleições, 
no entanto, as mesmas credenciais continham carimbos dos 
órgãos eleitorais. 

Sem nenhuma expli-
cação clara das au-
toridades de justiça 
do que realmente 
está em causa, de-

zoito delegados da ND continu-
am presos em Guijá, província 
de Gaza. A detenção aconteceu 
precisamente no dia da vota-
ção das eleições gerais, quando 
o director Distrital do STAE 
fez-se aos postos de votação 
acompanhado pela polícia para 
obrigar a retirada de todos os 
delegados de candidatura da 
ND, em todas as Assembleias 
de Voto no distrito de Chókwè, 
onde na mesma sequência, foi 
escolhendo alguns para detê-
-los.

Trata-se de uma acção pro-
movida pelos órgãos de admi-
nistração eleitoral, durante o 
processo eleitoral, resultando 
no impedimento da ND, em 

toda a província de Gaza, de 
fiscalizar a votação, e em par-
ticular no distrito de Chókwè.

Falando ao Zambeze, a man-
datária nacional da ND, Quité-
ria Guirenguene, esclarece que 
tendo sido detidos os delega-
dos de candidatura da ND, o 
mandatário provincial, Adeli-
no da Silva Jr., na tentativa de 
querer se inteirar das causas 
que levaram a expulsão e de-
tenção de delegados junto do 
comando distrital, foi igual-
mente detido, “no mesmo dia 
da votação, no final do dia fo-
ram recolhidos ao tribunal onde 
foi feita a legalização da prisão 
e imediatamente foram trans-
feridos a cadeia do distrito de 
Guija”, explicou Guirenguene.

De acordo com a mandatá-
ria nacional, neste processo foi 
proibido qualquer acesso da 
parte da ND, das famílias aos 

detidos, incluindo o respeito do 
direito a defesa. Aliás, Guiren-
guene fez sublinhar que até esta 
parte os advogados do partido 
não são permitidos a ter acesso 
ao processo que conduziu a de-
tenção de membros da ND, mas 
sabe-se que foi instituído um téc-
nico do IPAJ para assistir o caso.

“Nunca nos foi dado acesso ao 
processo, vimos apenas a infor-
mação que os órgãos de justiça 
deram a Rádio Moçambique, a 
dizer que a detenção estava re-
lacionada ao facto de credencias 
falsas, e esta mensagem circulou 
muito até que percebemos que 

era esta a alegação de acusação”
A ND não tem dúvida de que 

se tratou de uma intenção ma-
liciosa dos órgãos de gestão 
eleitoral com motivações po-
líticas, para criar dúvida sobre 
a credenciação da ND pelos 
órgãos eleitorais, o que foi de 
seguida provado a autentici-
dade das credenciais dos de-
legados de candidatura pas-
sadas pelos mesmos órgãos.

No entanto, Guirenguene 
explica que foram recolhi-
dos diversos documentos que 
constituíram anexo do recurso 
ao Tribunal Distrital Judicial 

do Distrito de Chókwè, envia-
da também, toda a correspon-
dência que levou até a creden-
ciação dos candidatos, para 
além de cópias de credenciais 
que foram emitidas em dupli-
cado pelos órgãos eleitorais.

A ND condena de forma 
veemente a forma como está 
sendo conduzido o processo 
pelos órgãos de justiça, pois, 
mesmo não havendo provas 
concretas do crime cometi-
do pelos membros da ND, 
aqueles continuam detidos. 

Parte considerável dos 
presos é constituída por jo-
vens, tendo já perdido o ano 
lectivo, para além de outros 
como encarregados e país de 
família, porque aceitaram o 
desafio de fiscalizar o voto.

“Continuamos a fazer de 
tudo para a resolução desta 
situação, metemos pedido de 
Habeas Corpus, serão reme-
tidos processos ao nível do 
Tribunal Distrital, porque ao 
nível da Procuradoria Dis-
trital não houve qualquer 
pronunciamento, o proces-
so vai ao tribunal superior e, 
depois de vermos os próxi-
mos passos, em função disso 
poderemos nos pronunciar”, 
fundamentou Guirenguene.

LuÍs CuMBe
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Os rostos das cartas anónimas na AT
 - Investigação interna começa a “transpirar” nomes

Virou moda o recurso ao anonimato e as redes sociais para 
reivindicar e até denunciar aspectos ligados ao funcionamento 
das instituições públicas em moçambique. até aqui tudo bem, 
a coisa assume outros contornos quando grupos corruptos e 
desonestos tomam de assalto as redes sociais e, escondendo-se 
no anonimato, procuram desestabilizar a função pública. 

Nos últimos tem-
pos, a Autori-
dade Tributária 
tem sido palco 
de alegadas de-

núncias de pessoas sem rosto. 
O clima de crispação só viria 
a cessar com um encontro re-
cente dirigido pelo Ministro da 
Economia e Finanças Adriano 
Maleiane. Júlio António Iná-
cio Manjate, Superintendente 
Aduaneiro é um dos rostos 
identificados pela inteligência 
interna da Autoridade Tribu-
tária, como um dos supostos 
autores de diversas cartas anó-
nimas.

Mas afinal o que é que está 
acontecer? 

Em Agosto do ano em 
curso, a Direcção de Recur-
sos Humanos da Autoridade 
Tributária (AT) lançou um 
concurso interno, tendo como 
alvos funcionários das carreiras 
técnicas aduaneiras e Técnica 
Tributária, nas categorias de 
Assistente Aduaneiro e Téc-
nico Tributária da 2ª Classe, 
que, caso quisessem, podiam 
apresentar candidaturas para o 
preenchimento de 250 vagas na 
categoria de Técnico Tributá-
rio da 1ª classe. 

Para o concurso acima, os 
candidatos seriam aprovados 
na condição de atingir uma 
marca igual ou superior a 10 
valores. E, em caso de empate, 
o júri iria considerar o tempo 
de serviço prestado nas unida-
des locais situadas nos distritos, 
nos termos do número 2 do ar-
tigo 31 do Estatuto do Pessoal 
da AT.

 Na mesma nota, os recur-
sos humanos da AT, informam 
que a progressão à vista bene-
ficiaria a todos os funcionários 
elegíveis para a transição de 
escalão, com a devida compen-
sação pelo tempo de estagnação 
em que os mesmos ficaram sem 
progredir.

Mas alguns funcionários 
acham que não há necessida-
de de serem avaliados através 
de um teste. “Nós somos anti-
gos aqui e não precisamos de 
passar por nenhuma avaliação 
escrita, reunimos requisitos”, 

disse um dos funcionários, que 
reconhece por outro lado não 
estar preparado para avaliação 
escrita. São indivíduos como 
este que se juntaram ao coro 
para boicotar o concurso.

Mesmo perante a confusão 
instalada, a Direcção dos Re-
cursos Humanos da AT emitiu 
um comunicado a 18 de Outu-
bro de 2019, vem estabelecer 
que foi marcada a data de 26 de 
Outubro de 2019, para a reali-
zação das provas escritas. 

Na semana passada, um 
conselho directivo foi convo-
cado e dirigido pelo ministro 
de tutela, Adriano Maleiane, 
que orientou o cancelamento 
do concurso e a devida publici-
tação dos procedimentos para 
melhor familiarização por par-
te dos funcionários.

Júlio António Inácio Manjate, 
o autor das cartas anónimas?

- Casas luxuosas e estabeleci-
mentos hoteleiros construídos 
com dinheiro duvidoso

O Superintendente Adua-
neiro da Autoridade Tributária, 
Júlio António Inácio Manjate, 
que desde Maio de 2017, está 
afecto ao Posto Fiscal e de Co-
brança de Mandlakazi, é aponta-
do por fontes internas como um 
dos rostos das cartas anónimas. 
Um trabalho feito pela inteligên-
cia interna, interceptou conver-
sas deste com alguns jornalistas 
e figuras proeminentes da pra-
ça, onde este não só repassa os 
conteúdos, como defende a sua 
partilha e até dá palpite de abor-
dagens. 

Conhecedor da casa, Júlio 
António Inácio Manjate foi chefe 
de BRT de 2015 a 2017, mas an-
tes, de Novembro de 2013 a Abril 
de 2015, ocupou a pasta de Chefe 
de Reparticipação de Inteligên-
cia. Mas também, este quadro da 
AT, Licenciado em Administra-
ção e Gestão de Empresas, já fez 
parte da divisão da investigação. 
Em Maputo, fazia parte das fa-
mosas brigadas que perseguiam 
mukheristas.

Aliás, foi na base de negócios 
pouco claros, segundo fontes in-
ternas da Autoridade Tributária, 
que Júlio António Inácio Manja-

te conseguiu um património in-
vejável na área imobiliária, desde 
casas luxuosas em bairros de elite 
de Maputo, até estabelecimentos 
hoteleiros. 

Júlio, o dono do Mazino Lodge 
em Mandlakazi

O Superintendente Aduaneiro 
da Autoridade Tributária, Jú-
lio António Inácio Manjate, foi 
transferido em 2017 para delega-
ção da Autoridade Tributária em 
Gaza, mas concretamente em 
Xai-Xai, mas pediu para que fos-
se transferido para Mandlakazi, 
para que de perto cuidasse do seu 
negócio, Mazino Lodge, locali-
zado naquele distrito. Com 17 
quartos luxuosos, Mazino Hotel 
é um dos mais bonitos lugares de 
se estar naquela província. Não é 
por acaso que o dono decidiu se 
alojar perto do seu negócio.

Um Milhão de Dólares para 
se desfazer de um outro 

estabelecimento hoteleiro

Outro estabelecimento, ago-
ra a venda, está localizado no 
distrito de Marracuene, ao longo 
da EN1, aos interessados, o ven-
dedor está a cobrar Um Milhão 
de Dólares. Trata-se de um com-
plexo residencial composto por 
uma sala de refeições, 26 quartos 
mobilizados com camas e guar-
da-fatos. Com uma área total de 
1 hectar o espaço foi concebido 
igualmente para ter restaurante, 
sala de conferências e lavandaria. 

As fontes internas da AT 

indicam que o 
que leva Júlio 
António Iná-
cio Manjate 
e alguns dos seus comparsas a 
enveredar por esta via é a frus-
tração “eles tinham esquemas de 
enriquecimento ilícito que com a 
sua transferência foram estanca-
dos”. Isto segundo as fontes que 
temos vindo a citar, é resultado 
de um trabalho interno levado 
a cabo na AT para acabar com a 
corrupção.

Segundo as nossas fontes, Jú-
lio António Inácio Manjate tem 
estado a partilhar com diversas 
pessoas a sua frustração e insulto 
aos dirigentes deste país “até ao 
chefe de estado ele trata de uma 
forma que revela falta de respeito 
e consideração, ainda mais para 
com os seus superiores hierár-
quicos”. 

Nesta incursão, Manjate 
conta com a cumplicidade de 
diversos quadros que durante 
anos ocuparam cargos de chefia 
“o que lhes tornou detentores de 
património milionário de se tirar 
o chapéu”, revelou uma fonte in-
terna da AT.

Aliás, as mensagens que es-
tão em posse do nosso jornal re-
velam o quanto esta “guerra” está 
a ser levada a todo custo, num 
autêntico desespero como nos 
revelaram as nossas fontes.

Torneiras fechadas na AT 

Num passado não muito 
distante, os novos bairros e os 
de elite, era normal ver grandes 

mansões em construção e os do-
nos eram conhecidos “os alfan-
degários”. Aliás, este era o posto 
de trabalho mais cobiçado na 
função púbica dadas facilidades 
de acesso ao dinheiro que os seus 
funcionários tinham.

De algum tempo a esta parte 
as torneiras ficaram fechadas e 
isto pode explicar o nervosismo. 
“A nossa lista indica que os que 
estão por detrás destas cartas 
anónimas são altos quadros que 
foram transferidos para diversas 
missões em outros cantos do país 
e isto vem a confirmar a nossa 
tese sobre os vícios que as pesso-
as tinham de viver em esquemas 
de enriquecimento ilícito”.

A investigação procede e visa, 
segundo a nossa fonte, “àqueles 
que durante as reuniões internas 
também fazem gravações indevi-
das para uso desonesto nas redes 
sociais e este colega Júlio tem es-
tado a partilhar estes áudios. Visa 
igualmente aqueles que tentam 
expor as fotografias dos dirigen-
tes da instituição com objectivos 
obscuros”, rematou.

Numa investigação da inte-
ligência interna da AT, ao que 
tudo indica em coordenação 
com as outras Forças de Defe-
sa e Segurança, foram apura-
dos nomes de pessoas ligadas 
a instituição que tem estado a 
alimentar o mundo das cartas 
anónimas, visando exclusiva-
mente retomar ao poder para 
alimentar os seus vícios.
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Um olhar à morte

A morte apresenta-
- s e - no s  c omo 
u m  p r o c e s s o 
complicado que 
nos espera, dure 

esta espera muito ou pouco, 
pelo que é necessário que sai-
bamos os seus pormenores, e 
também o que se lhe seguirá.

No Mundo há pessoas que 
investem muito dinheiro na 
aprendizagem, seja de leis, de 
códigos, da condução, da agri-
cultura, da ciência nas suas 
várias vertentes, etc. Investem 
para a obtenção de diplomas 
universitários e dedicam toda a 
sua vida e energia na aprendiza-
gem ou no trabalho de alguma 
especialidade, que finalmente 
cessará com o fim da vida.

Mas infelizmente ninguém 
se preocupa em preparar-
-se para esse grande e infalí-
vel momento que é a morte.

Toda a vida que passamos, 
e da qual nos alegramos, edi-
ficamos, conseguimos obter 
diplomas, ganhamos fortunas, 
etc., não se pode igualar ao 
primeiro momento do evento 
que iremos encarar, que é a 
morte, quer gostemos ou não.

Temos pena daqueles que 
acabam as suas vidas em coisas 
que um dia deixarão, esque-
cendo-se da coisa mais impor-
tante na vida, que é a trans-
ferência deste, para o Outro 
Mundo, o Mundo Pós-Morte. 

O  q u e  i r e m o s  e n c a -
rar nesse momento? Infeliz-
mente a maioria das pesso-
as está negligente acerca dos 
pormenores desse momento.

Na vida mundana, quando 
algum estudante tem um exame, 
prepara-se para tal, vive momen-
tos de grande preocupação, pois 
não sabe quais as perguntas que 
lhe serão apresentadas. Esmera-
-se, dorme pouco, procura o 

auxílio de um explicador para 
lhe dar aulas extras, e até mesmo 
a rotina da sua família ou das 
pessoas que o rodeiam sofre 
alterações devido à preparação 
desse evento, que não passa de 
algo mundano, pois ainda que 
reprove nos exames não é tão 
grave, já que pode voltar a tentar.

A maioria de entre nós es-
força-se e tenta preparar-se para 
os eventos ligados a este Mun-
do, esquecendo-se do grande 
evento que o espera: a morte.

A morte é algo em que deve-
mos pensar de forma constante, 
já que traz-nos benefícios, pois só 
o simples pensar nela levar-nos-
-á para a verdadeira felicidade.

Em primeiro lugar, cada 
um de nós tem de saber que o 
momento da morte assemelha-
-se a uma cirurgia complicada. 

Não devemos pensar que por 
exemplo, se alguém sair da sua 
casa de carro, e tiver um acidente 
que lhe é fatal, a morte não o 
encontraria caso não tivesse 
saído de casa. Ou se ele tivesse 
saído de casa um pouco mais 
tarde escaparia à morte. Não! 
Os acontecimentos mundanos 
nada têm a ver com a morte.

Nem o cancro ou qualquer 
outra doença tem a ver com 
a morte, pois o processo de 
morte é algo já programado.

Todo o Homem tem o seu 
tempo fixado, não podendo 
ser antecipado nem retar-
dado, um segundo que seja. 

O Anjo da Morte virá no 
momento exacto que ninguém 
conhece, senão Deus. Ele rece-
be instruções da parte de Deus 
para ir recolher a alma de uma 
determinada pessoa no tempo 
fixado. E não vem sozinho, 
pois encabeça um grupo de 
Anjos que se postarão diante da 
pessoa cujo tempo já expirou.

O processo de morte é algo 

muito complicado. Nele desen-
volve-se um diálogo que envolve 
choros, pedidos de socorro, e por 
vezes manifestações de alegria.

E s s a s  s ã o  i n f o r m a -
ções do oculto que o Sa-
grado Livro nos esclarece.

O Qur’án é o Único Livro 
no Universo que nos fala com 
exactidão sobre o que acontece 
no momento e depois da morte. 
Não existe outro livro que tenha 
essa capacidade de descrever 
com rigor a realidade da morte.

C o n s t a  n o  Q u r ’á n , 
n o  C a p .  6 ,  Ve r s .  6 1 :

“E Ele é o Senhor Absoluto de 
Seus servos. E vos envia Anjos-
-da-Guarda (para vos vigiar e 
proteger) até que, quando a 
morte chega a um de vós, os 
nossos enviados (Anjos da Mor-
te) recolhem-na (a alma). E eles 
não negligenciam (sua tarefa)”.

E ss e s  Anj o s - d a - Gu ar-
da registam as nossas ac-
ções, os nossos pensamen-
tos, as nossas intenções, etc.

Deus os envia continua-
mente, uns após outros, para 
registarem tudo, como se fos-
se um vídeo que regista as 
imagens, o som, e tudo o que 
fazemos, até ao momento da 
morte quando recolhem a 
alma, cumprindo a tarefa in-
cumbida, com toda a exactidão.

Num outro versículo (99 
- 100, do Cap. 23) Deus diz:

“Até que quando a morte 
chegar a um deles, dirá: ‘Senhor 
meu! Faz-me voltar (à Terra), 
para que eu possa praticar 
actos virtuosos naquilo que 
deixei’. E atrás dele haverá um 
“barzakh” (barreira) até ao 
dia em que for ressuscitado”.

No momento que precede 
à sua morte a pessoa estará a 
ter o seguinte diálogo. Ela dirá:

 “Senhor meu! Faz-me vol-
tar (à Terra) para que eu pos-

sa praticar actos virtuosos”.
Nesse momento,  assim 

como consta no Qur’ãn, Cap. 
50, Vers. 22, a resposta será:

“Sem dúvidas estavas em 
negligência acerca disto! En-
tão afastamos de ti o que te 
tapava (a visão da verdade) 
e hoje a tua vista é aguda”.

Agora que a cortina foi 
afastada, a pessoa começa a 
aperceber-se do seu destino, 
e então, antes de morrer pede 
ao seu Senhor para lhe fazer 
voltar à Terra, mas a resposta de 
Deus a este pedido é: “Jamais”.

Nã o  h á  u m a  s e g u n d a 
oportunidade, pois já tive-
mos tempo suficiente,  se-
jam 50, 60,70, ou mais anos, 
pelo que não há desculpa.

D e u s  d i z  n o  C a p . 
3 5 ,  Ve r s .  3 7  d o  Q u r ’án :

“Acaso não vos demos vida 
(suficientemente) longa, para 
que quem quisesse tirar li-
ção, tirasse, e (ainda mais) 
vos chegou o admoestador”?  

Aí a alma da pessoa será 
transferida para o outo lado 
do “barzakh”, onde perma-
necerá até ao Dia da Res-
surreição. A partir daí terá 
já  entrado,  ou no Mundo 
das Delícias, ou no castigo.

O momento da morte não 
tem nada a ver com os aconte-
cimentos do Mundo. Por exem-
plo, um doente que padeça de 
alguma doença oncológica, 
e os médicos acham que tem 
pouco tempo de vida, pode 
acontecer que decorrido pouco 
tempo esse doente morra, mas 
também pode acontecer que 
viva muito mais para além do 
que os médicos previam, pelo 
que não se pode pensar que o 
cancro seja a causa da morte.

Deus faz com que algum 
acontecimento anteceda a morte 
de alguém, seja uma doença, um 

acidente, ou mesmo um acto no-
bre como o acto de adoração, etc. 

