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SE A 
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VIVE COM 
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ELA APRENDE A 

ENCONTRAR AMOR
NO MUNDO

SE A 
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SE A 
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APRENDE A SER 

CONFIANTE

SE A 
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COM ELOGIOS,
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A APRECIAR

SE A 
CRIANÇA 

VIVE COM RETIDÃO,
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A SER JUSTA

SE A 
CRIANÇA VIVE 

COM APROVAÇÃO,
ELA APRENDE A 

GOSTAR DE 
SI MESMA

PAIS, NÓS SOMOS O QUE VEMOS
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Era bailarina e não conhecia 
o outro lado da dança

TEXTO: IZIDRO DIMANDE
FOTOS: ALIA SUMAI

ICEF: Conta mais sobre essa vo-
cação de dançar e transformar a 
arte numa fonte de emprego?
AS: A dança é educacional, eu era 
bailarina e não conhecia outro 
lado da dança, tive de me formar 
em pedagogia de dança, porque 
não havia formação em Moçam-
bique para bailarinas, só dançá-
vamos, fui obrigada a formar-me 
fora, na África do Sul. Como bai-
larina normal dançava em com-
panhias, em eventos privados 
e colectivos, passei por alguns 
projectos em Moçambique, nada 
firme. Foi através destes eventos 
e outros que surgiu o meu inte-
resse pela arte de ensinar os ou-
tros a dançarem. Comecei a gerar 
dinheiro assim, aliei isso ao em-
preendedorismo. Estou há 7 anos 
com a Interdance, agora a leccio-
nar não só o ballet clássico, mas 
com outros estilos também, foi 
difícil implementar as novas dan-
ças pois acabamos adquirindo 
uma identidade (o ballet clássico) 
isso é bem notório no nosso uni-
verso de alunos. Com esse cresci-
mento abrimos mais uma escola 
na Matola. 

Alia Raúl Sumail, 30, é uma jovem moçambicana, bailarina 
profissional, professora de dança e mulher de negócios. 
Através das suas próprias aulas de dança criou o seu ne-

gócio, abrindo a escola de dança – INTERDANCE – em 2015. 
Neste momento com 10 colaboradores, iniciou com dificulda-
des como toda arte, porque nem todos percebiam que a dança 
podia funcionar como um ensino profissional.

ICEF: Como viveu a Interdance no 
período da COVID?
AS: Foi difícil, passamos a leccionar 
de casa em casa, perdemos muitos 
alunos num universo de 150 crian-
ças no COVID só tivemos 20 alu-
nos durante todo período, lutamos 
muito e aprendemos a adaptarmo-
-nos à situação. Não conseguimos 
manter todos colaboradores, fica-
mos só 3, e os salários foram sendo 
pagos pelos 20 anos e outros even-
tos privados de que éramos convi-
dados para actuar.

ICEF: Com quanto tempo de aulas 
é possível se tornar professor?
AS: É possível criar uma escola de 
dança com 12 a 7 anos de forma-
ção, no Royal Dance Academia po-
dem variar. Exemplo, uma das mi-
nhas professoras saiu das minhas 
mãos após 7 anos e vai à África 
do Sul realizar o exame para ob-
ter a carteira de professora. Com 
os 7 anos de aprendizado, ela já 
pode ensinar do baby class até ao 
3º nível (linguagem internacional, 
pré-primária ou grade 2), que va-
riam de idades entre crianças de 
3 a 7 anos. Na Interdance os nos-
sos cursos têm os preços normais, 
e pagam-se as mensalidades de 
acordo com os níveis de aprendi-
zado das crianças, isto porque os 
cursos são graduais e intensivos.
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ICEF: O que é o ballet clássico?
AS: É um estilo de dança altamen-
te técnico, e eu considero um estilo 
de vida. No ballet nós os pratican-
tes utilizamos um vocabulário es-
pecífico; é um estilo praticado em 
todos os continentes seguindo a 
mesma linha conceitual e suas mú-
sicas são as clássicas (normalmente 
de compositores como Beethoven, 
Mozart e Schubert), temos a Vaga-
nova que é a técnica mãe, Chec-
chetti técnica italiana e Royal Dance 
Academic a que mais forma profes-
sores na actualidade sem precisar 
de back grounds do ballet na área, 
diferente das outras técnicas. No 
Royal Dance Academiy o bailarino 
pode aprender as técnicas de en-
sino e pedagogia. Assim foi como 
eu aprendi que a dança tem linhas, 
regras e ciências que se devem se 
preservar e cumprir. 