Q u e m  d e f i n e  i s s o  é 
Deus, na base das nossas ac-
ções. E Ele nunca é injusto.

O Profeta  Muhammad 
(S.A.W.) costumava rogar a 
Deus um bom fim, e o térmi-
nus da vida numa boa acção.

O acontecimento que prece-
de a morte de alguém pode ser 
por exemplo um acidente, um 
afogamento, um derrame cere-
bral, uma paragem cardíaca, etc. 
Mas a morte é alheia a qualquer 
dessas ocorrências, isto é, o Anjo 
da Morte não fica à espera que a 
pessoa tenha um acidente, para 
só então recolher a sua alma.

Não existe no Qur’án ne-
nhum versículo que liga a morte a 
algum acontecimento mundano, 
pois consta no Cap. 10, Vers. 49:

“E cada um de nós tem um 
termo (fixo). Quando seu termo 
chegar, não poderá atrasar e nem 
adiantar (sequer) um instante”. 

A nossa última acção nes-
te Mundo é a mais impor-
tante. O nosso fim, bom ou 
mau, é definido pelas nossas 
acções. O Profeta (S.A.W.) 
diz: “ Vós morrereis assim 
como vivíeis, e sereis ressusci-
tados assim como morrestes”.

A morte é o Fim deste Mun-
do, e o início do Outro Mundo.

E  c o n s t a  n o  Q u r ’á n , 
C a p .  2 9 ,  V e r s .  5 :

“Quem espera encontrar-se 
com Deus, (saiba que) certa-
mente o termo de Deus (fixa-
do para o encontro) chegará”.

Pratiquemos boas acções 
enquanto estivermos vivos, 
pois de contrário, no Outro 
Mundo, ficaremos com remor-
sos e a dizer, conforme consta 
no Qur’án, Cap. 89, Vers. 24: 

“ To m a r a  q u e  e u  t i -
vesse adiantado (boas ac-
ções) para esta minha vida”.
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O panorama da segurança 
rodoviária em Nacala

Estive recentemente na ci-
dade de Nacala, onde fui con-
vidado para ministrar uma 
formação de condução defen-
siva, a fim de ajudar a reduzir 
a sinistralidade rodoviária 
numa empresa de transportes.

Em relação a última vez que 
estive nesta cidade, passaram-
-se aproximadamente cinco 
anos. Embora nessa ocasião 
se registasse, em Nacala, al-
guma insegurança rodoviária 
preocupante, passados estes 
cinco anos, pude aperceber-
-me de que, actualmente, a 
insegurança rodoviária nas 
estradas desta cidade piorou.

A primeira medida que 
tomei, antes de iniciar a for-
mação, foi procurar transitar 
pelos diversos tipos de via 
de Nacala, urbanas e perifé-
ricas, para constatar os di-
ferentes índices de perigo a 
que um condutor de automó-
vel pode estar sujeito nesta 
urbe. Encontrei problemas 
relacionados com a sinaliza-
ção rodoviária, com o com-
portamento desregrado dos 
usuários das vias públicas, 
com especial referência para 
os motociclistas e peões, para 
além da participação dos ca-
britos em determinadas es-
tradas. Foi com base nestas 
constatações, com a análise 
dos tipos de acidentes regis-
tados com os motoristas da 
empresa que iriam beneficiar 
da capacitação, e ainda com a 
avaliação dos conhecimentos 

teóricos das regras do Códi-
go da Estrada e da sinalização 
rodoviária, que a estratégia 
de formação foi delineada. 

Grande parte dos conduto-
res de veículos que usam as 
estradas de Nacala, são moto-
ciclistas. Os condutores destes 
veículos de duas rodas, dão a 
entender que não conhecem 
as regras de prioridade de 
passagem e não respeitam ne-
nhuma sinalização, nem a ver-
tical e nem a luminosa. Para 
eles, a luz vermelha do semá-
foro é para passar, tal como a 
luz verde. Desconfio que 50% 
ou mais dos condutores dos 
motociclos não possuem car-
ta ou licença de condução e, 
uma boa parte deles nem pos-
sui idade para adquirir uma 
licença de condução. Creio 
mesmo que, os que possuem 
uma licença de condução, 
não beneficiaram de nenhu-
ma formação e não fizeram 
nenhum exame de avaliação 
de conhecimentos, ou com-
praram a licença de condu-
ção, uma prática habitual no 
nosso País. Durante a semana 
que passei em Nacala, estive 
atento para ver se conseguia 
encontrar um motociclista 
usando capacete de seguran-
ça, mas não descobri nem um. 

Basta parar junto de um 
cruzamento com sinalização e 
noutro sem sinalização, para 
apreciar um espectáculo as-
sustador. Aliás, em Nacala, é 
mais seguro enfrentar os pe-

rigos de um cruzamento não 
sinalizado, porque qualquer 
condutor sabe que tem de to-
mar mais cuidado. Quando 
se passa por um cruzamento 
sinalizado, o condutor pode 
pensar ou confiar que o si-
nal lhe vai dar prioridade de 
passagem, quando, na reali-
dade, isso não vai acontecer, 
em grande parte dos casos.

Há uma impunidade tão 
grande que é permitida aos 
que não respeitam a sinali-
zação rodoviária e as regras 
de conduta na via pública. 
Chega a parecer que em Na-
cala não existe fiscalização 
para impor o cumprimen-
to da legislação rodoviária. 

Se este panorama assusta-
dor ou desolador que pude 
testemunhar em Nacala tives-
se ocorrido no período das 
campanhas eleitorais, ainda 
poderia entender, uma vez 
que em todo o País os agentes 
fiscalizadores recebem instru-
ções para não incomodar os 
cidadãos, porque podem estar 
a importunar os simpatizan-
tes do partido, os potenciais 
votantes. Porém, o que pre-
senciei foi depois de ter termi-
nado o período das votações.

Outro índice de perigo para 
os automobilistas, que é espe-
cial em Nacala, tem a ver com 
os cabritos que transitam sem 
nenhum pastor nas vias pú-
blicas. Estão tão habituados 
a partilhar a estrada com os 
carros que nem se afastam da 

faixa de rodagem quando um 
veículo se aproxima. Muitas 
vezes, os cabritos que estão na 
berma da estrada, resolvem 
atravessar a via no momento 
em que o carro está a aproxi-
mar-se. O conselho que posso 
dar para evitar acidentes com 
estes caprinos é: “assim que 
um condutor os avistar junto 
da estrada, deve começar a re-
duzir a velocidade e parar se 
for necessário”. Em Nacala, os 
cabritos gozam de prioridade.

Se não tivesse presencia-
do, teria dificuldades em 
acreditar que fosse verdade. 
Por duas vezes, um carro da 
polícia não parou no cruza-
mento quando encontrou a 
luz vermelha do semáforo. 
Importa esclarecer que o car-
ro da polícia, em ambos os 
casos, não estava sinalizando 
a marcha de urgência. Quan-
do a situação da indisciplina 
rodoviária chega a este ponto, 
o que é que se pode pensar?

Um caso que me causou al-
guma estranheza em Nacala, 
tem a ver com os sinais lumi-
nosos (semáforos). Embora 
existam alguns semáforos 
que funcionam tal e qual os 
de todo o País, na maioria 
dos sinais luminosos desta 
cidade, foi criada uma ino-
vação que não está prevista 
no Regulamento dos Sinais 
de Trânsito publicado pelo 
Ministério dos Transportes e 
Comunicações. Ou seja, a luz 
amarela dos sinais luminosos 

começa por acender intermi-
tente e só depois é que fica 
fixa. Quando chega a vez de 
ligar a luz vermelha, começa 
também por ser intermitente 
e depois é que fica fixa, acon-
tecendo o mesmo com a luz 
verde. Que inovação é esta? 
Por exemplo, quando acen-
de a luz amarela fixa do se-
máforo, significa que o con-
dutor tem de parar. Será que 
com a inovação introduzida 
em Nacala, quando acende 
a luz amarela é porque ainda 
se pode passar, uma vez que 
começa por ser um amare-
lo intermitente? Este tipo 
de inovação na sinalização 
luminosa, não previsto na 
legislação, pode ser perigo-
so. No entanto, em Nacala 
existe a Polícia de Trânsito, 
a Polícia Municipal de Trân-
sito e uma Delegação do 
INATTER, entidades ligadas 
ao ambiente rodoviário que, 
certamente, sabem como 
lidar com estas situações.

Para os cidadãos residentes 
em Nacala, estas situações 
anómalas parecem ser nor-
mais, uma vez que já se habi-
tuaram a conviver com elas. 
Porém, para um forasteiro, 
todas estas irregularidades 
são imediatamente capta-
das por parecem incomuns. 

*DIRECTOR DA ESCOLA 
DE CONDUÇÃO INTERNA-

CIONAL

Cassamo  Lalá*Sobre o Ambiente rodoviário
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FRELIMO: Como não podia “conquistar” o coração dos 
zambezianos com novo hospital “de raiz” e outras realizações 

de vulto nas outras provinciais no mandato de NYUSY?...
zz À malta da “Sociedade Civil” no desespero total: Nas próximas inscrevam-se como “Delegados de Candidatura” para 

ver que não há (houve) lugar ao “enchimento de urnas”…
zz CNE/STAE Independente: Ou quando o “macaco não sabe dançar e diz que o chão está torto”…
zz Requien in pace Ângelo da Ressurreição Quehá

Moçambique acaba de realizar 
as Eleições Gerais (Legislativas e 
Presidenciais) e das Assembleias 
Provinciais (cujas “Cabeças de 
Listas” são Governadores Provin-
ciais, de acordo com o nova Lei 
Eleitoral), aprovada por consenso 
pela Assembleia da República 
(Bancadas da FRELIMO, RENA-
MO e MDM).

Essa de “Cabeça de Lista” ser 
Governador da Província visou 
sempre satisfazer a RENAMO 
que, tendo tido a maioria de votos 
nalgumas províncias do Norte e 
Centro, foi enganada que deveria 
ter direito de as governar: “nomear 
governador provincial”.

Recordemos aqui com amar-
gura, a maka do Professor Doutor, 
Gil Cistac, esse franco-moçambi-
cano entendido nestas questões de 
“Constituições”, o que levou Afonso 
Dhlakama a “reivindicar” nas 
últimas eleições após a sua procla-
mação de “governar nas províncias 
onde a RENAMO ganhou”, sem o 
devido ordenamento jurídico.

Esperemos que os jovens que 
nasceram agora e tiveram a opor-
tunidade de votar saibam estas 
“estórias”.

Por isso, com o Pedro fomos 
mais uma vez no Abfc, na quinta-
-feira (31.10.2019) para a nossa 
cavaqueira habitual.

-“Como é que a RENAMO 
esperava que os zambezianos 
não iam dar voto à FRELIMO, a 
seu candidato e ao Pio Matos seu 
“Cabeça de Lista” com aquelas 
realizações todas durante os cinco 
anos no mandato do Presidente da 
República, Filipe Jacinto NYUSI?...” 

– diz o Pedro logo após à chegada.
-Tem motivo de sobra os zam-

bezianos, mas eu bem dizia que 
desta vez íamos ver o Doutor Ma-
nuel de Araújo “fora da política”, 
porque com aquela pujança de Pio 
Matos, as possibilidades de afinar 
o discurso nos 43 dias seriam “nu-
las”… - explico. 

-“Parece que tinham “acabado 
as pilhas do microfone”, pois julgava 
o nosso doutor e edil que há um ano 
foi eleito e tinha a cidade suja e os 
machuabos estavam zangados…” 

-Também prometeu que não 
ia cobrar “taxas” disto e daquilo, 
todavia logo depois de assumir o 
“cadeirão”, mandou passear, como 
de costume…

-“E depois esqueceu-se de 
que Zambézia não é Quelimane 
e Pio Matos tinha todo discurso 
para Milange, para Morrumbala, 
para Mocuba, Chire, etc…” – diz 
o Pedro.

-Veja Abdul Razaque, Chefe 
Adjunto do Gabinete de Preparação 
das Eleições com sua esposa Douto-
ra Emília Normahomed no terreno, 
numa campanha renhida, com o 
Chefe do Gabinete Paulino Lenço, 
que juntamente com o Chefe da 
Brigada afecto à Zambézia Basílio 
Monteiro, Caifadine Manasse, a 
apertar o cerco: “recuperar a Zam-
bézia” – era a palavra de ordem.

-“Tu dizias e me tranquilizavas 
que os zambezianos com um novo 
Hospital Regional construído de 
raiz nunca podiam deixar de votar 
em NYUSI e na “sua” FRELIMO…”

-Nem mais: a justiça foi feita 
pelo eleitor da Zambézia que votou 
no melhor programa e nas reali-

zações que o Governador Abdul 
Razaque Nurmahomed teve, cujas 
inaugurações foram testemunhadas 
com a presença de NYUSI, na 
portentosa Zambézia, ao logo dos 
5 anos…

-“Já viste o anúncio da malta 
da “Sociedade Civil” que veio à 
lume na pág. 21 do “Canal de Mo-
çambique”?...”

-Aquela de: “As eleições não 
foram livres, justas e transparen-
tes e os resultados não são credí-
veis” – declaração da sociedade 
civil sobre eleições gerais e assem-
bleias provinciais, dá para rir…

-“Isso mesmo: subscrito por 
CIP (Centro de Integridade Pú-
blica), CDD (Centro de Desenvol-
vimento de Democracia), CESC 
(Centro de aprendizagem e Ca-
pacitação da Sociedade Civil), 
FORCOM (Fórum Nacional da 
Rádios Comunitárias), OMR (Ob-
servatório do Meio Rural), MASC 
(Mecanismo de Apoio à Sociedade 
Civil), WLSA Moçambique e VO-
TAR Moçambique (Plataforma de 
Observação Eleitoral)…”

-São pagos pelos mesmos 
“patrões” e, por isso, estão aflitos 
de terem prometido mais ou me-
nos: É agora que vamos correr 
com a FRELIMO, o ambiente é 
propício…

-“Tu dizias que eles deviam ter 
“pouca vergonha” e se inscreverem 
com “Delegados de Candidatura” 
dos partidos da sua preferência e 
não reclamaram depois de burro 
morto…  

-É capa de Sociedade Civil para 
ganhar milhares de dólares e euros 
para suportar as suas organizações. 

Devia formar partidos como fez o 
ND (Nova Democracia) de Salo-
mão Muchanga.

-“De Sociedade Civil só tem o 
nome, mas julgam que enganam 
a quem?...” – diz o Pedro a pagar 
a conta.

-Agora vem com aquela de que 
querem fazer inquérito aos dados 
do INE (Instituto Nacional de Es-
tatística) para ver se safam a pouca 
vergonha dos dados estatísticos de 
há 2 anos que queriam que fosse 
estáticos… 

-“Todos fizeram lá a campanha, 
com “Observadores”, mas inventam 
que a afluência às urnas foi no pe-
ríodo da tarde e tu que trabalhaste 
em Gaza como reagirias?...”

-Julgam que Gaza é café de Ma-
puto, sem ter em conta que é terra 
de machambeiros, onde se sai às 4 
horas para a machamba primeiro 
e depois se vai a outras actividades. 
Foram votar depois das macham-
ba… Não votam na RENAMO, 
porque Dhlakama dizimou lá o 
gado, com o seu “tribalismo” e eles 
(gazenses) nunca esquecerão…

Combinamos nova cavaqueira 
com o Pedro a dizer que o “baru-
lho” julgam que é para convencer 
a chamada “Comunidade Inter-
nacional” que as eleições não 
correram bem, com milhares de 
“observadores nacionais” e “ob-
servadores internacionais” pre-
sentes, que declararam as eleições 
livres, justas e transparentes. Daí 
muitos países (Chefes de Estado) 
a felicitar NYUSI.

Querem novo STAE (Secreta-
riado Técnico de Administração 
Eleitoral) e CNE (Comissão Na-

cional de Eleições) compostos por 
“eles” alegados (Independentes), 
mas isso dá para muita conversa. 
Aqui se aplica ao velho refrão: 
“Quando o macaco não sabe 
dançar culpa o chão dizendo que 
está torto…”

Esperemos pelo veredicto 
final do Conselho Constitucio-
nal que oportunamente porá os 
pontos nos iis…

N.A. – Constitui uma das 
grandes manifestações de pesar 
o velório (missão de corpo pre-
sente) realizada às 10 horas do 
26.10.2019 na Igreja Assembleia 
de Deus da Baixa e funeral no 
Cemitério de Lhanguene, às 13 
horas, em memória de Ângelo da 
Ressurreição Quehá, falecido no 
dia 26, por doença na Cidade de 
Maputo. Na Igreja Assembleia da 
Baixa, dirigida pelo Pastor Cus-
tódio (da Sommershield) foram 
apresentadas algumas mensagens 
do trabalho realizado em vida por 
Ângelo Quehá no desenvolvimen-
to da Igreja Assembleia de Deus, 
realçando-se o seu empenho e de-
dicação. O Pastor Bata (da Baixa) 
teceu considerações elogiosas na 
residência na Zona da MOZAL, 
pois o finado, não obstante o seu 
estado, esteve sempre empenhado 
no trabalho daquela congregação, 
pelo que afirmou o seu exemplo 
deveria ser seguido por outros 
crentes. À família enlutada, em 
particular ao irmão Mateus amigo 
fiel da MAPUTADAS aprovei-
tamos o espaço para endereçar 
sentimentos de pesar. Requien 
in pace Ângelo da Ressurreição 
Quehá. 

mA p u t A d A S Francisco Rodolfo
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Límpido como água. A continuar assim, com esta política de ame-
aças, assassinatos e gente presa sem mais sem menos, não vamos criar 
um Moçambique novo. O país vai regredir. As pessoas terão medo de 
viver do Índico ao Zumbo. Chegado o período de eleições, todos vão 
ficar em suas casas e nas barracas a ver a banda passar. Contrariamente 
à banda que toca e convida todo o mundo a votar. Estamos fritos.

 Estamos a matar a democracia. Assassinar, ameaçar, mandar e 
prender, estes são verbos de terror e conjugados em países onde não 
há regras. Países que não querem vingar no mapa mundi, exibindo 
as suas potencialidades. E exemplos são vários. O Médio Oriente, 
Corno de África e alguma Europa. Países que ficam restringidos dos 
movimentos internacionais, porque conotados com o mundo das 
atrocidades sejam elas de jaez social, económico, quiçá político, de 
violação de direitos fundamentais do homem. Basta, caros senho-
res. Basta desta intolerância asquerosa na política desta terra. As 
autoridades não podem agir a seu bel-prazer. Precisam sobretudo 
respeitar a Constituição. Respeitando-se antes a si próprias. Porque, 
como se diz, é bem possível que um dia a gente vá à lua. Mas isso 
não é ir muito longe. A maior distância a percorrer esta dentro de 
nόs, humanos, apregoadores da paz, e curiosamente seus principais 
violadores. Que pena!

Qual a mensagem que se pretende transmitir aos jovens, quando 
estes, na hora do vigor e da sua maturação política são atirados à valeta 
e impiedosamente constituídos presos políticos? Qual a mensagem 
que se pretende vender, quando se assassina ou se manda matar um 
defensor da cidadania? Que mensagem se quer proclamar, quando se 
mandam promessas sangrentas a quem quer dizer um discurso con-
trário ao do governo do dia, na perspetiva da liberdade de expressão 
e direito a palavra? Cremos que no fundo só podem ser mensagens de 
musculatura do quero, posso e mando. Mensagens do diabo temerário, 
que faz da desgraça o seu modus vivendi. Mensagem de ausência de 
sentido patriótico. Sobretudo, mensagens de prepotência. 

Não pode ser assim. Temos de ser altruístas e donos dos nossos 
narizes de dirigentes. Mandar matar alguém, ameaçar um semelhante, 
assassinar um irmão consubstancia um atentado à democracia. Caros 
mandantes. Tenham bem presente isto. Não vale a pena dar voltas. 
Como o mundo. Somos moçambicanos. Somos dirigentes, pois quan-
do violamos este princípio, nos aproximamos aos símios. Por outras 
palavras, somos bandidos, facínoras da nossa própria liberdade.

O extremismo, ou pior ainda, o fanatismo dos gazenses, ou se 
quisermos ainda mais, a sabujice partidária de alguns moçambicanos 
deste quadrante, leva a desconfiar das suas reais capacidades mentais. 
É de loucos, o que se vive em Gaza. É imoralidade o que se respira 
em Cabo Delgado. São actos de gente de má catadura os ataques a 
alvos civis no centro do país, são apanágio de gente de ma índole 
as detenções arbitrárias, os abusos e todo o resto característico de 
indivíduos capazes de assassinar as próprias mães, a troco de alguns 
soldos. Assim não vamos longe. Nem mais ou menos!

Editorial

| OpInIãO |

muphengula 
Govelaneo cAnto dA cigArrA

Intolerância 
asquerosa!

As incidências da Reunião Nacional do INSS, que decorreu na 
semana finda, em Namaacha, província de Maputo, mostram que 
se tratou de um momento de profunda reflexão sobre os caminhos 
que a instituição tomou, principalmente nos últimos anos.

Dos relatos que me chegam, há um dado extremamente impor-
tante e que não pode deixar de representar um ganho de governação 
de Filipe Nyusi como chefe da actual titular da pasta de Trabalho, 
Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, por sinal tutela do 
INSS. Não é para menos, a intervenção dos sindicatos (CONSILMO 
e OTM-CS), foi uma chuva de reconhecimentos e congratulações 
pelo “excelente trabalho realizado pela tutela na gestão do INSS ao 
longo dos últimos 5 anos”.

A serenata dos representantes dos trabalhadores vinha em 
uníssono, tal como uma confluência sonora dirigida a amada, por 
plena satisfação dos seus feitos, que na óptica dos sindicalistas, 
Vitória Diogo foi fundamental na valorização não só do papel dos 
sindicatos na tomada de decisões cruciais para o crescimento do 
INSS, como também se esmerou para que a instituição voltasse 
a granjear confiança dos trabalhadores, através das medidas que 
implementou.

Mas, segundo as minhas fontes, o momento mais interessan-
te veio com a intervenção de Agostinho Vuma, o presidente da 
Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, 
agremiação que igualmente se faz representar no Conselho de 
Administração do INSS.

Conhecido pela frontalidade no tratamento dos assuntos di-
versos, principalmente de natureza laboral a que um dia chegou 
a estar em fogo cruzado com Vitória Diogo, Vuma não mediu 
esforços para reconhecer a importante contribuição da Ministra 
do Trabalho, Emprego e Segurança Social na melhoria do diálogo 
social, da política laboral e congratulou-a pelas reformas intro-
duzidas no INSS.

A vénia inesperada de Vuma, uma das figuras duramente 
criticada no passado pelos trabalhadores moçambicanos devido 
a muitos posicionamentos hostis à classe, deixou muita gente 
boquiaberta e profundamente rendida à capacidade de liderança 
de Diogo, que conseguiu ser um elo forte para unir as três partes 
interessadas no diálogo social, nomeadamente os sindicatos, em-
pregadores e Estado.

Tal facto deveu-se aos resultados incríveis que Vitória Diogo 
alcançou durante os anos de trabalho árduo, no qual enfrentou 
muitos detractores na senda da purificação da área de Trabalho, 
Emprego e Segurança Social, minada de várias armadilhas dos 
que muito se aproveitaram durante décadas do desgoverno e 
balbúrdia instalados.

Dado curioso nestas análises, é o silêncio de muitos quando 
a questão é reconhecimento do trabalho dos nossos governantes. 
Não se pode apenas criticar (Eu o faço quando assim se permitir) 
quando as coisas não andam, mas é confortante que os governantes 
saibam a partir do feedback que estão no caminho certo ou errado. 
Elogiar quem faz bem, encoraja-o a fazer melhor.

Vitória Diogo deixa obra no INSS, ao longo deste mandato. 
Quem tem olhos que veja: Duplicou o volume dos investimentos 
da instituição, recuperou através de um trabalho aturado, mais de 
2 mil milhões de meticais que não eram canalizados ao INSS e que 
custariam a perda da segurança social para milhares de moçambi-
canos, acelerou o processo de modernização do Sistema que tinha 
mais de 5 anos estagnado, barrou muitas “boladas” que eram feitas 
à luz do dia tal descaramento de tantos mafiosos ali instalados.

É de salutar que os trabalhadores e empresários moçambicanos 
reconheçam o contributo governativo de Vitória Diogo na materia-
lização do programa de governação de Nyusi para este quinquénio.

Com a tónica do próximo ciclo de governação focada em 
“Trabalho, Trabalho, Trabalho”, esperamos que tenhamos tanta 
felicidade que se iguale a que sentimos com o trabalho árduo e 
incansável da ministra Diogo, uma líder que revolucionou a área do 
Trabalho, Emprego e Segurança Social, quando se escolher quem 
exercerá tão responsável cargo no mandato 2020-2024.

Bem-haja, ministra Vitória Diogo

A serenata dos sindicatos e 
a vénia de Vuma
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Prossegue no tribunal de Brooklyn, Nova York, o julgamento dos 
contornos que deram origem a um dos maiores calotes da história 
da humanidade, as chamadas dívidas ocultas moçambicanas. Nas 
últimas audições, o governo americano, através das suas unidades 
de investigação, a FBI, revela alguns dos destinos que o dinheiro 
que devia supostamente ser investido em Moçambique seguiu.

Segundo escreve o 
Centro de Integri-
dade Pública (CIP), 
presente nas ses-
sões de julgamento 

em Nova York, parte do dinhei-
ro das dívidas ocultas saiu dos 
bancos Credit Suisse e VTB em 
Londres para empresas do gru-
po Privinvest, em Abu Dhabi. 
De lá começou a distribuição de 
subornos para muitos países do 
mundo. A Justiça norte-ameri-
cana estima em 200 milhões de 
dólares o valor gasto em subor-
nos e comissões ilícitas.

 As figuras da elite política 
moçambicana que receberam 
subornos das dívidas ocultas 
através de contas de empresas e 
de particulares domiciliadas em 
Moçambique, Portugal, Áfri-
ca do Sul e em paraísos fiscais 
como Maurícias, Hong Kong, 
Ilhas Virgens Britânicas. O sec-
tor imobiliário foi o mais usado 
para a lavagem do dinheiro. 

As evidências foram apre-
sentadas pelo FBI, no tribunal 

de Brooklyn, que julga o execu-
tivo da Privinvest, Jean Bous-
tani. O pagamento de subornos 
era efectuado por transferências 
bancárias, na maioria dos ca-
sos, mediante apresentação de 
facturas. As facturas eram di-
rigidas à empresa Logistics In-
ternational SAL, do grupo Pri-
vinvest, a mesma que simulou 
ter contratado Armando Ndam-
bi Guebuza, Bruno Tandande 
Langa e Teófilo Nhangumele 
para trabalharem como enge-
nheiros em Abu Dhabi e assim 
poderem abrir contas bancárias 
e receber dinheiro de suborno.

 Cópias de e-mails e de 
facturas na posse do FBI e 
apresentadas ao tribunal de 
Brooklyn mostram algumas 
das empresas e personalida-
des que receberam dinheiro 
das dívidas ocultas pago pela 
International Logistics SAL. 

Walid Construções, Limitada

 Jean Boustani mandou ao 
Director Financeiro da Pri-

vinvest, Naji Allam, depositar 
1,75 milhões de dólares na con-
ta de uma empresa registada 
em Moçambique denominada 
Walid Construções Limita-
da. A conta para onde o valor 
foi depositado está domici-
liada no Standard Bank SA. 

Não está claro se o Standard 
Bank em referência é de Mo-
çambique ou da África do Sul. 
Mas o pagamento era feito para 
o António Carlos do Rosário, 
o então director no Serviço de 
Informação e Segurança do Es-
tado, agora detido em Moçam-
bique mas também procurado 
pela justiça norte-americana. 

A Walid Construções Lda 
foi criada em 2009 por Mo-
hamed Zouaoui  Fekih e Ju-
dite Coutinho Antunes dos 
Santos, com capital social 
de 5 milhões de meticais. 
Seu objecto social é cons-
trução civil e obras públicas. 

 Ainda para António 
Carlos do Rosário, Jean 
Boustani mandou depositar 
dinheiro nas contas de cida-
dãos particulares, alguns em 
Portugal, nomeadamente:

• Arlete Varela Jar-
dim - 280 mil dólares. 

• Vera Botelho da Costa 250 
- mil dólares no Banco Co-

mercial Português e 30 mil 
dólares no Standard Bank SA 

• Ibrahim Ismail Hatia - 280 mil 
dólares no Standard Bank SA 

Mais dinheiro em paraísos 
fiscais 

Os dados apresentados 
pelo FBI ao tribunal mostram 
que parte do dinheiro das dí-
vidas ocultas foi enviado para 
paraísos fiscais. Uma empresa 
denominada Squares 4 Invest 
Limited, com sede em Tortola, 
nas Ilhas Virgens Britânicas, 
um paraíso fiscal, recebeu 300 
mil dólares da Logistics Inter-
national SAL, alegadamente 
de remuneração de trabalho de 
consultoria em Procurement de 
Projecto Imobiliário em Mo-
çambique. O valor foi pago 
através de transferência para 
conta da empresa domicilia-
da no Banco BSBC em Hong 
Kong, outro paraíso fiscal.

 O pagamento a esta em-
presa foi indicado por Antó-
nio Carlos do Rosário a Jean 
Boustani, num email datado 
de 20 de Dezembro de 2013, 
com indicação Tio Issuf. É 
indicado na factura que o pro-
jecto de consultoria em causa é 
de uma empresa registada em 
Moçambique denominada Real 
Empreendimentos, Limitada. 
Esta empresa tem como sócios 
a East Africaine Real Estate, 
Limited e SMOPS - Socieda-
de Moçambicana de Consul-
toria e Prestação de Serviços. 

A East Africaine Real Es-
tate, Limited e a Real Empre-
endimentos receberam outros 
dois pagamentos da Logistics 
International SAL, totalizan-
do 3 milhões de meticais. 

A Real Empreedimen-
tos, Limitada recebeu na sua 
conta no BCI, 200 mil dóla-
res enquanto a East Africaine 
Real Estate, Limited recebeu 
em uma conta bancária no 
Banque des Mascareignes, 
nas Maurícias (outro paraí-
so fiscal) 2.8 milhões dólares. 

As facturas da Real Em-
preendimentos, Limitada e da 
East Africaine Real Estate, 
Limited totalizando 3 milhões 
de dólares foram emitidas pela 
Royal Agency Imobiliária e 

Prestação de Serviços, uma 
empresa localizada na Aveni-
da Julius Nyerere número 808, 
R/C em Maputo, segundo os 
emails em anexo, apresentados 
em sede de tribunal pelo FBI. 

Outras duas empresas rece-
beram pagamentos em nome de 
António Carlos do Rosário. A 
Decotek Ltd recebeu 400 mil 
dólares. E uma empresa deno-
minada AYJ Trading recebeu 1 
milhão de dólares por alegada-
mente ter realizado trabalho de 
construção de Zona Exclusiva 
Económica de Moçambique - 
algo que nunca foi realizado. 

Como mostram os e-mails 
apresentados pelo FBI ao tri-
bunal, todos estes pagamen-
tos foram ordenados por um 
tal de Manuel Jorge. Este, re-
metia as facturas e indicava 
as contas a pagar a Boustani 
e este por sua vez mandava 
o director financeiro da Pri-
vinvest, Naji Allam, pagar. 

Mil garrafas de vinho para 
Chang 

O projecto de protecção da 
zona económica exclusiva foi 
aprovado pelo presidente Gue-
buza em Setembro de 2012 e 
o negócio começou. O então 
ministro das Finanças, Manuel 
Chang (detido na África do Sul 
onde luta contra sua extradição 
para os EUA), foi encarregue 
de comunicar a Iskandar Safa, 
em nome do presidente Gue-
buza, a aprovação do projecto. 

Na carta datada de 3 de 
Setembro de 2012, Chang in-
formou que Moçambique não 
tinha dinheiro para executar o 
projecto que acabava de apro-
var e encarregou a Privinvest 
de buscar o financiamento. 

Com o projecto aprova-
do e financiamento assegu-
rado - com garantias do Es-
tado assinadas por Chang 
- começaram as gratificações.

 Para além dos milhões de 
dólares que Chang recebeu, 
foi lhe enviado um surpreen-
dente presente de cerca de mil 
garrafas de vinhos franceses. 
No dia 16 de Setembro de 
2016, Jean Boustani enviou e-
-mail para António Carlos do 
Rosário com a seguinte 

Mercedes-Benz, vinhos franceses….

Mais de USD 200 milhões 
voaram pelo mundo
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mensagem: “vinho para 
Barros e Pantero chega esta 
sexta-feira, 20 de Setembro”. 

Anexado ao e-mail seguia 
uma factura que indicava cer-
ca de mil garrafas de vinho 
provenientes da Domaine de 
Barbossi, uma empresa pro-
dutora de vinho requintado 
francês. A encomenda foi en-
viada para “madame Lizete 
Chang”, esposa de Manuel 
Chang (que perdeu a vida em 

acidente de viação em 2016).

 Mercedes-Benz, Land 
Cruiser, Range Rover… 

O festival de presentes 
continuou. No dia 18 de Se-
tembro de 2013, Jean Boustani 
mandou um e-mail ao director 
financeiro da Privinvest, Na-
jib Allam, com uma factura 
de 1.3 milhões de dólares e no 
corpo do e-mail estava escri-
to “isto é da conta da EMA-

TUM”. Na factura estavam 
listadas 7 viaturas de luxo. 

A mais barata custava um 
milhão de rands. Duas Toyota 
Land Cruisers, custando apro-
ximadamente um milhão de 
rands cada; uma Range Ro-
ver Evoque, custando mais de 
dois milhões de rands; quatro 
Mercedes Benz, a mais cara 
custou 2.2 milhões de ran-
ds e a mais barata, melhor, a 
menos cara, estava orçada em 

1.1 milhões de rands. Ao todo, 
as sete viaturas custaram 11.7 
milhões de rands, o equiva-
lente a 1.3 milhões de dólares. 

A factura foi paga pela 
Abu Dhabi Mar mas as viatu-
ras enviadas para a EMATUM. 
Mais tarde, a 27 de Março de 
2015, Dominic Schultens, va-
lor foi remetido a uma empresa 
chamada Opulence Holding, a 
pedido da EMATUM. Acho, 
portanto, que a Opulence Hol-

ding pode ter fornecido alguns 
bens ou serviços a vocês e a 
ADM pagou esse valor em vos-
so nome (da EMATUM). Eles 
ainda estão investigando o as-
sunto, e eu voltarei com mais 
informações assim que puder”, 
escreveu Dominic, anexando a 
mesma factura das 7 viaturas. 
Esta é apenas uma pequena par-
te de uma grande história, que 
mostra como as elites usaram 
o dinheiro das dívidas ocultas.

Renamo exige revogação do aval ao 
pagamento das dívidas ocultas
A Renamo exige do governo a revogação da decisão de avançar 
com o pagamento das chamadas “dívidas ocultas”, seguida da 
criação de condições necessárias para que as mesmas sejam pagas 
pelas pessoas que as contraíram, no interesse próprio.Este pronun-
ciamento vem depois de o governo de Moçambique ter enviado 
uma carta aos credores manifestando interesse em avançar com o 
pagamento das dívidas do maior escândalo financeiro que o país 
conheceu. Este repúdio face à decisão tomada de começar a saldar 
as dívidas, não obstante terem sido declaradas inconstitucionais, 
segue a posição do Fórum de Monitoria de Orçamento (FMO), 
que também não gostou da decisão.

O porta-voz da 
Renamo, José 
Manteigas, dis-
se que as dívidas 
contraídas pelas 

empresas EMATUM (Empre-
sa Moçambicana de Atum); a 
MAM (Mozambique Assets 
Management), assim como 
pela PROINDICUS, além de 
violar a Constituição da Repú-
blica continuam a flagelar e a 
corroer a vida dos moçambica-
nos e a economia do país.

Os moçambicanos e a Re-
namo exigiram a declaração 
da sua inconstitucionalida-
de e ilegalidade, facto que, 
segundo Manteigas, veio a 
acontecer através do acórdão 
do Conselho Constitucional 
(nº 05/ CC/2019 de 03 de Ju-
nho) e, por consequência, 
foram declarados “nulos os 
actos inerentes ao emprésti-
mo contraído pela EMATUM.

De referir que na sema-
na passada, o Governo in-
formou aos credores dos tí-
tulos da dívida soberana que 
era da EMATUM que já tem 
“todas as condições e auto-
rizações necessárias” para 
avançar e pagar a reestrutu-
ração dos 726.5 milhões de 
dólares da emissão de 2016.

De acordo com um docu-
mento enviado pelo Ministé-
rio da Economia e Finanças 
aos credores da dívida sobe-
rana, o Governo diz ter todas 
autorizações e aprovações 

exigidas pela lei para pagar a 
dívida que era da EMATUM, 
segundo escreve África 21.

O documento enviado aos 
investidores anuncia tam-
bém “a satisfação das condi-
ções de liquidação e confir-
ma que a data de liquidação 
ocorrerá a 30 de Outubro de 
2019, de acordo com os ter-
mos do Memorando de Soli-
citação de Consentimento”.

A nulidade dos actos ine-
rentes ao empréstimo contra-
ído pela EMATUM incluía 
também a garantia soberana 
conferida em 2013, com to-
das as consequências legais.

Porém, segundo Manteigas, 
quando se espera pela respon-
sabilização dos envolvidos 
no “monstruoso escândalo” 
financeiro, para o arrepio dos 

moçambicanos, foi decidido, 
semana finda, o pagamen-
to da dívida da EMATUM.

“Os acórdãos do Conselho 
Constitucional são de cumpri-
mento obrigatório para todos 
os cidadãos, instituições e de-
mais pessoas jurídicas, não são 
passíveis de recurso e prevale-
cem sobre as outras decisões”, 
disse Manteigas, anotando que 
o executivo incorre no cri-

me de desobediência, confor-
me determina a Constituição.

Segundo Manteigas, o re-
corrente e grosseiro atropelo 
à Constituição da República 
consubstancia a negação ao 
Estado de Direito democráti-
co, desrespeito a todo um povo 
e sua memória colectiva, que 
de forma incansável e penosa 
paga impostos que deveriam 
servir para desenvolver o país.

“Isto é, o partido no po-
der insiste, a todo o custo, em 
impor esse pesadelo da dívida 
ao pacato que não se bene-
ficiou e nunca vai beneficiar 
dessa revoltante máfia, o que 
é inaceitável”, disse a fonte.

Desta feita, a liderança da 
Renamo repudia e condena 
a atitude caracterizada pelo 
que considera de desrespeito 

à constituição e às leis com o 
simples objectivo de defender 
os corruptos e “lesa-pátria”.

A Renamo insta, igualmen-
te, a Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) a agir em con-
formidade com a Constituição, 
na qualidade de fiscalizadora 
da legalidade da acção penal.

Para além da Renamo, de-
pois desta manifestação do go-
verno em avançar com o paga-
mento da dívida da EMATUM, 
ignorando a decisão do Conse-
lho Constitucional, Organiza-

ções da Sociedade civil tam-
bém não gostaram da notícia. O 
Fórum de Monitoria do Orça-
mento (FMO) quer agora pro-
cessar o Executivo, por deso-
bedecer a uma ordem suprema.

“Achamos que o alerta foi 
lançado aquando da renego-
ciação. Mas este anúncio do 
Governo, de querer pagar os 38 
milhões de dólares, veio mos-
trar que afinal estava a dar pas-
sos e já tinha decidido que ia pa-
gar”, afirma a coordenadora da 
organização, Fátima Mimbire.