ICEF: Depois de meses de ensaio, 
as crianças têm a oportunidade 
de se apresentar em palco?

AS: Sim, eu entrei com uma visão 
diferente no mercado, tudo que 
vive fora do país tento implemen-
tar, falo de testes, exames, a cren-
ça de que uma escola de dança 
pode ser também uma institui-
ção educacional normal, como 
me foi aplicado no curso. Minha 
maior luta é ver os meus alunos 
a competir no exterior. Conse-
guimos uma no ano passado em 
2021 e ficamos em 4º lugar num 
concurso na África do Sul na ca-
tegoria de Ballet Clássico e Dança 
Moderna. A Interdance organiza e 
participa anualmente de 3 even-
tos, sendo, o dia internacional da 
dança, o segundo dia da bailarina 
e o terceiro do fim do ano. Este 
ano já realizamos o 1º.

ICEF: Com quantos anos pode-
mos aprender a dançar o ballet 
até atingir a mestria?

AS: O ballet é dançado a partir 
dos 3 a 4 anos, com pouca técni-
ca na infância, a medida em que 
o tempo vai passando as técni-
cas evoluem mas isso não anula 
o facto de aprender ballet após a 
infância. Em algumas ocasiões os 
alunos que começam após a in-
fância têm um ritmo de absorção 
melhor por causa da clareza de 
escolhas que é totalmente dife-
rente. Noutro cenário, é sim pos-
sível encontrar dançarinas que 
iniciaram com 4 anos e se torna-
ram super estrelas, sem nenhuma 
desistência pelo caminho.

ICEF: Quem escreve as peças e ali-
nha das músicas a usar num even-
to de ballet na escola Inter Dance?
AS: Eu mesma escrevo as peças, 
ou seja, o currículo que uso é do 
Royal Dance Academic que já vem 
com uma musicalidade, mas pos-
so substituir. Gostaria muito de 
ter trilhas sonoras locais do nos-
so país, só que não tenho pianis-
tas que toquem um ‘masapatero’ 
ou outro, veja o caso de Mazurka, 
Polca, que são estilos do ballet, 
são danças tradicionais de outros 
povos europeus que as escolas 
as usam. Os americanos já fazem 
isso com seus próprios ritmos, são 
diferentes mas a partir do ballet 
europeu, é disto que falo.

ICEF: Recomendações as mulhe-
res moçambicanas?
AS: As mulheres de Moçambique, 
tudo é possível, temos uma so-
ciedade que fecha-nos as portas, 
mas acreditar no sonho é a melhor 
opção, porque tornam-se reais 
quando os colocamos em prá-
tica. Comecei com aulas de casa 
em casa e acreditei, isso deve ser 
verdadeiro independentemente 
de onde estiver. Todo o lugar tem 
suas vantagens e desvantagens e 
devemos acreditar nas nossas vi-
das.

BIOGRAFIA DE ALIA SUMAI
Está a ler o livro de Ester - a Bíblia. Adora a poesia do Piri Piri 
Sacana. Gosta de basquetebol. Não vê nenhum político que 

agrade. Não faça os outros o que não gostaria que te fizessem. 
Na gastronomia, adora misturar sabores, não tem estilo único. 

Nacala Porto é seu local preferido para férias e repouso. 
É mais nova de 5 irmãos. Solteira. 
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O encontro teve lugar na sede 
do Grupo ICEF, com a Direcção 
da Associação dos Estudantes 
da Universidade Pedagógica de 
Maputo, a pedido desta agre-
miação estudantil juvenil, e visa-
va a apresentação de possíveis 
parcerias. A Believer, identificou 
algumas acções que poderão 
fazer parte do acordo já assina-
do. No mesmo, Módi Maleiane 
tive o prazer de ser convidada 
para ser madrinha desta asso-
ciação, que para ela foi uma 
grande honra e, endereçou vo-
tos de sucessos a todos Jovens 
que lutam pelas suas iniciativas 
rumo ao desenvolvimento da 
nossa sociedade.