Vamos notificar os implicados 
O presidente do Tribunal Ad-
ministrativo de Moçambi-
que diz que o órgão já reuniu 
elementos suficientes para 
acusar com segurança os im-
plicados no processo rela-
cionado às dívidas ocultas.
“Estamos em vias de concluir 
este processo relacionado às dí-
vidas ocultas e nós vamos noti-
ficar os eventuais implicados”, 
declarou Machatine Munguam-
be, falando à imprensa, à mar-
gem das celebrações da sema-
na da legalidade em Maputo.
Para o presidente do Tribunal 
Administrativo de Moçam-
bique, os últimos desenvol-
vimentos no caso, que está 
ser investigado pelas justi-
ças moçambicana e norte-
-americana, deram origem a 
novas evidências, dados com 
os quais é possível “acusar 
com segurança” de ponto de 
vista de infrações financeiras.
“Se nós tivéssemos julgados 
antes desta explosão, hoje se-
ríamos anedota no mundo. 
Teríamos julgado com pou-
cos dados”, referiu Machatine 
Munguambe, que apelou para 
a serenidade e para o respeito 

pela presunção de inocência.
“Até aos acordos e delibera-
ções, temos de continuar a ad-
mitir que por muito que pareça 
que fulanos de tal e beltrano 
estão implicados pode vir a 
provar-se o contrário”, con-
cluiu Machatine Munguambe.
O caso das dívidas ocultas está 
relacionado com as garantias 
prestadas pelo anterior execu-
tivo moçambicano, durante os 
mandatos de Armando Guebu-
za, a favor de empréstimos de 
cerca de 2,2 mil milhões de dó-
lares (dois mil milhões de eu-
ros) para as empresas públicas 
Ematum, MAM e Proindicus.
A pedido da justiça de Moçam-
bique e dos Estados Unidos, 
foram detidas várias pessoas, 
entre as quais o antigo ministro 
das Finanças Manuel Chang, 
que se encontra preso na Áfri-
ca do Sul e enfrenta pedidos 
de extradição para Moçambi-
que e para os Estados Unidos.
A justiça moçambicana e a 
justiça norte-americana con-
sideram que parte desse di-
nheiro foi usado para o paga-
mento de subornos a cidadãos 
moçambicanos e estrangeiros.

Novas evidências das dívidas ocultas
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CONSELHO MUNICIPAL

Aviso 
TRÁFEGO CONDICIONADO NA AVENIDA SAMORA 

MACHEL E NA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA

No âmbito das festividades do Dia da Cidade de Maputo, o Conselho Municipal de Maputo (CMM) infor-
ma que o tráfico rodoviário estará condicionado na Avenida Samora Machel, na Praça da Independência 
e em todas as vias de acesso e saída da mesma, entre os dias 7 e 11 de Novembro corrente para dar lugar 
às actividades de preparação e comemorativas da efeméride. 
Com efeito, a partir das 12.00 horas do Dia 7 de Novembro, a circulação de automóveis e outros veículos 
motorizados estará condicionada na Avenida Samora Machel, a partir do cruzamento com a Avenida 25 
de Setembro até à Praça da Independência. 
Igualmente, o tráfico da Praça da Independência estará fechado a partir da esquina entre as Avenidas Olof 
Palme e Ho Chi Min, assim como entre esta avenida e a Av. Karl Marx e Josina Machel.  
O Conselho Municipal informa ainda que entre as 06.00 horas do Dia 09 até às 06.00 horas do dia 11 de 
Novembro, o trânsito rodoviário estará fechado na Av. Samora Machel, a partir do cruzamento com a Av. 
25 de Setembro e em todos os acessos e saídas da Praça da Independência. 
A circulação rodoviária também estará condicionada na Av. 10 de Novembro no dia 08 de Novembro e 
encerrada nos dias 09 e 10, no troco entre a Praça Robert Mugabe ate à Rua Obadias Muianga (em frente 
ao Gabinete do Primeiro-Ministro). 
O encerramento desta via surge para dar lugar as actividades da feira desportiva e cultural que terá lugar 
neste espaço, no âmbito das celebrações do 10 de Novembro, Dia em que Maputo completa 132 anos da 
sua elevação à categoria de cidade. 
Para garantir uma circulação segura de veículos durante o período em referência, será observado o plano 
de gestão de tráfego, projectado para o efeito: 

•	 O Conselho Municipal vai, excepcionalmente, abrir a circulação rodoviária, nos dois sentidos, na 
Avenida Vladimir Lenine, no troço entre as Avenidas 24 de Julho e 25 de Setembro. 

•	 O Acesso ao Jardim Tunduru deverá, neste período, ser feito a partir dos portões que se encontram 
na Av. Vladimir Lenine. 

Não obstante, recomenda-se aos utentes das vias mencionadas a prestarem muita atenção para a sinalização 
temporária a ser colocada e/ou poderão recorrer a vias alternativas por forma a reduzir o congestionamento 
de viaturas nos troços indicados.
Cientes dos transtornos que esta medida vai causar aos automobilistas e outros utentes das vias acima 
mencionadas, o Conselho Municipal de Maputo apela a compreensão e colaboração de todos.

132 Anos: Vamos todos “Txunar” Maputo
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Aviso
CONDICIONAMENTO DO TRÁFEGO PARA A 

REALIZAÇÃO DA CORRIDA CITYRUN 10K

No âmbito das festividades do Dia da Cidade de Maputo, o Conselho Municipal de Maputo (CMM), em parceria com 
o FNB Moçambique, vai realizar, a 10 de Novembro, uma corrida de dez quilómetros, denominada FNB MAPUTO 10k 
CITYRUN . 

A prova tem a partida prevista para as 7.30 horas em frente à sede da Administração do Distrito Municipal KaTembe e 
terminará na Praça da Independência. 

Para dar lugar ao evento, a edilidade, em coordenação com a Administração Nacional de Estradas (ANE), comunica a 
todos os munícipes, em geral, e aos automobilistas, em particular, que o tráfego estará condicionado, Domingo, dia 10 de 
Novembro de 2019, a partir da Administração do Distrito Municipal KaTembe, passando pela Rotunda e ao longo da faixa 
Esquerda da Ponte, no sentido KaTembe -Maputo; assim como nas avenidas da Organização das Nações Unidas (OUA), 
das Estâncias, 25 de Setembro até ao entroncamento com a Avenida Samora Machel em direcção à Praça da Independência.  

O condicionamento vai obedecer ao seguinte horário:
•	 Das 05H:00 às 09H:00 – Encerramento da Rua da Administração do DM KaTembe (Perímetro de início da corrida);
•	 Das 7H:30 às 8H:00 - Encerramento da Rotunda da KaTembe (junto à Portagem);
•	 8H:00 - Abertura do trânsito na faixa direita da Ponte, no sentido KaTembe -Maputo;

•	 Das 8H:00 às 9H:00 - O trânsito vai fluir nos dois sentidos, na faixa esquerda da Ponte, no sentido KaTembe-Maputo;

•	 Das 8H:00 às 9H:20 - Trânsito condicionado nos viadutos de acesso a ponte no sentido KaTembe-Maputo; 

•	 Às 9H:30 – É retomada a circulação normal na Ponte em ambos sentidos; 

•	 Das 8H:20 as 10H:30 – Fecho da faixa esquerda da Av. Organização das Nações Unidas, no sentido Motor Care-
Praça 16 de Junho;

•	 Das 8H:20 às 10H:30 - É interdita a circulação na Av. das Estâncias;

•	 Das 8H:30 às 10H:30 – Tráfico condicionado na Av. 25 de Setembro, na faixa esquerda no sentido norte-sul, a partir 
do Cruzamento da Av. das Estâncias até à Av. Samora Machel;

•	 Das 10H:30 às 12H.00 - O tráfico estará fechado na Av. Samora Machel, a partir do entroncamento com a Av. 25 de 
Setembro até à Praça da Independência 

Para garantir uma circulação segura de veículos durante o período em referência, será observado o plano de gestão de 
tráfego, projetado para o efeito.
Não obstante, recomenda-se aos utentes das vias mencionadas a prestarem muita atenção para a sinalização temporária a ser 
colocada e/ou poderão recorrer a vias alternativas por forma a reduzir o congestionamento de viaturas nos troços indicados.
Cientes dos transtornos que esta medida vai causar aos automobilistas e outros utentes das vias acima mencionadas, o 
Conselho Municipal de Maputo e a Administração Nacional de Estradas apelam a compreensão e colaboração de todos.

132 Anos: Vamos todos “Txunar” Maputo

CONSELHO MUNICIPAL
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O Fórum das Organizações 
da Sociedade Civil para a Área 
Marítima Costeira (FOSCAM), 
reforçado pelas organizações 
internacionais de defesa am-
biental, acusa o Governo de 
faltar à verdade sobre alega-
da presença de estrangeiros 
chineses a pescar de forma 
ilegal na costa moçambicana.  

Estas declarações foram fei-
tas durante o debate havido, se-
mana em curso, sobre o combate 
à pesca ilegal, não-reportada e 
não-regulamentada em Moçam-
bique. A Sociedade Civil, embora 
reconheça desafios do país no 
combate à pesca ilegal, acusa o 
Governo de falhar em aspectos 
que demonstram haver esforços 
no terreno para travar esta prá-
tica, não obstante a sua elevada 
importância socioeconómica. 

Crescem relatos de denún-
cias de “assalto” às águas mo-
çambicanas pelos estrangeiros 
para efectuar pesca ilegal, um 
prejuízo que custa anualmente 
ao Estado moçambicano per-
to de USD 67 milhões. Para 
além de custos na economia, 
esta prática traz problemas à 
gestão de recursos marinhos e 
conservação da biodiversidade.

No entanto, durante o debate, 
o Director Nacional de Opera-
ções (DNOP), do Ministério do 
Mar e Águas Interiores, Leonild 
Chimarizene, negou que estran-
geiros estejam nas águas moçam-
bicanas a pescar ilegalmente, 
esclarecendo que apenas existem 
a operar no país embarcações 
que fretaram parcerias com em-
barcações de bandeira chinesa.

Para Rodrigues, faltam in-
formações esclarecedoras do 

Governo, sobre se as alegações 
ou denúncias das comunidades 
e de organizações da Sociedade 
Civil de pesca ilegal constituem 
verdade ou não, sob pretexto de 
que não há fumo sem fogo, pe-
rante ao que se assiste no terreno.

“Não pode ser que todas 
as informações sejam falsas. 
Aliás, mesmo o trabalho que se 
diz haver no combate à pesca 
ilegal no centro e norte do país, 
até hoje não vi um relatório 
que descreve a real situação da 
pesca em Moçambique, sobre 
que actividade está acontecer 
nestas zonas, é feita por quem, 
onde, com que meio, porque 
não basta dizermos que estamos 
a perder 60 milhões de dólares/
ano, isso é uma informação geral. 

Para Rodrigues, o combate à 
pesca ilegal, adoptar uma fisca-
lização participativa, incluindo 

a sociedade e a administração 
de justiça; é preciso, de acordo 
com a fonte, treinar os juízes, 
procuradores em matérias de 
pescas, pois, segundo Rodrigues, 
o trabalho da procuradoria não 
se limita a tomar conta do assun-
to quando chega ao tribunal, mas 
também deve prevenir o crime. 

“Parece que estamos aqui 
num braço de força, os cida-
dãos e a Sociedade Civil estão 
convencidos que há muita ir-
regularidade e que há muita 
participação ilegal de chineses. 
Esta situação não é saudável, 
porque quando uma sociedade 
está convencida sobre deter-
minada coisa, e por outro lado 
há entidades que pressionam e 
dizem que não é assim, algo está 
errado”, argumentou Anabela 
Rodrigues, Directora Nacional 
do WWF em Moçambique. 

Leonild Chimarizene diz que 
há trabalhos em curso com vista 
a fazer no combate à pesca ilegal, 
desde a revisão da legislação para 
dar dinâmica na fiscalização 
e noutras formas de combate. 
Aliás, Chimarizene acrescentou 
que foi com base no empenho 
que o país foi escolhido para 
colher o Centro Regional de 
Fiscalização, em que muitos 
países que se identificaram com 
a causa, não sendo da região 
também farão parte deste centro.

“Também estamos no pro-
cesso de aquisição de alguns 
meios, porque, no futuro bre-
ve, iremos fazer a fiscalização 
usando as novas tecnologias, 
os Drones, o que acaba apri-
morando em tempo real, o 
acompanhamento da própria 
actividade”, disse Chimarizene.

LUÍS CUMBE

Pesca ilegal 

Sociedade Civil acusa Governo de faltar à verdade 
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dados do apuramento nacional dos resultados da 
eleições Gerais do 15 de outubro, anunciados pela 
Comissão Nacional de eleições (CNe) e sistemati-
zados pela academia política da mulher (apm), 
indicam que, no próximo mandato, o parlamento 
moçambicano vai contar com 106 mulheres, que 
corresponde a 42.2 por cento. este dado indica uma 
variação positiva de pouco mais de cinco pontos 
percentuais, se comparado com as 93 mulheres, que 
corresponde a 37.2 por cento do presente mandato.

A a n á l i s e 
feita pela 
APM teve 
em con-
ta a dis-

tribuição dos mandatos 
por cada partido, assim 
como as listas finais sub-
metidas a CNE durante 
a fase de submissão de 
candidaturas para fazer 
o levantamento dos pro-
váveis membros da As-
sembleia da República 
na próxima legislatura.

“Ainda que alguns 
dos eleitos venham a ser 
indicados para outros 
cargos, acreditamos que 
a tendência não vai fugir 
muito dos 42 por cento 
uma vez que muitos su-
plentes são mulheres” 
– refere o comunicado.

Em termos de projec-
ção para cada um dos par-
tidos políticos, a acade-
mia apurou que a Frelimo 
poderá conseguir eleger 
90 mulheres, correspon-
dente a 48.91 por cento 
do total dos membros do 
partido, a Renamo pode 
eleger 16 mulheres, que 
corresponde a 26.67 por 
cento e o MDM não ele-
geu nenhuma mulher.

Ao nível dos gover-
nadores provinciais, a 
academia constatou que 
os dados dos resulta-
dos eleitorais prevêem 
um progresso dos ac-
tuais 27.27 por cento, 
para 30 por cento de 
mulheres governadoras 
no próximo mandato.

“Em relação a eleição 
de cabeças-de-lista do 
nível provincial, a aca-
démica política considera 
que a eleição de três mu-
lheres é um cenário ópti-
mo, pois não representa 
um recuo em relação ao 
mandato que está a termi-

nar. Pelo menos, mantém 
o número de mulheres 
e estatisticamente sobe 
para 30 por cento em vir-
tude da cidade de Maputo 
não eleger governador” 
– refere o documento.

As três mulheres que 
vão ocupar o cargo de 
governadoras saíram de 
uma listas de trinta cabe-
ças-de-lista que concor-
reram pelos três partidos 
com representação parla-
mentar, dos quais apenas 
cinco eram mulheres.

A Academia Política 
da Mulher está a fazer 
a análise dos dados re-
ferentes a presença da 
mulher ao nível das As-
sembleias Provinciais, 
onde também espera que 
haja um incremento do 
número de mulheres.

Os dados definitivos 
da presença da mulher 
serão publicados depois 
da validação dos resulta-
dos pelo Conselho Cons-
titucional e da tomada de 
posse dos eleitos nos res-
pectivos órgãos, uma vez 
que ainda poderão haver 
pequenas variações em 
função da nomeação de 
alguns membros para ou-
tros cargos ou a possibili-
dade de haver renúncias.

Ainda assim, a aca-
demia considera que 
os dados espelham um 
progresso assinalável 
rumo ao alcance da meta 
de paridade do género 
(50/50) ao nível da As-
sembleia da República e 
de governadores provin-
ciais e, por isso, encora-
ja os partidos políticos 
para proporem a eleição 
e a nomearem mulheres 
para os diferentes cargos 
ao nível dos órgãos elei-
tos, como Assembleia da 
República, Assembleias 

Igualdade de género 

AR vai contar com mais 
mulheres no próximo mandato

Províncias, Governo 
central e provinciais.

Participação massiva da 
mulher 

A Academia da Mu-
lher na Política refere 
ainda na sua nota que 
constatou com satisfação 
uma participação massi-
va das mulheres durante 
a campanha eleitoral e 
no dia de votação. Esta 
participação foi notória 
ao nível da composição 
dos diferentes grupos 

de observação eleitoral, 
membros das mesas de 
voto (MMV’s), tendo 
sido constatados vários 
casos onde mulheres ocu-
pavam cargos de presi-
dente e vice-presidente 
das mesas. A mesma 
tendência também foi 
verificada nas filas de 
eleitores onde as mulhe-
res, de diferentes faixas 
etárias, se faziam pre-
sentes em maior número.

“Isto demonstra de 
alguma forma que as 
mulheres tendem a se 

interessar mais pelos 
processos políticos e es-
tão aptas a participarem 
de diferentes formas. É 
por isso importante criar 
condições para que as 
mulheres se envolvam 
ainda mais de forma a 
conquistar o seu espaço 
e a superar as diferentes 
barreiras políticas, eco-
nómicas, sociais e cultu-
rais”, refere o documento.

Os dados do Instituto 
Nacional de Estatística 
(INE) indicam que de um 
universo populacional de 

27,909.798 habitantes, 
14,561.352 são mulheres 
(52,17 por cento%) con-
tra 13,348.446 homens 
(47,83 %). A mesma ten-
dência se verifica no que 
diz respeito ao universo 
de potenciais eleitores. 
Os dados do recensea-
mento eleitoral (2018/9) 
indicam terem sido re-
censeados ao nível nacio-
nal 6.910.388 mulheres, 
o equivalente a 53 por 
cento, contra 6.035.533 
homens, o correspon-
dente a 47 por cento.

Comercial
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Descoberta de novos recursos, avanços tecnológicos e melhor governo

Sector africano do petróleo e do gás 
prepara-se para um maior crescimento
•	 A	análise	da	PwC	ao	sector	africano	do	petróleo	e	do	gás	de	2019	revê	os	acontecimentos	dos	úl-
timos	12	meses	nesta	indústria	no	âmbito	dos	principais	mercados	e	dos	mercados	emergentes	de	
África

o mercado global de energia está numa entusiasmante fase de 
transição e disrupção. os avanços tecnológicos estão a desbloque-
ar novas reservas significativas, processamento, transporte e utili-
zações a jusante que eram inviáveis, desconhecidos ou inacessíveis 
até aqui. a descarbonização impulsionada pela agenda de susten-
tabilidade ambiental está a mudar a conjuntura energética a um 
ritmo acelerado, o que é particularmente evidente na américa do 
Norte, Ásia e europa. isto deverá colocar o gás à frente do car-
vão até 2030 como o segundo combustível mais usado no mundo.

O sector do petróleo 
e do gás em Áfri-
ca tem um po-
tencial de maior 
crescimento im-

pulsionado pelo aumento na 
apetência dos investidores e por 
uma retoma nos preços. As novas 
descobertas de petróleo e gás na 
costa africana levaram a um au-
mento no investimento em infra-
-estrutura, avanços tecnológicos, 
actualizações na regulamentação 
e a uma melhoria no governo, 
bem como ao desenvolvimento 

de novas competências. Estes 
são os principais destaques da 
análise da PwC ao sector africa-
no do petróleo e do gás em 2019, 
hoje divulgado pela PwC Africa.

Andries Rossouw, Diretor 
da PwC Africa Energy Uti-
lities & Resources, afirma:

“Um optimismo renovado 
entrou no sector africano do 
petróleo e do gás devido à recu-
peração dos preços e ao maior 
interesse dos investidores. O 
sector africano do petróleo e 
do gás atravessou anos difíceis 

e desafiantes na sequência da 
descida no preço do petróleo. 
Todavia, a indústria reestrutu-
rou-se e está mais competitiva 
em termos de eficiência e de 
desempenho operacional. As 
perspectivas do sector continu-
am a melhorar com as empresas 
de petróleo e gás a focarem-
-se num crescimento cauteloso 
em áreas menos vulneráveis à 
volatilidade externa, ao mes-
mo tempo que mantêm os cus-
tos e as margens operacionais.”

A análise da PwC ao sec-
tor africano do petróleo e do 
gás de 2019 revê os aconteci-
mentos dos últimos 12 meses 
nesta indústria no âmbito dos 
principais mercados e dos mer-
cados emergentes de África.

Globalmente, 2018 foi um 
ano de sucessos na exploração 
de petróleo e gás com as desco-
bertas a quase duplicarem as re-

alizadas em 2017. Sem prejuízo 
do grande legado africano em 
recursos naturais, incluindo sig-
nificativas reservas de petróleo 
e gás, a África Ocidental foi a 
única descoberta africana a che-
gar à lista das 10 maiores novas 
descobertas em 2017 e 2018.

Uma das mais impressio-
nantes descobertas em África da 
última década foi o gás natural 
de Moçambique, estimada em 
180 tcf, que já desbloqueou os 
três primeiros projectos GNL 
em grande escala. Estes pro-
jectos, juntamente com outros 
em fase de expansão e explo-
ração adicional, têm o poten-
cial de colocar Moçambique 
como o terceiro maior produtor 
de GNL do mundo, a seguir ao 
Catar e à Austrália, até 2030.

Os recursos de hidrocar-
bonetos também oferecem 
oportunidades de crescimento 

para os países que podem ca-
pitalizar o potencial. A maxi-
mização dos benefícios destes 
legados oferece um rendimen-
to directo aos governos, em-
pregados, fornecedores e ac-
cionistas de grandes projectos.

Crescimento e desenvolvimento

Embora a produção petrolí-
fera africana tenha aumentado 
ligeiramente em 2018, o conti-
nente não conseguiu acompa-
nhar a produção global, o que 
resultou numa descida de 0,1% 
na quota. A quota africana de 
reservas petrolíferas globais 
caiu 1% face ao ano anterior, 
fixando-se em 125,3 mil milhões 
bbl, equivalendo a 7,2% das re-
servas mundiais comprovadas.

No final de 2018, África in-
formou ter 509,6 tcf em reser-
vas de gás comprovadas, uma 
subida de 4,5% face ao ano 
anterior, o que ascende a 7,3% 
das reservas globais comprova-
das. Perto de 91% da produção 
de gás africana continua a vir 
da Argélia, Angola, Egipto, Lí-
bia e Nigéria, com uma subida 
geral de 4,8% no ano passado.

Um interesse nas reser-
vas africanas de gás também 
levou a uma série de bem-
-sucedidos projectos de GNL, 
que resultaram numa capaci-
dade de liquefacção de 18% 
face à capacidade global total.

Descobertas de petróleo e gás

O ano de 2018 foi um ano de 
sucessos na exploração de petró-
leo e gás com as descobertas a 
quase duplicarem as realizadas 
em 2017. Tanto em 2017 como 
em 2018 as 10 maiores des-
cobertas no continente tinham 
ocorrido na África Ocidental. 
Isto contrasta com os anos an-
teriores, nos quais foram encon-
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Sector africano do petróleo e do gás 
prepara-se para um maior crescimento

trados recursos significativos 
em todo o continente africano.

De acordo com a queda do 
preço do petróleo entre 2014 e 
2016, os gastos de capital apli-
cados na produção em África 
mostraram um declínio sig-
nificativo, que continuou em 
2018 com uma queda total nas 
despesas de capital aplicadas 
na ordem dos 43% no período 
2014-2018. Isto pode mudar sig-
nificativamente com as decisões 
finais de investimento tomadas 
para desenvolvimentos de GNL 
em Moçambique.  A partir de 
2020, espera-se que as despesas 
de capital aumentem a uma taxa 
composta de crescimento anual 
(CAGR) de 4%, para mais de 70 
mil milhões de dólares em 2030.

O preço do petróleo

O preço do petróleo assis-
tiu a um aumento significativo 
ao longo de boa parte de 2018, 
até atingir o máximo em qua-
tro anos, em Outubro de 2018. 
Todavia, o quarto trimestre as-
sistiu a uma queda de 42% no 
preço do petróleo. Os recentes 
ataques na Arábia Saudita e o 
resultante aumento no preço do 

petróleo demonstraram a po-
tencial volatilidade dos preços. 
Felizmente, o sector petrolífe-
ro permaneceu optimista e o 
investimento africano na ex-
ploração deverá recuperar ro-
bustamente a médio prazo, pro-
vavelmente em antecipação de 
uma subida no preço do petróleo.

Oferta e procura de gás e GNL

Globalmente, o gás natural 
continuará a crescer e deverá 
ultrapassar o carvão até 2030, 
tornando-se no segundo maior 
combustível a nível mundial. O 
gás natural representa menos de 
um quarto da procura global de 
energia, 9,6% da qual foi forne-
cida como GNL em 2018. O nú-
mero e o tipo de participantes no 
mercado de GNL aumentaram 
dramaticamente, à medida que 
os preços mais baixos tornaram 
as importações mais acessíveis.

Espera-se que o crescente 
impulso regulatório para descar-
bonizar reduza a participação do 
carvão no mix global de energia e 
aumente a procura de gás natural.

A utilização da capacidade 
de produção de GNL em Áfri-
ca é de 61% (globalmente é de 

85%). As exportações de GNL 
em África foram iguais a 39,7 
mtpa6 em 2018, provenien-
tes principalmente da Nigé-
ria, Argélia, Angola e Egipto.

Sector de petróleo e gás da 
Nigéria

A Nigéria é um dos mais 
antigos países produtores de pe-
tróleo de África. O petróleo foi 
descoberto na Nigéria em 1956 
e a produção começou em 1958. 
O aumento do preço do petróleo 
na década de 1970 representou 
uma boa sorte para o país, que 
passou de uma economia agrária 
para uma economia dependen-
te de petróleo. Desde então, a 
indústria petrolífera da Nigéria 
evoluiu e esta evolução fornece 
lições úteis para outros países 
com petróleo e gás, incluindo: 
desenvolvimento de segmen-
tos intermediários e a jusante, 
complexidade regulatória e in-
certeza e estruturas contratuais.

Foco em Moçambique

As descobertas de gás natural 
em Moçambique desde 2010 têm 
o potencial de transformar o país 

num dos maiores exportadores 
de GNL do mundo. No entanto, 
a queda de 2014-2015 nos preços 
da energia fez com que vários 
gigantes da energia atrasassem 
os projectos e isso deu origem a 
preocupações de que os desen-
volvimentos de GNL em Mo-
çambique pudessem ser retidos.

O GNL impulsionará o 
crescimento da economia de 
Moçambique. A maximização 
dos benefícios do GNL forne-
cerá receitas directas ao Estado, 
funcionários, fornecedores e 
accionistas dos megaprojectos. 
De igual ou maior importân-
cia, é o significativo potencial 
de desenvolvimento através da 
infra-estrutura, industrializa-
ção, melhoria socioeconómica 
e da capacidade de expansão 
associadas ao nível do país.

 No entanto, as expectativas 
sobre até que ponto é que a in-
dústria do petróleo e do gás con-
tribuirá para o desenvolvimento 
dos cidadãos de Moçambique 
podem ser irrealistas e não consi-
derar as crescentes necessidades 
de receitas do país; a actual base 
baixa a partir da qual a economia 
se desenvolve; e que os projectos 

se sobreponham, criando pres-
são sobre os recursos actuais.

Olhando para o futuro

O sector africano do petró-
leo e do gás está a passar de um 
ciclo de estagnação na explora-
ção, gastos de capital e produção 
entre 2014 e 2018, após a queda 
do preço do petróleo, para uma 
fase de crescimento mais dinâ-
mica. Durante a crise, o sector 
foi reestruturado para melhorar a 
eficiência e o desempenho e está 
mais apto para esse novo futuro. 
As empresas de petróleo e gás 
estão agora em melhor posição 
para tirar proveito das mudan-
ças nos padrões geopolíticos e 
comerciais, novas descobertas 
de recursos, um mix de energia 
global em transição e descar-
bonização, melhorias tecnoló-
gicas, amadurecimento de am-
bientes regulatórios e melhoria 
do governo em alguns países.

James Mackay, Diretor 
de Capital Projects & Infras-
tructure na PwC, comenta:

“É fundamental, no entanto, 
que o sector mantenha e desen-
volva a gestão estratégica de 
carteira, gestão de riscos em-
presariais, entrega de projectos 
de capital, disciplina de abaste-
cimento e alocação de capital, 
informações e relacionamen-
tos de mercado e de clientes 
e adopte novas tecnologias e 
inovações para melhorar o de-
sempenho, se quiser manter as 
difíceis vitórias conseguidas 
na poupança de custos. O pro-
gresso no combate à corrup-
ção e na melhoria do governo 
institucional também precisa 
ser tratado com urgência.”

Neste contexto, os NOC 
africanos e respectivos parcei-
ros, contratantes e financiado-
res devem traçar um percurso 
através de águas cada vez mais 
incertas. “O futuro para a indús-
tria africana do petróleo e do 
gás é emocionante e desafiador, 
e podemos esperar a crescente 
participação da África como 
consumidor e fornecedor global 
de energia”, conclui Mackay.
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Lançamento da campanha agrária 2019/2020 

Jovens e mulheres contribuem 
para a “Fome Zero

“Saúdo o contributo da 
Gapi, na promoção de mu-
lheres e jovens empresários 
na área agrícola. Estão a fa-
zer crescer novos empresários 
para reduzir a fome. Nos pro-
dutos que aqui vejo, percebo 
que temos muito potencial” 
– afirmou o Presidente da 
República, durante a cerimó-
nia central do lançamento da 
campanha agrária, realizada 
no distrito de Nhamatanda, 
Sofala, no dia 28 de Outubro.

Filipe Nyusi dirigiu-se, 
em particular, a uma dezena 
de jovens e mulheres que es-
tavam reunidos em volta do 
stand da Gapi. Este grupo faz 
parte das cerca de duas cen-
tenas de pequenas empresas, 
beneficiárias de projectos de 
promoção empresarial con-
cebidos e implementados no 
âmbito do programa da Gapi, 
para a melhoria da segurança 
alimentar e nutricional sob o 
lema “Moçambique no aumen-
to da produção e produtivida-
de agrária, rumo à fome zero”.

A gerente da Gapi na pro-
víncia de Sofala, Wilma Nha-
voto, recordou na ocasião que 
o programa Agro-Jovem, lan-
çado pelo Chefe de Estado, já 
beneficiou mais de 100 novas 
empresas, com um montante 

na ordem dos 60 milhões de 
Meticais. Acrescentou que, no 
corredor da Beira e com o apoio 
do Banco Africano de Desen-
volvimento, a Gapi tem vindo 
a implemente um programa 
de empoderamento da mulher 
e suas capacidades empresa-
riais, abrangendo oito distritos.

Além destes projectos diri-
gidos a grupos específicos, a in-
formação disponível no stand 
da Gapi referia a intervenção 
desta instituição financeira de 
desenvolvimento no financia-
mento a pequenas empresas, 
operando nas cadeias de va-
lor agrícola. Os dados rela-

tivos ao fim do exercício de 
2018 revelavam a existência 
de financiamentos a cerca de 
400 empresas agrícolas, com 
um montante na ordem dos 
sete milhões de US dólares.

A comercialização agrí-
cola tem igualmente benefi-
ciado da intervenção da Gapi 
que,  numa ação conjunta 
com o Instituto de Cereais 
de Moçambique, através li-
nha de crédito à comercia-
lização agrícola (LCCA), 
financiou no primeiro tri-
mestre de 2019 cerca de 30 
empresas, com um montan-
te de 80 milhões de meticais.

Juiz Carlos Mondlane eleito presidente da União 
Internacional dos Juízes da Língua Portuguesa

o juiz moçambicano Carlos mondlane foi eleito presiden-
te da União internacional dos Juízes da língua portuguesa 
(UiJlp), no decurso da iX assembleia Geral, recentemente 
ocorrida em Bissau, capital da república da Guiné-Bissau.

Mondlane, que 
substitui a 
b r a s i l e i r a 
Flávia Via-
na na pre-

sidência do organismo, disse 
que se sente muito honrado 
pela oportunidade de dirigir 
um organismo com o prestí-
gio internacional da UIJLP: 
“Mais do que honra pessoal 
é honra para Moçambique e 
para o continente africano. É 
a primeira vez que um africa-
no tem o privilégio de estar à 
frente de um organismo inter-
nacional na área da justiça”.

Para a presidente cessante, 
a escolha de Carlos Mondlane 
tem a ver com as suas qualida-
des sobejamente conhecidas no 
espaço lusófono: “O seu enga-
jamento pessoal tem servido 
para maior abertura e credibi-
lização do judiciário pelo mun-
do afora”, disse, acrescentan-
do: “Destaco o papel que teve 
como relator para o ingresso de 
Angola na União Internacional 
de Magistrados e o apoio pres-
tado para a crise do judiciário 
de São Tomé e Príncipe. Es-
tamos seguros que o dinamis-
mo que Carlos Mondlane vai 
emprestar à UIJLP vai servir 
para a maior credibilização 
da justiça no espaço lusófono. 
Está ele de parabéns e estão 
de parabéns os moçambica-
nos e africanos pela escolha”.

Para  Manuel Soares, repre-
sentante de Portugal, a escolha 
de Carlos Mondlane rompe 
com uma tradição que estava 
a fazer escola na UIJLP. Com 

efeito, desde que o organis-
mo foi instituído, foi sempre 
dirigido ou por um português 
ou por um brasileiro, o que se 
entendia no contexto de que as 
organizações africanas serem 
nessa altura bastante incipien-
tes. “Encontramos em Carlos 
Mondlane alguém que reflecte 
numa dimensão universal os 
problemas da justiça. Acom-
panhamos com grande apreço 
a entrega em prol dos juízes 
moçambicanos, mas, igual-
mente, a preocupação com os 
colegas do espaço lusófono, 
com intervenções nesses pa-
íses com vista a assegurar a 
independência do poder ju-
dicial como um marco uni-
versal”; disse Manuel Soares.

Para Adalberto Gonçal-
ves, representante de Angola, 
a eleição de Carlos Mondlane 
significa o reconhecimento 
do “esforço de um africa-
no para a afirmação de uma 
magistratura digna e respei-
tada. Como africano, sinto-
-me honrado e respeitado”.

A UIJLP foi instituída no 
dia 12 de Novembro de 2010, 
na Cidade da Praia, Cabo Ver-
de, e tem por objectivo promo-
ver um judiciário independen-
te em todo o mundo lusófono, 
como condição essencial para o 
exercício da função de juiz e a 
garantia dos direitos humanos 
e das liberdades individuais.

A UIJLP garante o estatuto 
constitucional e ferramentas 
pedagógicas para a correcta 
e salutar interpretação e apli-
cação das leis pelos juízes 
em cada um dos países, ao 

mesmo tempo que aumenta e 
aperfeiçoa o conhecimento e 

compreensão dos juízes por 
meio de estabelecimento de 
relações com juízes de outros 
países, familiarizando-os com 
a natureza e funcionamento 
de organizações estrangeiras, 
com leis estrangeiras e par-
ticularmente com a forma de 
aplicação prática dessas leis.

A UIJLP tem, igualmente, 
o objectivo de criar uma pla-
taforma comum de estudo de 
problemas, sejam eles de inte-
resse nacional, regional ou uni-
versal e encontrar as melhores 
respostas para soluciona-los.

Fazem parte da UI-
JLP Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambi-
que, São Tomé e Prínci-
pe, Portugal e Timor Leste.

O presidente eleito define 

como prioridade do mandato 
a consolidação institucional, a 
promoção de valores de ética 
e integridade entre os juízes, a 
criação de grupos de trabalho 
para as diversas áreas técnicas 
relevantes para o exercício pro-
fissional e o reforço das garan-
tias de exercício qualificado da 
actividade judicial nos países 
da língua oficial portuguesa.

O Conselho Executivo, 
presidido por Carlos Mon-
dlane, é ainda constituído 
por Geraldo Dutra (Bra-
sil), Pedro Miguel Vieira 
(Portugal) e Noémia Nho-
ne Cabral (Guiné Bissau).

A UIJLP é um dos ob-
servadores consultivos da 
Comunidade dos Países da 
Língua Portuguesa (CPLP).
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Hambúrguer da MacDonald’s continua 
intacto dez anos depois de cozinhado

Homem entrega-se à 
polícia para não estar em 
casa com a mulher

Um homem comprou, em 
2009, um dos últimos ham-
búrgueres vendidos pela 
cadeia MacDonald’s na Is-
lândia. Dez anos depois, o 
sandwich continua igual.

Em 2009, a MacDonald’s 
encerrou as últimas três lojas 
que tinha naquele país. Hjortur 
Smarason decidiu comprar um 
hambúrguer e guardá-lo para 
ver como resistia ao tempo.

“Sempre ouvi dizer que os 
hambúrgueres são indestrutí-
veis e eu apenas quis saber se 
é verdade ou não”, explicou, 
citado pelo “New York Post”.

Dez anos depois, o ham-
búrguer continua intacto e para 
provar o feito, há um vídeo em 
directo para quem quiser acom-
panhar a evolução do Big Mac, 
que está no hostel Snotra House.

À BBC, Siggi Sigurdur, 
dono do hostel, confirmou que 

o hambúrguer continua intacto. 
“É algo engraçado, mas, ao mes-
mo tempo, faz-nos pensar no 
que andamos a comer”, referiu.

Do museu para o hotel

Nos primeiros anos, Hjor-
tur deixou o hambúrguer 

dentro de um saco de plás-
tico na garagem. Em 2012, 
doou a refeição ao Museu 
Nacional da Islândia que o 
devolveu por não ter con-
dições para o preservar.

A refeição passou por vá-
rios hotéis em Reiquejavique 
até ao local onde está agora.

Russo julgado por usar gato como arma 
de arremesso contra um polícia

Freira vai ao médico com dores de 
estômago e descobre estar grávida 

Um homem enfrenta uma 
pena de até cinco anos de 
prisão por alegadamente ter 
usado um gato como arma (de 
arremesso) contra um polí-
cia, em Moscovo, na Rússia.
Segundo a acusação, relatada 
pela imprensa russa, o homem, 
identificado como Gennady 
Shcherbakov, agitou um gato 
no ar e atirou-o contra um po-
lícia, quando foi interpelado, 
em Outubro do ano passado, 
num prédio da capital russa.

De acordo com a acusação, 
o gato agarrou-se à cara do 
polícia e provocou-lhe vá-
rios ferimentos com as gar-
ras. Shcherbakov rejeita a 
acusação e diz que o feli-
no saltou de livre vontade 
para a cabeça do polícia.
O agente respondia a uma 
queixa de barulho no pré-
dio. Gennady Shcherbakov, 
aparentemente sobre a in-
fluência do álcool, estava 
no vão das escadas a fa-

zer barulho e reagiu mal à 
presença das autoridades.
Segundo a imprensa russa, o 
homem, que não vivia naque-
le prédio, recusou-se coope-
rar e a responder às pergun-
tas da polícia, tendo pegado 
num gato que estava no pré-
dio para o atirar à polícia.
O caso foi levado a julga-
mento ao abrigo do Artigo 
318 do código penal russo, 
que cita o uso de violência 
contra funcionários públicos.

A gravidez foi confirma-
da através de análises médi-
cas. A freira, de 34 anos, fez 
os votos de castidade há cer-
ca de um ano e, há uns meses, 
foi a África visitar a família.
Uma freira foi ao médico e saiu 
da consulta a saber que estava 
grávida, em Itália. O caso deu-
-se na Sicília. A freira estava 
acompanhada por irmãs do mos-
teiro e procurou ajuda médica 
devido a fortes dores de barriga.
Depois de se saber da gravidez, 
a freira foi transferida para Pa-
lermo, a maior cidade da Sicília.
De acordo com a imprensa sicilia-
na, depois do parto, a freira pode 
escolher e abandonar o mostei-
ro, dedicando-se à maternidade.