BELIEVER & ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA UP FIRMAM PARCERIAS

A recém-nomeada madrinha, 
proferiu uma palestra na Univer-
sidade Pedagógica com o tema:  
"Como descobrir o meu talen-
to", e segundo Mody ´´ foi uma 
honra poder partilhar o mesmo 
palco com o nosso palestran-

te de alto nivel o Daniel David. 
E aproveitou para agradecer o 
magnifico Reitor Jorge Ferrão 
pela forma como dinamiza o 
ensino e motiva os estudantes a 
desenvolverem cada vez mais as 
suas habilidades técnicas.                                                                          



MAIO DE 202206             AGRO+

MULHERES NO DESENVOLVIMENTO AGRO SUSTENTÁVEL AGRO+

Lançado na cidade de Maputo 28, pela Associação Ideias 
e Conteúdos de Empreendedorismo Feminino ICEF, o 
projecto AGRO+, como o lema: Mulher no Desenvolvi-
mento Agro sustentável, que é segundo Módi Maleiane, 
mentora da iniciativa, uma plataforma e-business hibrido 
com o objectivo de promover oportunidades para mu-
lheres empreendedoras que actuam em diferentes áreas 
na actividade agrícola.

Anabela Manhiça, re-
presentante da AGRA 
(Aliança para Revolução 

Verde em África) e parceira do 
AGRO+ através da plataforma 
Value 4Her (VALOR PARA ELA), 
que é um programa de âmbito 
continental com o lema: for-
talecer mulheres empreen-
dedoras na área do agro-
-negócio em África. O Value 

4Her é destinado à mulher 
empresária e empreendedora 
do ramo da agricultura com 
realce para o agro-negócio, 
através do acesso às finanças, 
investimentos, networking e 
capacitações. A plataforma 
foi um instrumento importan-
te no período da COVID-19 
porque permitiu que as mu-
lheres continuassem a exercer 
o seu agro-negócio. “Abraça-
mos essa iniciativa com a ICEF 
porque queremos fazer parte 
dos objectivos que criaram a 

plataforma e aliando-se a as-
sociações que trabalham com 
a agricultura e a comércio. 
Mais oportunidades estarão a 
ser criadas com esta parceria 
e queremos convidar a todas 
empreendedoras a aderirem a 
esta plataforma AGRO+ que é 
nacional.”

TEXTO: IZIDRO DIMANDE
FOTOS: ICEF
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Foram ainda realizados no 
evento de lançado duas mesas 
de debate sobre os temas: Mu-
lheres no desenvolvimento 
agro sustentável e, Acções 
em curso e oportunidades 
de financiamento para a 
mulher e jovem na agricul-
tura e agro-negócio.

“Parabenizar ao ICEF pela 
brilhante iniciativa e por ter 
unido instituições como o 
Ministério da Agricultura e De-
senvolvimento Rural e AGRA, 
como é sabido é necessidade 
primordial neste século uso 
de tecnologias para qualquer 
actividade e na agricultura é 
fundamental, porque a mulher 
desempenha um papel fun-
damental na agricultura, mas 
ainda enfrenta maiores barrei-
ras para aceder a certas acti-
vidades e certos financiamen-
tos, comparando aos homens. 
Estas plataformas são impor-
tantes porque criam melhores 
oportunidades no sectores e o 
Reino Unido partilha da mes-
ma opinião que é o empode-
ramento da mulher e reconhe-
cendo o papel das mulheres 
moçambicanas bem como os 
desafios que elas enfrentam 
como empresárias e empreen-
dedoras,” realçou o represen-
tante da FCDO/UK (Foreign 
Commonwealth e Develop-
ment Office).
Já o Inspector-geral da Agri-
cultura, em representação do 
ministro, realçou que toda 
parceria ao projecto AGRO+ 
tem como fundamento a troca 
de parcerias para a melhoria 
do desenvolvimento da agri-
cultura e da inclusão da mu-
lher em aspectos tecnológicos 
e de empoderamento femi-
nino. Que o reconhecimento 

é extensivo ao sector do go-
verno cuja contribuição ocor-
re para melhoria de processos 
de realização de programas 
integrados de desenvolvimen-
to do sector agrário em Mo-
çambique, reconhece também 
as questões relacionadas ao 
desenvolvimento sustentável 
tendo em conta o envolvimen-
to da mulher no sector que 
estão sendo abordadas por 
meios de vários outros proces-
sos. Segundo este, as mulheres 