Italiano de 49 anos estava 
em prisão domiciliária, mas 
estava farto das tarefas do-
mésticas e das discussões. 
Cumpre agora a senten-
ça numa instituição social. 
Para O.A., um italiano de 49 
anos, voltar para a prisão era 
melhor que estar em casa com 
a sua mulher. Por isso, entre-
gou-se à polícia. O caso acon-
teceu em Roma, sendo que o 
homem tinha cumprido metade 
da sua pena de prisão por trá-
fico de droga. Estava previsto 
que cumprisse a segunda me-
tade em prisão domiciliária, 
tendo sido libertado em Maio. 
No entanto, a vida familiar 
transformou-se num pesadelo, 
com tarefas domésticas, dis-
cussões e repreensões por parte 
da sua mulher, quer fosse pelo 
chão mal lavado ou a roupa 
passada a ferro com pouca 

atenção. Assim, o homem aca-
bou por fugir de casa e ir à es-
quadra pedir que o deixassem 
voltar para a prisão, quebran-
do assim a medida de coação. 
“É melhor ir para a prisão que 
ficar em casa com a minha 
mulher”, teria dito o italiano 
à polícia, quando se foi entre-
gar à esquadra, como aponta o 
La Republica. “Em casa faço 
tudo: lavo, passo a ferro, e 
tudo o que acontece de mal em 
casa é sempre culpa minha.”
Segundo o jornal italiano, 
a polícia voltou a prender o 
homem não porque ele pe-
diu, mas porque fugiu de 
casa. O juiz mais tarde de-
cidiu que não o iria casti-
gar “pela particularidade do 
caso, tendo optado por des-
locar o homem para uma ins-
tituição social onde este irá 
cumprir o resto da sentença.

Homem instala cofre no 
frigorífico para impedir noiva de 
comer os seus chocolates
Mulher denunciou a atitu-
de nas redes sociais dizen-
do que foi digna de romper 
o noivado. Algumas pessoas 
acharam uma ideia genial.
Uma mulher expôs o com-
panheiro nas redes sociais 
depois de este ter instalado 
um mecanismo de seguran-
ça no frigorífico que a im-
pede de roubar chocolates.
Stacey Lowe fez uma publi-
cação no Facebook a denun-
ciar a atitude do companheiro, 
Dave Williams, com quem 
tem um filho. Segundo a le-
sada, o noivo mantém as gu-
loseimas num compartimen-
to a que só ele tem acesso.
A caixa onde Dave guar-
da os seus snacks só pode 
ser aberta com um códi-
go, desta forma Stacey não 
lhe pode ‘roubar’ a comida.
Lowe levou o assunto para as 
redes sociais à procura de con-
solo. A publicação teve 49000 
‘gostos’, 56000 partilhas e 
mais de 107 mil comentários. 
Embora muitos tenham acha-
do a ideia “cruel” também 
houve comentários a classifi-
car o conceito como “genial”.
A jovem britânica legenda as 
duas imagens partilhadas da 
seguinte forma: “ Ao que se 
chega! Compras uma casa com 

a outra pessoa, têm um filho 
juntos, ficam noivos, estão a 
planear o casamento e a mo-
bilar a casa e isto acontece!”
O engenho encontra-se à venda 
na Amazon por 36, 20 euros e 
é descrito como sendo “uma 
caixa com fechadura compac-
ta e higiénica para comida”.
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Aberta a um total de 1.400 participantes na cidade de Maputo

Décima quarta edição da Corrida 
Millennium bim realiza-se a 30 de Novembro

  A competição, que já faz 
parte do calendário desportivo 
do atletismo a nível nacional 
e conta com a participação de 
atletas internacionais, é orga-
nizada pelo Millennium bim 
em parceria com a Associa-
ção de Atletismo da Cidade 
de Maputo e visa promover, 
através da prática desporti-
va, estilos de vida saudáveis.

As inscrições são gratuitas e 
estão já a decorrer, prolongan-
do-se até ao dia 29 de Novem-
bro, véspera da competição. Os 
interessados podem inscrever-
-se na Associação de Atletismo 
da Cidade de Maputo, situada 
no Parque dos Continuado-
res, de 2ª a 6ª feira, entre as 
9h00 e as 18h00, e aos sába-
dos, entre as 9h00 e as 14h00.

Num percurso de 13km, a 
Corrida terá início no Parque 
dos Continuadores, terminan-
do na Praça da Independência. 
Este ano, a Caminhada Ímpar 
marca novamente presença nes-
te evento do Millennium bim.

Aberta a 250 participantes, 
a prova é dedicada aos atle-
tas que preferem percorrer 
menores distâncias, mas que 

querem fazer parte deste gran-
de movimento desportivo.

A Caminhada integrará um 
percurso de 5km com partida 
no Parque dos Continuadores e 
chegada na Praça da Indepen-
dência. Tanto a Corrida como 
a Caminhada terão início às 
7h30, devendo os atletas che-

gar às 5h30 para completar o 
seu registo formal e efectu-
ar o respectivo aquecimento 
ministrado por personal trai-
ners do Ginásio In Motion.

Já a Corrida de Triciclo, 
uma modalidade de compe-
tição especialmente dedi-
cada a atletas portadores de 

deficiência, estará aberta a 
um total de 50 participantes.

O evento promovido pelo 
Millennium bim volta a incluir, 
este ano, uma Feira de Saúde a 
decorrer na Praça da Indepen-
dência, onde Colaboradores do 
Banco e público em geral po-
derão ter acesso, de forma gra-

tuita, a vários tipos de exames, 
nomeadamente HIV, Malária, 
Hemoglobina, Pressão Arterial, 
Controlo da Glicemia, Controlo 
do Colesterol, Pesagem e IMC 
– Índice da Massa corporal.

O Ginásio In Motion irá tam-
bém disponibilizar, para os in-
teressados, aulas de Spinning.

Para o Millennium bim, é 
um privilégio contar, nesta or-
ganização, com parceiros com 
elevado know-how como a 
Associação de Atletismo de 
Maputo e Tomas Bonnet, res-
ponsável pela organização.

O evento conta também com 
o apoio de várias entidades 
como a Seguradora ÍMPAR, a 
Kewa – Serviços de Catering, a 
Águas da Namaacha, a Sumol 
Compal, o Ginásio In Motion, 
IR Fitness Shop e o Conse-
lho Municipal de Maputo.

O apoio ao desporto é um dos 
pilares estruturantes do progra-
ma de responsabilidade social 
do Millennium bim “Mais Mo-
çambique pra Mim”, através do 
qual o Banco desenvolve um 
conjunto de iniciativas que visa 
contribuir para o desenvolvi-
mento e bem-estar da sociedade.

Leonel Manhique e Deolinda 
Ngulela comandam selecção 
feminina

A Federação Moçambica-
na de Basquetebol (FMB) 
anunciou que a selecção 
nacional da modalidade, 
em seniores femininos, tem 
novos treinadores - Le-
onel Manhique (Mabê) 
e Deolinda Ngulela.
A dupla já trabalha na 
preparação do torneio pré-
-olímpico – zona africa-
na de qualificação para 
os Jogos Olímpicos de 
Tóquio 2022-, prova a 
realizar-se de 14 a 17 de 
Novembro, em Maputo.
Para além de Manhique e 
Ngulela, a FMB teria en-
trado em contacto com o 
treinador Nasir Salé, mas 
este declinou o convite ale-
gando curto tempo para a 
preparação da equipa. Se-

gundo nossas fontes, Nasir 
teria sido contactado nos 
meados do mês de Outubro, 
razão pela qual alegou tem-
po curto para treinar a selec-
ção cujos jogos se iniciam 
dia 14 do mês em curso.
As Samorais, como são 
chamadas as meninas da 
selecção de basquetebol, es-
tão inseridas no grupo “A” 
com Nigéria e RD Congo.
Actualmente Leonel Manhi-
que é treinador da equipa sé-
nior feminino do Ferroviário 
de Maputo, enquanto que 
Deolinda Ngulela treina o 
mesmo escalão no Costa do 
Sol. Aliás, os dois já traba-
lharam juntos  nos jogos da 
Commonwealth, realizados 
em Gold Coast, na Aus-
trália em 2018. (abola)

Taça CAF

UDS humilhada na África do sul

A União Desportiva do 
Songo sofreu, domingo, uma 
goleada, 0-6, no reduto do 
Bidvest Wits da África do Sul 
e falhou o acesso a fase de 
grupos da Taça Confederação 
Africana de Futebol (CAF).

Na primeira mão, realizada 

no estádio nacional do Zim-
peto, a UD Songo perdeu por 
2-1. No somatório das duas 
mãos o bicampeão moçambi-
cano teve uma desvantagem 
de 8-1, o que espelha bem a 
superioridade da equipa sul-
-africana, onde joga o interna-

cional moçambicano Domin-
guez, capitão dos Mambas.

Recorde-se que os hidro-
elétricos tinham como objec-
tivo repetir a façanha de 2017 
quando chegaram a fase de 
grupos e apuraram-se para os 
quartos de final da competição. 
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Escolas secundárias de Napipine e Xai-Xai 
vencem Copa Coca-Cola em futebol

As escolas secundárias de Na-
pipine de Nampula, em mascu-
linos, e de Xai-Xai da província 
de Gaza, em femininos, foram as 
grandes vencedoras da Copa Co-
ca-Cola em futebol infanto-juve-
nil, cuja fase final decorreu este 
fim-de-semana na cidade de Pem-
ba, província de Cabo Delgado.

O campo Municipal de Pemba 
acolheu as finais da prova que 
teve o seu pontapé de saída em 
Março do corrente ano e que mo-
vimentou mais de 2500 crianças 
de dezenas de escolas secundá-
rias do país e que teve o condão 
de lançar para o futebol novos ta-
lentos que podem ser lapidados. 

Napipine derrota Sansão 
Muthemba e vai ao Quénia 

A final masculina envolveu as 
escolas de Napipine e do San-
são Muthemba de Sofala que 
foi a primeira a marcar ainda 
no decorrer da primeira parte. 

Mas os nampulenses conse-
guiram restabelecer a igualda-
de, desta feita a uma bola com 
que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, os rapa-
zes de Napipine controlaram o 
jogo e fruto disso chegaram a 
uma vitória gorda por 3-1,  ani-
quilando as esperanças da San-
são Muthemba de chegar ao 
golo de igualdade na partida.

 No final a festa foi rígida para 
os meninos da Secundária de Na-
pipine, não só pela conquista do 
canecão da 16ª edição da Copa 
Coca Cola, mas sobretudo porque 
está escola carimbou o passapor-
te para representar o país na pro-
va que vai envolver outros países 
africanos que terá ligar em prin-
cípio de Dezembro, no Quénia.

Secundária de Xai-Xai passeou 
a sua classe na estreia da prova 

em femininos

 Em femininos, as honras 

da Copa Coca-Cola vão para 
as meninas da Escola Secun-
dária de Xai-Xai que passe-
aram a sua classe no torneio, 
voltando a ter uma exibição 
de grande nível que arrancou 
aplausos por parte dos presen-
tes, ao vencer por 3-0 o jogo da 
final diante da Escola Secun-
dária de Macharote de Sofala. 

O talento e a qualidade 
das raparigas de Xai-Xai tor-
nou fácil a tarefa de chegar a 
uma vitória nesta final, dando 
mostras do bom trabalho que 
está a ser feito nesta escola.

Para a atribuição do tercei-
ro lugar, num jogo entre as es-
colas anfitriãs, a vitória sorriu 
para Escola Arcos Iris que der-
rotou a formação da Secundá-
ria de Pemba por escasso 1-0, 
recolhendo a medalha de prata.

Jogadores de Xai-Xai e Napipine 
arrebatam prémios individuais 

A cerimónia de atribuição 
de prémios da 16ª edição da 
Copa Coca-Cola foi dirigida 
pelo Governador da Provín-
cia de Cabo Delgado, que foi 
acompanhado pela represen-
tante da Coca-Cola, Mendy 
Matseko Ntsie, tendo ambos 
enaltecido o desempenho dos 
cerca de 2500 petizes que to-
maram parte no evento ini-
ciado em Março em Xai-Xai.

Nos prémios individuais, o 
destaque vai para as escolas 

de Xai-Xai e Napipine que 
viram dois jogadores de cada 
uma a arrebatarem os prémios.

eis a premiação da Copa 
Coca-Cola: 

MASCULINOS 
melhor marcador: 
Mussá Júnior (2 golos ES de 
Napipine de Nampula)

melhor Guarda-redes: 
Faizal Faza (ES Napipine de 
Nampula)

equipa Fair-play: 
ES Sansão Muthemba de 
Sofala)

1º lugar: 
ES de Napipine de Nampula – 
85.000,00 Meticais 

2º lugar: 
ES Sansão Muthemba de Soafa-
la – 45.000,00 Meticais

3º lugar: 
ES 16 de Junho de Cabo Delga-
do – 20.000,00 Meticais 

FEMININOS
melhor marcadora: 
Dádiva Massitela (4 golos ES 
de Xai-Xai de Gaza)

melhor Guarda-redes: 
Laquita Mazuze (ES de Xai-Xai 
de Gaza)

equipa Fair-play: 
ES de Pemba de Cabo Delgado 

1º lugar: 
ES de Xai-Xai de Gaza – 
85.000,00 Meticais

2º lugar: 
ES de Macharote de Sofala – 
45.000,00 Meticais 

3º lugar: 
ES Arco Iris de Cabo Delgado 
– 20.000,00 Meticais 

(Alfredo Júnior/LANCEMZ)

32 atletas disputam pódio
Arrancou na terça-feira, 5 
de Novembro, nos courts do 
Jardim Tunduro, na cidade 
de Maputo, a nona edição 
do Standard Bank Open, a 
maior prova de ténis nacional 
e a única competição inter-
nacional da modalidade or-
ganizada no país, pontuável 
no ranking internacional da 
Associação de Tenistas Pro-
fissionais (ATP), através dos 
Futures.
A prova, que termina no pró-
ximo dia 17, será disputada 
por um total de 32 atletas, 
sendo 29 internacionais e três 
moçambicanos, nomeada-
mente Bruno Nhavene, Jos-
sefa Simão e Jaime Sigaúque.
No que diz respeito aos atle-
tas estrangeiros, destaque 

vai para os irmãos Benjamin 
e Courtney Lock (Zimbá-
buè), David Sanz (Espanha), 
Takanyi Garanganga (Zim-
babwe), Denis Uspensky 
(Estados Unidos), Eric Van-
shelboim (Ukrânia) e Jesse 
Delaney (Austrália).
Como tem sido habitual, os 
32 atletas vão disputar dois 
torneios masculinos da mo-
dalidade (Future I e II), em 
singulares e pares, chancela-
dos pela Federação Interna-
cional de Ténis (ITF, sigla 
em inglês) e inseridos no Cir-
cuito Internacional de Ténis 
(ITF Men’s Circuit).
Para além dos Futures, o 
Standard Bank Open integra, 
ainda, o campeonato nacio-
nal, que abarca provas em 

singulares homens e senho-
ras, pares homens e ainda as 
categorias de júniores sub-14 
rapazes e raparigas, sub-18 
rapazes e raparigas, veteranos 
com mais de 35 anos, vetera-
nos com mais de 45 e pares 
veteranos.
Abordado acerca da prova, 
o vice-presidente da Fede-
ração Moçambicana de Té-
nis (FMT), Jonas Alberto, 
mostrou-se satisfeito com o 
nível de adesão dos atletas 
internacionais e confiante 
na boa prestação dos repre-
sentantes moçambicanos.
“Estes Futures são dos úl-
timos que acontecem no 
mundo e os atletas que cá 
estão já participaram em 
mais de 20 competições, 

só este ano. Estamos satis-
feitos, principalmente pela 
qualidade e competitivida-
de que trazem à prova, e 
isso vai ser muito bom para 
os nossos atletas em termos 
de experiência”, disse o vi-
ce-presidente da FMT.
Jossefa Simão, um dos re-
presentantes nacionais, pro-
meteu, na ocasião, esmerar-
-se durante a prova, para a 
qual está a preparar-se des-
de o princípio do ano. “É 
uma experiência diferente, 
tendo em conta que se tra-
ta de uma competição que 
acontece uma vez por ano. 
Vamos dar o nosso máximo 
para dignificar o País”.
Por seu turno, Courtney 
Lock, participante assíduo 

da prova, à semelhança 
do irmão Benjamin Lock, 
enalteceu Moçambique por 
acolher, mais uma vez, a 
prova, que, na sua opinião, 
tem estado a melhorar a 
cada ano.
“Estou feliz por estar aqui. 
Eu e o meu irmão temos 
boas memórias deste es-
paço (Courts do Jardim 
Tunduro), passámos bons 
momentos nos últimos três 
anos. O Standard Bank 
Open é uma competição de 
referência, há bons atletas, 
provenientes de todos os 
cantos do mundo, que têm 
estado a transmitir a sua ex-
periência aos seus colegas 
moçambicanos”, sublinhou 
Courtney Lock.

Ténis
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Segundo Ex-PR, Pedro Pires

Guiné-Bissau ainda paga o “custo” da luta armada

Multidão enche ruas 
de Argel para reclamar 
“nova independência”
Uma multidão encheu as ruas 
da capital argelina para recla-
mar uma “nova independên-
cia” do país, no 65.º aniversá-
rio do começo da luta armada 
contra o colonialismo francês.
Sem números oficiais, a 37.ª 
sexta-feira consecutiva de 
manifestações ficou marca-
da por uma mobilização se-
melhante à altura mais forte 
do movimento “Hirak”, uma 
contestação inédita ao go-
verno de Argel que começou 
a 22 de Fevereiro deste ano.
“A Argélia quer independên-
cia” e “Venderam o país, trai-
dores” foram algumas das pa-
lavras de ordem gritadas pelos 
manifestantes, dirigindo-se 
ao Presidente Bensalah, que 
desvalorizou o movimento 
de contestação como “alguns 
elementos que saíram à rua”.
A mobilização dirige-se tam-

bém ao general Ahmed Gaid 
Salah, o dirigente mais pode-
roso no país depois da demis-
são do ex-presidente Abde-
laziz Bouteflika, consumada 
em Abril passado depois da 
pressão das manifestações.
Salah já garantiu que a elei-
ção presidencial marca-
da para o próximo dia 12 
de Dezembro tem “ade-
são total” dos argelinos.
Na manifestação de hoje, os 
manifestantes gritaram que 
Salah não terá votos este ano, 
com o argumento de que se 
trata apenas de uma votação 
para regenerar um regime que 
exigem que seja desmantelado.
A 01 de Novembro de 1954, 
a Frente de Libertação Na-
cional desencadeou a revo-
lução argelina e a luta ar-
mada pela independência 
com uma série de atentados.

Quénia é o primeiro país africano a 
incluir intersexuais nos censos
O Quénia é o primeiro país 
africano a incluir pessoas in-
tersexuais nos seus censos, de 
acordo com os resultados pu-
blicados esta segunda-feira.
O novo censo, cujos dados 
foram recolhidos em agosto, 
indica que vivem 47,56 mi-
lhões de pessoas na potência 
económica e geopolítica da 
África Oriental, informo o di-
rector geral do Departamen-
to Nacional de Estatísticas 
do Quénia, Zachary Mwangi.
Num evento celebrado na re-
sidência oficial do Presidente 
queniano, em Nairobi, Zacha-
ry Mwangi especificou que, 
do total de habitantes, cerca de 
24 milhões são mulheres e cer-
ca de 23 milhões são homens.
O director geral salien-
tou que 1.524 habitantes 
são mulheres intersexuais.

As pessoas intersexuais pos-
suem características gené-
ticas e fenotípicas masculi-
nas e femininas, num grau 
variado e mais pronuncia-
do em alguns indivíduos.
O Quénia foi o primeiro país 
africano a reconhecer oficial-
mente estas pessoas como 
parte da sua população.
As pessoas intersexuais têm 
lutado nos tribunais, no par-
lamento e em manifestações 
nas ruas contra a discrimina-
ção e a legitimação dos seus 
direitos básicos e, como re-
sultado, foram reconhecidas 
numa categoria apropriada ao 
seu estatuto no novo censo.
O director da Sociedade das 
Pessoas Intersexuais do Qué-
nia, James Karanja, declarou 
à agência espanhola Efe, em 
Agosto, que a inclusão deste 

grupo “é uma das melhores coi-
sas que podia ter acontecido”.
O grupo de James Ka-
ranja pressionou o parla-
mento para incluir a pos-
sibilidade da indicação 
intersexual junto às opções de 
escolha de homem e mulher.
 Presidente Uhuru Kenyatta 
afirmou esta segunda-feira 
que as estratégias de desen-
volvimento do Governo vão 
ser baseadas, a partir de agora, 
nos novos dados que expõem 
um crescimento populacio-
nal de cerca de nove milhões 
de pessoas na última década.
“Alegra-me mencionar que 
este é primeiro censo elabo-
rado” depois da aprovação da 
nova Constituição em 2010, 
“e foi completamente viabi-
lizado pelo meu Governo”, 
acrescentou o chefe de Estado. 

“acompanho o que acon-
tece na Guiné-Bissau, acom-
panho as evoluções, discuto 
por vezes com as pessoas, pro-
curo compreender as causas. 
por vezes, tenho impressão 
que a Guiné-Bissau paga até 
agora o custo da luta armada 
que fez, criou umas Forças 
Armadas com influência po-
lítica, depois dificuldades de 
afastar as Forças armadas 
de decisões políticas. Há vá-
rios factores que se entrecru-
zam e tornam a liderança e a 
gestão do país mais compli-
cada”, apontou pedro pires.

A posição foi assumida pelo 
antigo chefe de Estado cabo-
-verdiano (2001 a 2011) em 
entrevista à Lusa a propósito 
do último “Relatório sobre a 
Governação Africana da Fun-
dação Mo Ibrahim”, institui-
ção que lhe atribuiu o Prémio 
de boa governação em 2011.

A Guiné-Bissau vive um 
momento de grande tensão 
política e de violência, tendo 
neste momento dois governos 
e dois primeiros-ministros.

O Presidente guineense, 
José Mário Vaz -- que por sua 
vez é recandidato ao cargo nas 
eleições presidenciais de 24 de 
Novembro -, deu posse no dia 
31 de Outubro a um novo Go-

verno, liderado por Faustino 
Imbali, depois de ter demitido 
o executivo liderado por Aris-
tides Gomes em 28 de Outu-
bro e afirmou no domingo que 
a sua decisão “é irreversível”.

Na mesma entrevista à 
Lusa, o antigo Presidente Pe-
dro Pires admitiu ter “relações 
muito especiais de afectivi-
dade” com a Guiné-Bissau, 
países (juntamente com Cabo 
Verde) que partilharam o pro-
cesso de luta anticolonial.

“Acompanho a situação, 

essa transição na Guiné-Bissau 
tem sido difícil, transição de 
colónia para país soberano, a 
construção do Estado sobera-
no, depois a transição de regi-
me monopartidário para regime 
pluripartidário, são transições 
que exigem também gestão, as 
lideranças têm de fazer a ges-
tão de modo a conseguir aderir, 
integrar toda a gente. Por vezes 
isso não acontece”, apontou, 
alertando ainda para um dos 
“factores externos” que vai ame-
açando a estabilidade do país.

“Por exemplo, na Guiné-Bis-
sau toda a gente fala de um fac-
tor externo complicado que é o 

narcotráfico. São vários elemen-
tos que conduzem a uma maior 
complexidade da gestão da go-
vernação”, disse um dos heróis 
da guerra da independência do 
país, ao lado de Amílcar Cabral.

A diversidade étnica e 
cultural do país, sublinha, 
é “outro aspecto” a levar 
em conta na Guiné-Bissau.

“Nessa base não estou em 
condições de condenar, de 
apontar o dedo a alguém, o 
mesmo esforço é no sentido de 
compreensão neste momento 
do que se passa, será possível? 
Acredito que, apesar das difi-
culdades actuais, das tensões 

políticas actuais, que os guine-
enses vão encontrar o caminho. 
Não têm tido sorte na questão 
das lideranças, e as melhores 
lideranças não têm podido che-
gar ao poder. Vamos ver se é 
desta”, enfatizou Pedro Pires.

O relatório da Fundação 
Mo Ibrahim, lançado em Ou-
tubro, tem como objectivo 
avaliar o progresso em termos 
da implementação dos Objec-
tivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS, Agenda 2030 
da Organização das Nações 
Unidas) e da Agenda África 
2063, entre outras prioridades.

A Fundação, que baseou 
este estudo nos dados do Índice 
Ibrahim de Governação Afri-
cana (IIAG), concluiu que “os 
institutos de estatísticas nos pa-
íses africanos em geral sofrem 
de falta de recursos financei-
ros” e de apoio dos governos.

Segundo o documento, 
quase metade das metas da 
Agenda 2063 - definida pela 
União Africana - não é direc-
tamente quantificável e menos 
de 20% não possui um indi-
cador para medir progressos.

Mais de metade dos tipos 
de fontes de dados sobre os 
indicadores dos ODS em Áfri-
ca correspondem a estimati-
vas ou estudos internacionais 
e apenas um terço das fontes 
de dados são de fontes direc-
tas nacionais, refere o estudo.
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Morreu Yvette Lundy, a heroína francesa 
que ajudou quem fugia do nazismo

Yvette Lundy, uma heroína 
da resistência francesa que pas-
sou documentos falsos a quem 
fugia dos nazis e que sobrevi-
veu à detenção em campos de 
concentração, morreu aos 103 
anos, adianta o The Guardian.

Lundy vivia numa aldeia 
perto de Épernay e fazia 
parte da rede local da resis-
tência francesa, que tinha 
o nome de código Possum. 

Lundy trabalhava como pro-
fessora e também como secretá-
ria do presidente da Câmara de 
Épernay, no período em que a 
França esteve sob domínio nazi.

A professora passou docu-
mentos falsos a judeus, a pri-
sioneiros de guerra em fuga, a 
combatentes da França Livre 
que foram enviados para a re-
gião e a pessoas que eram en-
viadas para os campos de traba-

lhos forçados dos nazis. Muitos 
esconderam-se na quinta do ir-
mão de Yvette Lundy, Georges.

No entanto, em Junho de 
1944, Yvette Lundy, então com 

28 anos, foi detida pela Gestapo 
durante uma aula. Foi interroga-
da e deportada no mês seguinte 
para um campo de concentra-
ção no sudoeste da Alemanha. 

Posteriormente, Yvette Lundy 
foi transferida para o campo de 
concentração de Ravensbrück. 
Meses depois foi transferida 
para o campo de Buchenwald.

“É outro mundo: seres esfo-
meados com corpos a definhar, 
olhares vazios, cabeças rapadas, 
a arrastarem-se em trapos. Em 
pouco dias, ficamos a parecer-
-nos com eles”, recordou Yvet-
te sobre a sua passagem pelos 
campos de concentração nazis.

Três dos seus seis irmãos 
também foram enviados para 
campos de concentração. Dois 
deles, Berthe e Lucien, sobrevi-
veram, mas Georges morreu em 
Auschwitz-Birkenau em 1945.

Terminada a Segunda Guer-
ra Mundial, Yvette regressou 
a França e a partir de 1959 
começou a visitar escolas 
e a partilhar o seu testemu-
nho dos horrores dos cam-
pos de concentração nazis.

Em 2017, Lundy foi conde-
corada com o título de Grande 
Oficial da Legião de Honra.

O rei tem 14 mulheres, anda em carros 
de luxo e o povo vive sem luz e água
A antiga Suazilândia vive uma 
forte crise financeira com dois 
terços da população na pobre-
za. Mas o palácio real adquiriu 
uma nova frota de carros de 
luxo
No reino de eSwatini, nome 
que passou a designar a anti-
ga Suazilândia por vontade do 
rei Mswati III, o momento é 
de crise, de falta de luz, água e 
de outros bens essenciais para 
uma população mergulhada na 
pobreza. Dois terços dos 1,2 
milhões de habitantes do reino 
da África Austral são pobres e 
a esperança de vida é de apenas 
56 anos. Foi por isso com “es-
tupefacção” que os sindicatos 
viram na semana passada uma 
nova frota de carros de luxo 

chegar ao palácio real, como 
reportou o Le Monde Áfrique.
Na quinta-feira, 31 de Outu-
bro, dia em que os funcionários 
públicos voltaram às ruas da 
capital Mbabane para reivindi-
car melhores salários, o rei de 
eSwatini recebia uma nova e 
reluzente frota automóvel com 
modelos topo de gama de mar-
cas como a Rolls Royce.
No poder desde 1986, o rei 
Mswati III, de 51 anos, tem 14 
mulheres e mais de 25 filhos. É 
conhecido por ser um “punho 
de ferro” mas também pelas 
suas extravagâncias e estilo de 
vida faustoso, como descreve o 
jornal francês.
A central sindical Turocswa 
manifestou a sua “grande es-

tupefacção” na quinta-feira 
passada, perante a chegada 
da nova frota automóvel real 
que, segundo fonte oficial ao 
Le Monde Áfrique, não foi ad-
quirida com verbas públicas, 
mas através de um fundo ge-
rido pela família real e que é 
alimentado pela venda de bens 
próprios. “Esta aquisição acon-
tece num momento em que o 
país está sob fortes restrições 
financeiras. Nós não precisa-
mos de carros. Os Rolls Royce 
são um luxo (...) Precisamos 
de alimentos básicos, de luz, 
água e de combustíveis a pre-
ços acessíveis”, comunicou a 
central sindical, acrescentando 
que os salários dos funcioná-
rios públicos estão estagnados 
há três anos.
Mswati III é o último monarca 
absoluto de África. Organiza-
ções de direitos humanos cri-
ticam o seu Governo há anos. 
Os partidos da oposição são 
proibidos, os críticos desa-
parecem atrás das grades e a 
liberdade de imprensa é limi-
tada, como reportou a agência 
DW, a propósito da comemo-
ração dos 50 anos da indepen-
dência do país, em Setembro 
do ano passado, que foram as-
sinalados com a mudança do 
nome para eSwatini

EUA informam ONU que 
querem sair do Acordo de Paris

Os EUA informaram a 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) que tinham 
iniciado o processo de reti-
rada do acordo de combate 
às alterações climáticas, as-
sinado em Paris em 2015.

O secretário de Esta-
do, Mike Pompeo, afir-
mou que tinha submetido 
o pedido formal à ONU.

Este pedido inicia o proces-
so de saída que, contudo, vai 
demorar pelo menos um ano.

Na declaração de Pompeo 
considera-se que o Acor-
do de Paris constitui “um 
peso económico injusto” 
para a economia dos EUA.

Cerca de 200 nações as-
sinaram o acordo, no qual 
cada Estado fixa os seus 
próprios objectivos para re-
duzir as emissões de gases 
com efeito de estufa que 
provocam a crise climática.

A decisão do governo 
de Donald Trump foi con-
denada como um fracasso 
estouvado de liderança por 
peritos, activistas e críti-
cos, como o antigo presi-
dente da Câmara de Nova 
Iorque Michael Bloomberg.

“Donald Trump é o pior 
presidente na história para 
o nosso clima, bem como 
para a nossa água limpa e 
o nosso ar”, afirmou Mi-
chael Brune, diretor exe-

cutivo do Sierra Club, as-
sociação ambientalista.

O Acordo de Paris enun-
ciou a meta de impedir um 
agravamento da subida já 
verificada na temperatu-
ra média mundial em mais 
entre 0,5 e 1 grau Celsius.

Mas os compromissos 
avançados pelos partici-
pantes em 2015 são insufi-
cientes para impedir aque-
les níveis de aquecimento.

O acordo apela para os Es-
tados avançarem objetivos 
mais ambiciosos de reduzir 
as emissões de gases com 
efeitos de estufa de cinco 
em cinco anos, a começar 
em Novembro de 2020.

O aquecimento global, 
provocada pela queima de 
carvão, petróleo e gás, já 
causou o aumento da tem-
peratura média global em 
um grau centígrado des-
de o final do século XIX.

Entre os seus resultados 
estão a fusão dos gelos, 
eventos extremos e a aci-
dificação dos oceanos. E os 
cientistas asseguram que, 
dependendo da quantida-
de de dióxido de carbono 
emitido, a situação só vai 
piorar até ao final do sé-
culo, com a temperatura 
a aumentar vários graus 
e o nível médio do mar 
em pelo menos um metro.
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Astrónomos identificam vestígios de 
água extraterrestre num cometa

Astrónomos identificaram 
pela primeira vez vestígios 
de água extraterrestre num 
cometa que chegou ao Siste-
ma Solar proveniente do es-
paço interestelar, divulgou 
a revista científica Nature.
O cometa “2I/Borisov”, que 
estará mais próximo do Sol em 
Dezembro, foi detectado no 
Sistema Solar por especialistas 
depois do alerta, a 30 de Agos-
to, de um astrónomo amador, 

Gennadiy Borisov, natural da 
Crimeia, para um objecto es-
tranho no céu. Em meados de 
Outubro, a Nature divulgou a 
descoberta, adiantando que o 
cometa, proveniente de um sis-
tema solar desconhecido dada a 
sua órbita, apresentava na cau-
da poeira de cor avermelhada. 
Além de poeira, os cometas são 
formados por gelo e, por isso, 
contêm água no seu núcleo.
A novidade no cometa “2I/

Borisov” - o segundo objec-
to interestelar a ser detectado 
no Sistema Solar depois do 
asteróide “Oumuamua”, com 
a forma de um charuto, em 
2017 - é que a identificação de 
sinais de água pode revelar-
-se um passo importante para 
compreender como a água 
“viaja” entre as estrelas.Uma 
equipa de astrónomos liderada 
por Adam McKay, da agên-
cia espacial norte-americana 
NASA, detectou a assinatura 
de oxigénio no espectro de luz 
do cometa em 11 de Outubro.
 Apesar de os cometas poderem 
produzir oxigénio de diferen-
tes formas, a equipa apresenta 
como explicação para a de-
tecção da assinatura de oxigé-
nio no “2I/Borisov”, um dos 
componentes da água, o facto 
de as moléculas de oxigénio 
se separarem das de hidro-
génio, que entra também na 
composição química da água. 

RD Congo recebe segunda 
vacina experimental para 
combater ébola

A República Democrática do 
Congo (RDC) recebeu uma 
segunda vacina experimental 
para combater o surto de ébola 
no nordeste do país, que causou 
quase 2.200 mortes, confirma-
ram as autoridades médicas.
“Saberemos exactamente o nú-
mero de doses recebidas hoje 
à noite”, disse à agência noti-
ciosa Efe, por telefone, o mé-
dico Jean Jacques Muyembe, 
secretário técnico do Comité 
Multissectorial de Resposta 
ao Ébola (CMRE) da RDC.
A organização Médicos Sem 
Fronteiras (MSF) adian-
tou, em comunicado, que 
são 500 mil doses da vaci-
na, doadas pelo fabricante 
farmacêutico Janssen, uma 
subsidiária da empresa norte-
-americana Johnson & Johnson.
Este segundo medicamento, 
fornecido em duas doses, foi de-
senvolvido para uma aplicação 
em larga escala e ajudará a evi-
tar a propagação da epidemia.
“O grupo de peritos da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) recomendou a introdu-
ção desta segunda vacina em 
Maio de 2019 para comple-
mentar o uso continuado de 
outra vacina experimental, a 
rVSV-ZEBOV, fabricada pela 
Laboratórios farmacêuticos 
da Merck (EUA) “, avançou 
a Médicos Sem Fronteiras.
A vacina rVSV-ZEBOV, usada 
desde o início do surto há mais 
de um ano, continuará a ser mi-
nistrada em populações de alto 
risco, principalmente naque-
las que estiveram em contac-
to com uma pessoa infectada.
Muyembe garantiu à Efe na 
quinta-feira que a epidemia 
“está realmente sob controlo”, 
embora tenha sido cautelo-
so ao enfatizar que os “casos 
zero” devem ser alcançados.
De acordo com o último re-
latório do CMRE, datado de 
30 de Outubro, 2.183 pessoas 
morreram da doença (2.066 
confirmadas em testes de la-
boratório) desde que o surto 
foi declarado a 01 de Agos-
to de 2018 nas províncias de 

Kivu e Ituri, no norte do país.
O número de casos é esti-
mado em 3.272 (3.155 já 
confirmados) e 1.052 pa-
cientes sobreviveram ao ví-
rus, segundo dados oficiais.
Nas últimas semanas, os es-
pecialistas detectaram uma re-
dução notável nos casos, que 
passaram de cerca de cem por 
semana, em Julho passado, para 
cerca de vinte, esta sexta-feira.
A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) decidiu a 18 
de Outubro passado manter o 
estado de emergência inter-
nacional devido ao surto de 
ébola na República Democrá-
tica do Congo por, pelo me-
nos, mais um trimestre, apesar 
da notável redução no núme-
ro de novos casos semanais.
Desde 8 de Agosto de 2018, 
quando as vacinas come-
çaram, mais de 245.500 
pessoas foram inoculadas, 
de acordo com o CMRE.
Este surto é o mais mortal 
da história da RDC e o se-
gundo no mundo em mortes 
e casos, após a epidemia da 
África Ocidental em 2014.
No entanto, o controle da epi-
demia foi afectado devido à re-
cusa de algumas comunidades 
em receber tratamento e inse-
gurança na área, onde nume-
rosos grupos armados operam.
O surto global mais devasta-
dor foi declarado em Março 
de 2014, com casos desde De-
zembro de 2013, na Guiné-
-Conacri, de onde se expandiu 
para a Serra Leoa e a Libéria.
Quase dois anos depois, em 
Janeiro de 2016, a OMS de-
clarou o fim dessa epidemia, 
com a qual 11.300 pessoas 
morreram e mais de 28.500 fo-
ram infectadas, números que, 
segundo a agência da ONU, 
poderiam ser conservadores.
O vírus ébola é transmitido 
através do contacto directo 
com sangue e fluidos corporais 
contaminados, causa febre he-
morrágica e pode atingir uma 
taxa de mortalidade de 90% 
se não for tratado a tempo. 