em Moçambique ocupam cer-
ca de 52 por cento da popu-
lação no meio rural, tornando-
-as importantes contribuintes 
na produção e preservação do 
meio ambiente, mas suportam 
as piores condições de traba-
lho, com baixos salários, com 
pouca ou nenhuma protecção 
social, acesso limitado ou não 
dos serviços comerciais que 
necessitam para prosperarem.
Falando em jeito de comentá-
rios do evento, Rabeca Mabui, 
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Vice-Presidente do Fórum das 
Mulheres Rurais de Moçam-
bique, e, Presidente da União 
dos Camponeses da província 
de Maputo, não conhece ne-
nhuma mulher que tenha essa 
oportunidade, para esta, é uma 
honra e oportunidade, uma 
aprendizagem que gostaria de 
levar aos membros das suas 
agremiações, deseja ainda co-
nhecer de perto as janelas de 
financiamento e da agricultura 
que se deseja ser alavancada, 
“quando se falou que agricul-
tura é praticada pelas mulhe-
res, não mentiram, é verdade, 
mas hoje em dia na Manhiça, 
de onde vivo e venho, os ho-
mens que iam à África do Sul 
trabalhar, agora estão  a pra-
ticar a agricultura e já não vão 
à África do sul, estão a usur-
par-nos as terras agrícolas, es-
tão a produzir cana-de-açúcar 
para as indústrias de açúcar 
local. Enquanto existirem mu-
lheres que podem ajudar a 
outras mulheres é esta a opor-
tunidade, pedimos aos que 
têm conhecimento para nos 
ajudarem, ensinem-nos a usar 
as redes de internet, estamos 
a trabalhar ecologicamente e 
precisamos destas transferên-
cias técnicas.”
Para a FAO, segundo Felicidade 
Panguene, representante, afir-
mou que sua instituição for-
nece assistência técnica global 
para a realidade do país. Que 
os desafios existentes na agri-
cultura e acesso e controle dos 
recursos naturais produtivos e 
a igualdade dos acessos aos 
serviços e mercados, são com-
ponentes que a FAO providên-
cia com a capacitação técnica 
para os beneficiários para que 
possam aceder ao mercado. 
“Alcançar a igualdade entre os 

homens e mulheres na agricul-
tura sustentável e desenvolvi-
mento rural é um ponto fun-
damental para eliminarmos a 
pobreza e a fome no mundo, 
com esta percentagem de 80 
por cento que ouvimos aqui, 
ocupado pelas mulheres, mui-
tas destas não tem o poder 
decisório para acesso aos ser-
viços e programas que existem 
ao logo do país. Com as assis-
tências providenciadas pela 
FAO e acesso ao sistema de 
insumos através do voucher 
onde os beneficiários fazem 
uma comparticipação para 

aquisição de insumos, fertili-
zantes entre outros, tem sido 
uma mais-valia aos agriculto-
res de pequena escala. Esta-
mos a trabalhar nas províncias 
de Nampula e Zambézia, com 
o programa promove agro-
-business. Em áreas de pro-
dução de semente, capacita-
ção técnica, insumos e algum 
financiamento para produção 
de sementes de qualidade. 
Estes financiamentos da FAO 
são dirigidos aos produtores 
mais vulneráveis e com áreas 
de produção que vão de 1h à 
3 hectares.”
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O QUE É O AGRO+ NA EXPLICAÇÃO DE MÓDI MALEIANE

O QUE SERÁ FEITO NO AGRO+

• Criar-se-á conexões entre todos actores (Financiadores, Produtores, Processadores, Co-
merciantes); 

• Analisar-se-á e desenvolver-se-á projectos de impacto social, económico e ambiental; 
• Disponibilizar-se-á informações sobre oportunidades de financiamentos; 
• Produzir-se-á Feiras e Workshops; 
• E, haverá Lojas virtual para a comercialização de vários produtos e serviços dos benefi-

ciários ou integrantes na plataforma. 
• AGRO+ terá um formato híbrido para realização dos seus programas (feiras, workshops), 

e será implementado a nível nacional e internacional, buscando por troca de experiên-
cias e oportunidade de negócios nos sectores que abrange. 

Há uma primeira janela do programa, onde 
vêm incluso os programas e parceiros e, 
projectos voltados a inclusão do género. 
Na segunda janela é onde as mulheres 
vão submeter os seus projectos, nesta 2ª 
janela trabalhamos com a PIN Moz, enti-
dade de capacitação e análise de projec-
tos. Após o trabalho desta de analisar os 
projectos, lançamos o projecto aprovado 
para janela de projecto de onde só haverá 
o diálogo entre o proprietário do projec-
to e o financiador. A janela de interacção 
servirá para que todas as mulheres partici-
pantes possam observar os vários tipos de 
ventos ligados a agricultura, eventos que 
por vezes não são publicados na comuni-
cação social geral. Os nossos workshop´s 
devem se focar no treinamento técnico, 