Cientistas transformam ondas cerebrais em imagens

 Agora é possível ler pensamentos 

Pesquisadores da empresa 
russa Neurobiotics e do Ins-
tituto de Física e Tecnologia 
de Moscovo (MIPT, na sigla 
em inglês) descobriram uma 
maneira de visualizar a activi-
dade cerebral de uma pessoa. 
Com o uso de eléctrodos, os 
cientistas conseguiram cap-
tar imagens do pensamento 
humano e reproduzi-las em 
tempo real. Isso permitirá 
que pacientes paralisados ou 
vítimas de derrame cerebral 
possam, eventualmente, con-
trolar seus equipamentos de 
reabilitação – cadeira de rodas, 
exoesqueletos – utilizando so-
mente a força do pensamento.
 Para desenvolver equipamen-
tos controlados pelo cérebro, 
neurobiólogos devem enten-
der como o cérebro codifica 

informações. Um aspecto cen-
tral deste processo é entender 
como o cérebro recebe infor-
mação visual, por exemplo, en-
quanto assistimos a um vídeo. 
Actualmente, os métodos para 
extrair imagens das ondas ce-
rebrais usam ressonância mag-
nética funcional ou analisam os 
sinais captados por implantes 
directamente dos neurónios. 
Ambos os métodos têm aplica-
ções bastante limitadas na práti-
ca clínica e na vida quotidiana.
O novo método desenvolvido 
pelo MIPT utiliza redes neu-
rológicas artificiais e electro-
encefalográfica, ou EEG, uma 
técnica que grava as ondas 
cerebrais a partir de eléctrodos 
colocados de maneira não in-
vasiva na cabeça do paciente.
“O EEG é uma colecção de 

sinais cerebrais gravados no 
couro cabeludo. Pesquisado-
res acreditavam que estudar os 
processos cerebrais a partir do 
EEG seria o equivalente a ten-
tar entender a estrutura interna 
de um motor a vapor analisando 
a fumaça deixada no ar por uma 
locomotiva”, explicou o co-au-
tor do artigo, Grigory Rashkov.
 Ao analisar a actividade cere-
bral, o sistema foi capaz de re-
construir as imagens observadas 
por uma pessoa em tempo real. 
“Nós não esperávamos que [os 
sinais cerebrais captados] te-
riam informações suficientes 
para reconstruir nem parcial-
mente uma imagem observa-
da por uma pessoa. Mas, no 
final, isso se provou possí-
vel”, complementou Rashkov.
“O mais interessante é que 
poderemos usar isso como a 
base para desenvolver uma 
interface de um computador 
cerebral, operando em tempo 
real. Com a tecnologia de que 
dispomos hoje, as interfaces 
neurológicas vislumbradas por 
Elon Musk têm o grande agra-
vante de demandar cirurgias 
complexas e de deteriorarem 
rapidamente [...] Nós estamos 
confiantes de que poderemos 
desenvolver uma interface 
neurológica que não precise de 
implante”, concluiu o cientista.
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Zambeze.info 
disponível

Caro leitor, o leito do Zambeze está cada vez mais navegável. 
Acompanhe, diariamente, as últimas notícias on line no seguinte 
endereço: www.zambeze.info
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Cabo Delgado

Catalisa incentiva 
agronegócios e 
formação de jovens 

O consórcio de explora-
ção de gás natural liderado 
pela Total, no Norte do país, 
vai investir 10,5 milhões de 
dólares no desenvolvimento 
de agronegócios e formação 
de jovens em Cabo Delgado.

 O Catalisa é um projecto 
com uma duração de cinco 
anos, que visa criar cadeias 
de valor para os produtos lo-
cais daquela província, apro-
veitando o potencial de 
desenvolvimento com a explo-
ração de gás, a partir de 2024.

“A componente de agronegó-
cio aumentará o investimento, 
os rendimentos e o emprego 
local”, ao passo que “a com-
ponente de formação irá pre-
parar os jovens para as oportu-
nidades de emprego e criação 
de negócios próprios”, expli-
ca a Total, em comunicado.

O Catalisa já deu assis-
tência técnica a mais de 170 
agricultores e formou os pri-
meiros 165 dos 1.000 jo-
vens previstos na vila de 
Palma, onde está a ser cons-
truída a futura cidade do gás.

O projecto apoiou a abertura 
da Casa do Agricultor em Pem-
ba, capital provincial, destina-
da a providenciar assistência 
técnica a produtores e criadores 
e a vender consumíveis des-
tinados a aumentar a produ-
tividade agrícola e pecuária.

Está prevista a abertura de 
outras duas lojas, num traba-
lho conjunto com as autorida-
des governamentais, o sector 
privado, as comunidades e a 
Technoserve, organização in-

ternacional sem fins lucrati-
vos, parceiro implementador.

Outros projectos a serem 
apoiados incluem uma unida-
de de produção de ovos e a in-
trodução de uma nova espécie 
de galinhas no mercado local.

Os apoios surgem numa al-
tura em que a população de zo-
nas costeiras da província sofre 
com ataques de grupos armados 
que desde há dois anos já ma-
taram 250 pessoas, afectando 
outras 60 mil pessoas, muitas 
obrigadas a abandonar as suas 
terras e locais de residência, 
segundo as Nações Unidas.

O Governo tem anunciado 
nos últimos meses algumas ope-
rações militares para combater à 
insurgência que nasceu em mes-
quitas da região, sendo que os 
megaprojetos das empresas pe-
trolíferas continuam a avançar.

O projecto Mozambique 
LNG, liderado pela Total, vai 
ser o primeiro empreendimen-
to de gás natural liquefeito em 
terra a explorar as reservas da 
bacia do Rovuma, no norte 
do país, arrancando em 2024 
com dois módulos de lique-
facção com uma capacidade 
nominal de 12,88 milhões de 
toneladas por ano (MTPA).

A petrolífera francesa enca-
beça o consórcio com 26,5%, 
ao lado da japonesa Mitsui 
(20%) e da petrolífera estatal 
moçambicana ENH (15%), 
cabendo participações meno-
res à indiana ONGC (10%) e à 
sua participada Beas (10%), à 
BharatPetroResources (10%), 
e à tailandesa PTTEP (8,5%).

África do Sul continua a ser o principal parceiro comercial 
A África do Sul continua 

a ser o principal parceiro co-
mercial de Moçambique, mas 
com quotas de mercado mais 
pequenas, de acordo com novo 
anuário publicado pelo Insti-
tuto Nacional de Estatística.

A África do Sul mante-
ve a liderança na tabela das 
importações em 2018 como 
principal fornecedor de Mo-
çambique, representando 
27,79% das compras ao es-
trangeiro, seguindo-se a Chi-

na que sobe do terceiro para 
o segundo lugar (11,51%) 
face a 2017 e os Emirados 
Árabes Unidos (7,47%), 
que descem uma posição.

Do lado das exportações, 
a Índia mantém-se como 
principal destino dos produ-
tos moçambicanos (quota de 
27,32%), sobretudo graças ao 
carvão, seguindo-se os Países 
Baixos (17,38%) que compram 
alumínio e a África do Sul, em 
cujo cabaz se destacam o gás 

natural e a energia eléctrica.
A vizinha África do Sul 

é o único país no ‘pódio’ 
dos dois pratos da balança 
comercial, mas, entre 2017 
e 2018, a fatia de fornecedor 
de Moçambique baixou de 
29,03% para 27,79%, enquan-
to, como cliente, viu a quota 
baixar de 18,71% para 12,24%.

Portugal manteve o sétimo 
lugar na lista de fornecedores de 
Moçambique, embora reduzin-
do a participação no total das im-

portações de 4,22% para 3,32%.
Já do outro lado da balan-

ça, Portugal passou a fazer 
mais compras em Moçambi-
que, passando do 18.º para o 
16.º lugar em 2018 - ainda as-
sim com uma quota inferior a 
1% (0,82% que compara com 
0,46% em 2017) no somatório 
das exportações moçambicanas.

O anuário estatístico do 
INE moçambicano foi di-
vulgado na segunda-feira 
no seu portal na Internet.

Ao nível do comércio ex-
terno, o défice da balança co-
mercial do país agravou-se 
de 1.020 milhões de dólares 
em 2017 para 1.931 no últi-
mo ano, lê-se no documento.

Os principais produtos 
de exportação continuam a 
ser o carvão mineral, barras 
e perfis de alumínio, electri-
cidade e gás natural, com as 
areias pesadas em quinto lu-
gar a ganharem maior prepon-
derância em relação a 2017.

De Moçambique

Lançado Standard 
Corretores de Seguros

Foi lançada, recentemente, 
na cidade de Maputo, a Stan-
dard Corretores de Seguros, 
uma corretora que nasce para 
dinamizar o sector de seguros 
no País, através de uma ofer-
ta de produtos e serviços úni-
cos, simplificados e ajustados 
às necessidades dos clientes.

Detida maioritariamente 
pelo Standard Bank, a corretora 
destaca-se na oferta de soluções 
específicas para todos os actores 
da cadeia de valor da indústria 
de petróleo e gás, através da 
sua rede local e internacional de 
parceiros especializados em se-
guros diversos, com realce para 
alguns que só agora passarão a 
existir no mercado, que possuía 
uma capacidade limitada de ser-
vir às multinacionais e empresas 
locais que actuam no sector.

Conforme explicou o presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração da Standard Corretores de 
Seguros, Chuma Nwokocha, a 
corretora dispõe de recursos hu-
manos altamente qualificados, 
com mais de 10 anos de expe-
riência no mercado de seguros.

Mais do que quadros expe-
rientes, referiu Chuma Nwoko-
cha, “a Standard Corretores de 
Seguros distingue-se pela sua 
componente didáctica, quer 
através da mediação e consul-
toria especializadas para parti-
culares e empresas, bem como 
através dos Master Classes 
que tem estado a realizar des-
de o mês de Março, dedicados, 
particularmente, às pequenas 
e médias empresas (PME)”.

Intervindo na cerimónia de 
lançamento, a directora exe-
cutiva da corretora, Ana Gun-
de, sublinhou que a Standard 
Corretores de Seguros surge 

numa altura em que se assis-
te, no País, o despontar da in-
dústria do petróleo e gás, com 
a descoberta deste importante 
recurso energético na bacia do 
Rovuma, cujo início da explo-
ração está previsto para 2023.

Para Ana Gunde, este fac-
to impõe enormes desafios ao 
sector de seguros, uma vez 
que se trata de uma indústria 
extremamente exigente, cujas 
necessidades a Standard Cor-
retores de Seguros está prepa-
rada e pronta para responder.

“Pretendemos que este sec-
tor e os demais clientes possam 
ter a certeza de que os serviços 
de que necessitam para as suas 
necessidades diárias serão provi-
denciados de forma transparente 
e profissional. Já estamos pre-
parados para oferecer soluções 
de seguros especializados para 
o sector da aviação, marítimo, 
agrícola, mineiro, bem como 
contra riscos políticos, ciberné-
ticos, terrorismo, entre outros”, 
disse a directora executiva.

A Standard Corretores de Se-
guros, acrescentou Ana Gunde, 
oferece, igualmente, soluções 
simples de seguros de patrimó-
nio, engenharia, responsabilida-
de civil, frota automóvel, assim 
como cobertura de benefícios 

específicos para funcionários, 
sendo que estes últimos “consti-
tuem um factor crucial para que 
as organizações possam reter 
os seus talentos e todos outros 
colaboradores, de forma geral. 
Entre estes benefícios desta-
cam-se os produtos de seguros 
de vida e fundos de pensões”.

Na ocasião, o director exe-
cutivo do Instituto de Supervi-
são de Seguros de Moçambi-
que (ISSM), Xavier Chongo, 
considerou que a entrada da 
Standard Corretores de Seguros 
no mercado constitui uma mais-
-valia para o sector de seguros, 
principalmente para os clien-
tes, que passarão a ter me-
lhores serviços ao seu dispor.

“O corretor de seguros 
é uma espécie de advogado 
do cliente, ou seja, é um ele-
mento muito importante para 
os interesses dos segurados 
pois é ele que deve aconselhar 
melhor o cliente sobre as me-
lhores instituições e produtos. 
Por isso, acreditamos que a 
Standard Corretores de Segu-
ros vai trazer o que os seus 
parceiros locais e globais têm 
de melhor para a satisfação 
dos clientes e para o bem do 
nosso mercado de seguros”, 
enfatizou Xavier Chongo. 
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DR NHANGALISSA

Médico Tradicional
z Impotência sexual
z Aumento de pénis
z Recuperar amor perdido
z Recuperar bens roubados
z Cura diabetes
z Tensão alta e baixa
z Tira espíritos maus na família
z Sucessos no negócio
z Sucessos no serviço
z Sucessos no julgamento
z Recuperar viaturas roubadas
z Cura asma e gastrite
z Trata estabelecimentos
z Trata mulheres que não concebem.

Contactos: 
82 4038040/84 2847582

Comercial

Uku Vuthu, mano Diminguinho

o músico Xidiminguana saiu, quarta-feira passada, do leito hos-
pitalar onde estava acamado há quase uma semana nos servi-
ços de Neurologia do Hospital Central de maputo (HCm). Uku 
Vuthu, mano dominguinho, o mesmo que dizer “Força aí”.
embora tenha deixado a unidade sanitária, Xidimin-
guana continuará o tratamento ambulatório, fazen-
do várias consultas médicas até se dissipar a doença.
Segundo o seu filho, Bernardo Domingos, embora se encontre a 
repousar nos aposentos domésticos, o músico não voltará, ainda, 
aos palcos para dedilhar a sua guitarra até que lhe seja dado per-
missão pelos médicos, isto depois do relatório do último exame.

Do m i n g o s 
Honwana, mais 
conhecido por 
X i d i m i n g u a -
na, nascido na 

província de Gaza na loca-
lidade de Vuthu, no distrito 
de Bilene em 1936. Filho de 
pais camponeses, apascentou 
gado na infância, tal como 
muitas crianças da sua zona.
Em 1949, Xidiminguana apren-
de a tocar a sua primeira vio-
la feita de lata e fios de pesca, 
com um amigo de nome Rafa-
el Lhonguana, já falecido.  No 
mesmo ano, o artista consegue 
comprar uma guitarra de um co-
nhecido que viera da África do 
Sul e que estava sem dinheiro 
para regressar ao país vizinho, 
onde trabalhava. “Paguei-lhe 
com um saco de milho de 50 
quilogramas”, conta o artista.
Já lá vão mais de 60 anos que Xi-
diminguana anda de guitarra na 
mão. Com a sua forma diferen-
te de tocar, destaca-se por con-
tar histórias através da música.
Foi com essa ideia que a 15 de 
Agosto de 1954 chegou à então 
cidade de Lourenço Marques, 
(Maputo), e conseguiu o seu 
primeiro trabalho como empre-
gado doméstico no bairro do 
Alto-Maé, onde permaneceu 
até ingressar na empresa Portos 
e Caminhos de Ferro-de-Mo-
çambique (CFM), onde traba-
lhou até reformar, em 1996.
Em 1962, já nos CFM, Xidi-
minguana consegue mais tem-
po para praticar a sua viola e 
aproveita para passear nos bair-

ros populares, onde tocava para 
os amigos. Foram estes mesmos 
amigos que o impulsionaram a 
tocar e a gravar as suas músicas.
Em 1964, fez testes na Rá-
dio Clube de Moçambique e 
foi aprovado. E, nesse mesmo 
ano, grava a sua primeira fita. 
“Comecei a gravar discos LP, 
que foram vendidos. E esses 
trabalhos foram feitos com 
outros artistas como Alexan-
dre Langa, José Guimarães, já 
falecidos, e outros músicos da 
minha geração”, conta o dono 
de temas populares como “Xi-
kona”, “Frelimo”, “Nilhayis-
se”, “NikhomeNkata”. O seu 
dia-a-dia resume-se no traba-
lho no estúdio, nos concertos e 
em cuidar da sua família e da 
casa, no bairro da Maxaquene 
C, próximo ao Mercado Mu-
nicipal Khalene, popularmente 
tratado por Mercado Compone. 

(A. M.)



zambeze  | 29Quinta-feira, 07 de Novembro de 2019 | CuLtura|
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Vencedor do concurso literário “Maria Odete de Jesus”

Pedro Pereira Lopes lança livro infantil 
“O comboio que andava de chinelos”

o escritor moçambicano, pedro pereira lopes, lançou, 
a 31 de outubro, em maputo, o livro infantil “o comboio 
que andava de chinelos”,  vencedor do concurso literário 
“maria odete de Jesus” (ClmoJ), edição 2016, promovido 
pela direcção das Bibliotecas da Universidade politécnica.

O lançamento des-
ta obra surge 
no âmbito do 
memorando de 
entendimento, 

celebrado recentemente, entre 
a maior universidade privada 
do país e a Escola Portuguesa 
de Moçambique (EPM), que 
visa a edição e publicação dos 
livros literários infanto-juve-
nis, resultantes do CLMOJ.

Segundo Rosânia da Silva, 
pró-Reitora para a Área de 
Pós-Graduação, Investigação 
Científica, Extensão Universi-
tária e Cooperação da Univer-
sidade Politécnica, o apoio ao 
lançamento da obra enquadra-
-se nas actividades preconiza-
das na relação de parceria com 
a EPM e tem por objectivo 
incutir o gosto pela leitura nas 
crianças, adolescentes e jovens.

  “Espero que as obras lan-
çadas e premiadas venham 
a ser lidas por todos. A lei-
tura abre visões e horizontes 
do mundo. O apelo que dei-
xo a todos é que esta sessão 

de lançamento do livro seja 
um convite para a sua procu-
ra”, referiu Rosânia da Silva.

Por sua vez, Pedro Pereira 
Lopes, autor da obra, intitulada 
“O comboio que andava de chi-
nelos”, agradeceu a oportunida-
de que a Universidade Politéc-
nica lhe concedeu, para expor 
os seus pensamentos, através 
do CLMOJ e por ter parado no 
tempo para escrever o livro, 
tirando a criança que estava 
dentro dele para a sociedade.

“Como autor, a minha contri-
buição para este universo tem 
sido ao nível do lúdico e de 
incentivo à leitura e à escrita. 
Este prémio vai, com certeza, 
contribuir para incentivar a pro-
dução de muito mais livros”, 
garantiu Pedro Pereira Lopes.

Verónica Nhamona Sitoe, 
directora das Bibliotecas da 
Universidade Politécnica, 
felicitou o autor pelo lança-
mento do livro e aos premia-
dos do CLMOJ, edição 2018.

“O concurso é aberto ao pú-
blico em geral. Desafiei aos 

nossos estudantes para que 
concorram nas próximas edi-
ções e que ficassem atentos às 
actividades de promoção da lei-
tura que a biblioteca irá lançar, 
quem sabe, teremos um vence-
dor da ESDA e/ou do Institu-
to Médio Politécnico (IMEP) 
nas próxima edições, concluiu 
Verónica Nhamona Sitoe.

Importa referir que o CLMOJ 

foi lançado em 2002 e o primei-
ro autor vencedor foi Gilberto 
Namuraha, com a obra “A Re-
volta dos Esquilos Poéticos”, edi-
tada pelo então ISPU. Em 2006, 
a obra vencedora foi “O Ritual 
de Águeda” de Sónia Jona. Em 
2007, foi vencedor Carlos Mabu-
tana com a obra “ Amorismo, ou 
as Vidas Aéreas de Bernado Sou-
to” e, em 2008, José Bione Car-

quete com a obra “O Monte Bin-
ga”, editada pela Apolitécnica. 

A obra “Feteni, o Aldeão de 
Lipangu” de Mulahleki Sam-
bu foi a vencedora da edição 
2011 e, em 2016, Pedro Perei-
ra Lopes venceu com a obra “O 
comboio que andava de chi-
nelos”. Já em 2018, a obra “A 
menina e a baleia” do autor No-
ordyne Mussá foi a vencedora.

Somos uma empresa multinacional de marketing 
multiforme,  fundada em 2006 nas Filipinas, com 
uma missão nobre : Promover a saúde humana 
e transformar pessoas ordinárias em milionários 
extraordinários.

Você está em Maputo e precisa de uma 
oportunidade de fazer uma renda extra sem 
afectar o seu trabalho actual?

É estudante e está cansado de depender da 
família?

Você está desempregado mas precisa começar a 
ganhar dinheiro?

Você está interessado em fazer algo que pode 
dar dinheiro trabalhando em tempo parcial ou 
integral?

Estamos prontos para apoiar pessoas de mentes 
abertas prontas para aumentar sua renda.

Para mais informação visite o nosso escritório 
- Av. De Moçambique, Bairro do Jardim, em 
frente às bombas da Petromoc.  Liga, envie SMS 
ou use o WhatsApp pelo número 877066156

Venha mudar a sua vida. Este é o momento de 
luz para você. Com a Aliança, tudo é possível.

Você sabia desta grande 
capacidade de nós mudarmos 
a sua vida?
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Renovação de 
assinaturas 
para 2020 EzambEz
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Comercial

Renovação de 
assinaturas 
para 2020

132 Anos: Vamos todos
 “Txunar” Maputo