queremos workshops que criem no parti-
cipante ideias que se possam colocar em 
acção, ou seja, o participante em um dia 
ou mais aprenderá um determinado oficio. 
Ao apresentarmos essa plataforma, quere-
mos e desejamos que todas as mulheres 
do país possam integrar-se porque o ICEF 
é moçambicano e só assim podemos cres-
cer e deixar legado. Este programa consis-
te em unir diferentes áreas do sector agro-
-pecuário, aquacultura, processamento e 
suas cadeias de valor, com vista a agregar 
valor à Mulher Moçambicana nas várias fa-
ses desde a produção à comercialização, 
unindo diversos actores activos, criando 
e divulgando oportunidades, para desen-
volverem cada vez mais as suas activida-
des.
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GABINETE DA ESPOSA DO GOVERNADOR 
DA PROVÍNCIA DE MAPUTO E ICEF APOIAM 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

No âmbito das acções de apoio a pessoa portadora de 
deficiência, o Gabinete da Esposa do Governador da 
Província de Maputo em parceria com a ICEF, realiza-
ram mais uma acção, desta vez no distrito da Moam-
ba - Província de Maputo. Na ocasião, foram entregues 
aos beneficiários pela Esposa do Governador da Pro-
víncia de Maputo, Dra Neidy Parruque, diversos bens 
de primeira necessidade, incluindo meios que irão me-
lhorar a mobilidade dos portadores de deficiência. A 
ICEF, é parceira do Gabinete da Esposa do Governador 
da Província de Maputo, e enalteceu o gesto, deixando 
a promessa prosseguir com estas acções, com vista a 
melhorar as condições de vida dos mais necessitados.

A embaixadora da ICEF nos 
EUA, efectuou uma visita 
aos escritórios da ICEF em 
Maputo, onde se inteirou 
das actividades em curso, e 
do plano de expansão que 
está a ser levado a cabo por 
esta associação. A mesma 
foi recebida pela presiden-
te da ICEF, Mody Maleiane, 
que na ocasião manifes-
tou o interesse de ter mais 

mulheres oriundas daquele 
país inscritas na Associação, 
bem como, a mobilização 
de recursos por parte das 
diversas instituições, rumo 
ao alcance dos objectivos 
da ICEF com vista ao em-
poderamento feminino. Por 
sua vez, Nádia Benbernou 
garantiu o seu compromis-
so com a causa, e prome-
teu para breve o resultado 

das acções da ICEF a serem 
implementadas e desenvol-
vidas naquele país. De re-
ferir que, está para breve a 
realização de um workshop 
para promoção das iniciati-
vas da ICEF, a nível dos EUA, 
que contará com a presen-
ça de diversas instituições e 
personalidades ligadas ao 
empreendedorismo femini-
no em particular. 

EMBAIXADORA DA ICEF NOS EUA 
VISITA SEDE DA ICEF EM MAPUTO
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Todo negócio de suces-
so vende o que tem a 
oferecer e cria parcerias 

de negócio inteligentes, não 
basta ter milhões de clientes 
potenciais se ninguém abrir 
a carteira e disser: “Vou levar 
um”. O processo de vendas 
começa com boas parcerias 
que o ajudem a alavancar o 
seu negócio, com um cliente 
potencial e termina com um 
cliente pagante. Se não hou-
ver venda, não há Negócio.
Por este motivo a Believer 
Team Leader lançou a 1ª edi-
ção do Business Pitch PMEs 
-B2B para garantir a oportu-
nidade das grandes empresas 
comprarem os seus produtos/
serviços ou tornarem-se par-
ceiras do seu negócio. Pro-
porcionar uma rede única de 
networking entre as PMEs e as 
grandes empresas. 

Wilsa Dias: Queremos dar 
oportunidade as PMEs de apre-
sentarem os seus serviços/
produtos, prova social, diferen-
cial competitivo, assistência ao 
cliente, entrega de valor e pre-

cificação de modo a fecharem 
parcerias de negócios inteli-
gentes. É uma excelente opor-
tunidade para as PMEs criarem 
parcerias estratégicas a nível de 
negócios com as megas e gran-
des empresas. Acreditamos que 
o evento foi positivo pelo que 
estamos a receber com retorno 
das PMEs, esperamos melho-
rar em alguns aspectos na 2ª 
edição, que estamos a sonhar 
realizar na Beira, nesta edição 
foram 47 empresas. As grandes 
empresas neste tipo de even-
tos servem como júris e futu-
ros clientes para estas empre-
sas que realizaram o pitch, ou 
como investidores e estabele-
cer mesmo o networking.

Neidy Mulemel: É colabora-
dora na Super Life World, no 
mercado moçambicano a mais 
de 5 anos, sendo o único país 
de língua portuguesa num 
role de 50 país. Trabalha com 

produtos ligados a saúde, fei-
tos com base em frutas e ve-
getais que contem tecnologia 
fito-células, uma tecnologia 
que tem-se usada ultimamen-
te para o tratamento e pre-
venção de doenças, uma nova 
aposta futura que visa substi-
tuir os métodos tradicionais de 
tratamento de doenças. “Com 
o evento esperamos aumentar 
a nossa rede de clientes, mais 
redes de conexões, mais par-
ceiros que desejam adquirir 
nossos produtos assim como 
ajudar na propagação dessa 
nova tecnologia. Temos o me-
lhor produto de qualidade no 
mercado, se a empresa forne-
ce esse produto de qualidade, 
temos de encontrar um distri-
buir também de qualidade, e 
receber um bom feedback da-
queles que consomem. Para 
isso servem os networkings 
do género, gostava de enco-
rajar a todos que desejaram 
abraçar os seus ramos empre-
sariais, que não é fácil sim ini-
ciar, mas quando entregarmos 
o nosso esforço há sempre um 
bom desenvolvimento pessoal 
e do país.” A segunda edição 
do Business Pitch decorrera 
ainda este ano, na cidade da 
Beira, participe.

LANÇADA A 1a SÉRIE DO BUSINESS PITCH – MOÇAMBIQUE

TEXTO: IZIDRO DIMANDE
FOTOS: IZIDRO DIMANDE
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O escritor Mia 
Couto ven-
ceu a 11ª 

edição do prémio 
de literatura José 
Craveirinha "Este 
não é mais um pré-
mio", sublinha Mia 
Couto, que conhe-
ceu José Craveiri-
nha, considerado o 
maior poeta de Mo-
çambique. Em 1991, 
José Craveirinha foi 
o primeiro autor 

africano a receber o 
Prémio Camões e se 
estivesse vivo com-
pletaria "nos próxi-
mos dias 100 anos", 
lembra Mia Couto.
"O compromisso 
em receber este 
prémio começa jun-
to dos mais jovens, 
dos escritores que 
são da geração que 
se segue à minha. 
Uma geração que 
tem gente muito 

boa", reconhece o 
escritor, lembrando 
que, nas suas via-
gens pelo mundo 
confirma que Mo-
çambique tem uma 
nova geração de es-
critores promisso-
res. "Há países que 
vivem o drama da 
não continuidade 
dos grandes nomes 
das décadas de 80, 
90. Países onde não 
surgiram outros no-
mes, que podem 
ser uma promessa 
ou uma indicação 
de que vem aí uma 
nova geração rica", 
descreve o escritor 
natural da Beira.
Em Moçambique tal 
não acontece, expli-
ca Mia Couto, lem-
brando que o país 

tem "na poesia gente 
muito boa, até mais 
do que na prosa".
José Craveirinha 
deixa um legado 
forte na poesia e 
"todos os grandes 
dessa geração dos 
anos 60,70 foram 
todos da poesia e 
deixaram uma es-
cola. Mesmo eu que 
faço prosa, faço 
no fundo poesia. A 
prosa é também um 
pretexto para con-
tar uma história em 
poesia", explica Mia 
Couto, que recebeu 
esta segunda-fei-
ra, 21 de Maio, o 
prémio de literatu-
ra José Craveirinha 
no Salão Nobre do 
Conselho Municipal 
de Maputo. In: RFI

MIA COUTO VENCE JOSÉ CRAVEIRINHA
"Este não é mais um prémio"
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BUSHFIRE 2022 - A VEZ DOS LOCAIS
A espera pela 15ª edição aconteceu, e foi épica. Foram 2 anos de espera para o considerado 7ª 
maior festival que você deve assistir e o top 10 festival internacional de verão para assistir. Em pal-
co o cartaz principal mostrou ser e, foi Seun Kuti & Egyt 80, filho do falecido Fela Kuti, apesar de 
ter sido num domingo, já todos fatigados de alegria e emoções dos dois dias do maior evento das 
terras do rei, Kuti respondeu as exigências e tornou o domingo quente, com um fogo espalhado 
pelo recinto ao som de cada composição. 

Desta vez, foi a vez dos 
locais e os aplausos 
acompanhados de as-
sobios, ecoaram para 
todo os cantos do Vale 
de Markerns, na farma 
de Malandelas nº 204. 
A lista já descrevia um 
ambiente africano, até 
a Jamiie convidada ale-
mã, carregou na pele 
a cor de África, abriu a 
sexta no Balantines Fire-
Fly depois da angolana 
e elegante, voz coloca-
da com mestria e per-
feição de Zara Williams. 
Na vez dos locais, as lin-
das mulheres africanas, 
dj´s, cantor(a)s a soul, 
acompanhantes de ban-
das apresentaram êxitos 
que vão desde Amapia-
no às tradicionais can-
ções de várias gerações 
dos seus países. Foram 

os locais que não se 
deixaram intimidar com 
a palavra Bushfire. E to-
caram ao encanto dos 
estrangeiros presentes. 
A cada apresentação na 
arena principal, na casa 
de fogo ou mesmo no 
teatro entoavam-se em 
coros de júbilo cada 

música lembrada e sen-
tida a mensagem do 
português, do inglês, do 
zulu, do austríaco, ou da 
mistura dos demais de 
17 discos jóqueis, das 
72 bandas de África, 
sendo 37 a representa-
rem o reino de Ewsatini, 
1 austríaca, 1 da Itália, 

1 da Grã-Bretanha,1 da 
Alemanha, que se apre-
sentaram nesta edição 
do BushFire 2022. Nossa 
alegria é e foi sentir na 
mente dos estrangeiros 
contemplando os rit-
mos africanos naqueles 
movimentos copiados. 
A internacionalização 
das culturas e povos. É 
a alegria do Bushfire. As 
culturas continuavam 
únicas e desejosas uma 
da outra, comiam gos-
tosas refeições étnicas, 
na zona alimentar, be-
biam a Sibebe cerveja 
nacional na companhia 
por vezes da Windhoek, 
da Mandlha, trituran-
do a carne pastada em 
verdes campos da pla-
nície Suazi. Traga o seu 
foco, ardeu este ano no 
cuidado da COVID-19 
e descerrou em vénia 
o pano para a próxima 
edição.  

TEXTO: IZIDRO DIMANDE
FOTOS: IZIDRO DIMANDE
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ALGUMAS ACTUAÇÕES
Moticoma sem pesta-
nejar, mostraram mas 
uma vez porque foram 
os escolhidos 2 anos 
depois da ́ ́seca``, no 
teatro cheio, todos pre-
sentes acompanhavam 
as músicas conhecidas 
e eram assaltados pela 
mulheres no palco para 
o delírio de todos, en-
quanto o dj Dilson do 
outro lado no Ballati-
nes Firefly deixava-nos 
roucos, ia misturando 
ritmos nacionais como 
demonstração da nossa 
cultura musical, é e foi 
assim durante as horas 
do alinhamento que os 
agrupamentos nacio-
nais deixaram a nossa 
marca na arena musical 
da 15ª edição do Bush-
fire. Hot Water, banda 
composta por mulheres, 
entrou na tarde de sá-
bado electrizante ao rit-
mo cultural da sua terra 
natal. Foi uma ensina-
ção profissional adapta-
da de instrumentos pré-
-fabricados que solaram 
a partir da viola baixo, 
enquanto na bateria, 
uma senhora de idade 
exercia uma excelente 
batida de embalar, Hot 

Water foi uma banda 
que levantou a preguiça 
carregada naquela tar-
de, em danças tradicio-
nais e coros da língua 
local. E Gavriela vinda 
da Austrália, aqueceu 
o teatro, com sua sua-
ve voz e movimentos 
de serpentes, mostrava 
uma execução ensinada 
com os ritmos vindos 
dos vários instrumen-
tos tocados só pelo seu 
produtor e engenheiro 
de som no palco. Mistu-
rava músicas electróni-
cas com afro (proposi-
tada).A banda de cartaz 
esperada nos últimos 2 
anos, entrou pelas 14H 
na arena do Bushfire, 
foi uma troca de alinha-

mento que veio satisfa-
zer o desejo de quem 
queria voltar ainda no 
Domingo à Maputo, 
África do Sul, ou outro 
canto vizinho de Eswa-
tini. Seun Kuti & Egypt 
80 permaneceram 3 à 5 
minutos aquecendo os 
instrumentos (sem colo-
cação de voz) enquanto 
ficávamos boquiabertos 
de tanta alegria ao ver 
aquela execução de rit-
mos em instrumentos. 
Este tempo de aqueci-
mento obrigou a que 
muitos intervenientes 
que estavam em ou-
tros locais viessem a ́ 
́correr`` para ver e ou-
vir em louco Seun Kuti 
& Egypt 80 cantando 

êxitos deixados e mais 
conhecido do seu pai 
Fela Kuti, exaltou as 
mulheres e rainhas afri-
canas apelando que a 
África nunca deve dei-
xar-se culturalizada por 
qualquer nação, e par-
tiram para mais um es-
pectáculo em Londres. 
O festival é um evento 
para toda a família, para 
quem levou seus filhos, 
sabe que estiveram no 
Fire Starters a correrem 
livremente neste espa-
ço de aventuras repleto 
de actividades estimu-
lantes e divertidas. Es-
peramos que em 2023 
possamos regressar a 
este evento multicultu-
ral e colorido.
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AS HEROINAS  DO BOXE MUNDIAL

Alcinda Panguana foi 
derrotada na final 
do Mundial de Boxe 

pela irlandesa Lisa Edel, fi-
cando-se pela conquista da 
medalha de prata. Um feito 
ainda assim assinalável para 
o desporto moçambicano, 
visto que foi a primeira vez 
que um pugilista do país 
subiu ao pódio numa prova 
do género.
Apesar da derrota, Alcinda 
Panguana conseguiu levar 
o combate até ao fim, mas 
por decisão do júri a irlan-
desa de 20 anos foi indicada 
a nova campeã do mundo 
na categoria de 66-70 kg. 
Pelo título de vice-campeã, 
Panguana arrecadou 50 
mil dólares (cerca de 3.200 
000. Meticais ao cambio de 

64mt). O boxe moçambica-
no deixa o Campeonato do 
Mundo da Turquia talvez 
com a maior surpresa, já 
que entrou com os menos 
favoritos entre os presentes 
e fechou com duas meda-
lhas. À medalha de prata já 
referida junta-se outra de 
bronze, conquistada por 
Rady Gramane, premiada 
com 25 mil dólares (cerca 
de 1.600.000 meticais). In: 
Abola.pt
Alcinda Panguana, por seu 
turno, teve um triunfo in-
questionável diante da po-
derosa Cindy Ngamba, pu-
gilista inglesa de origem 
camaronesa, campeã britâ-
nica na sua categoria e uma 
das mais destacadas da Eu-
ropa na sua divisão, isso nas 

meias-finais de apuramento 
a final.
Alcinda Pateguana é cinco 
vezes campeã regional da 
Zona IV de África, sendo que 
no ano passado, juntamen-
te com Rady Gramane, con-
quistou ouro no “Africano” 
da Zona III que teve lugar 
em Kinshasa, na República 
Democrática do Congo  (RD 
Congo).
Rady Gramane é cinco ve-
zes campeã da Zona IV de 
África, medalha de prata 
no Torneio Internacional 
de Budapeste, na Hungria, 
e destacou-se nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, no 
ano passado, no Japão. É 
ainda detentora da meda-
lha de prata dos Jogos Afri-
canos-2019, no Marrocos.
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“A MENINA DE 
OURO” SERÁ 

HOMENAGEADA 
NOS ESTADOS 

UNIDOS
Maria de Lurdes Mutola a cam-
peã mundial dos 800 metros 
e detentora do recorde mun-
dial dos 1000 metros em pis-
ta coberta e aberta, a menina 
de ouro e detentora de todos 
os recordes de Moçambique 
para as suas categorias, será 
homenageada nos Estados 
Unidos da América, pelos seus 
feitos históricos no atletismo, 
em Agosto próximo. Para Lur-
des ´´foi com muita honra que 
recebi o comunicado, é muito 
importante para mim é como 
regressar a casa, uma pequena 
cidade ligada ao atletismo, é 
a capital de atletismo dos Es-
tados Unidos- Oregon é tam-
bém a cidade de fundação da 
NIKE. Já venci 12 competições 
no estádio onde se vai realizar 
o mundial de atletismo e será 
um dia fantástico, olho isto 
como um sonho, tenho de en-
tender que recordar-se da Lur-
des é algo de valorizar-se, tra-
ta-se de um reconhecimento 
por tudo que fiz no atletismo e 
pela cidade de Eugene, concre-
tamente em Oregon, onde vivi 
por 17 anos.`` In. VOA

9ª EDIÇÃO DO TIMBA DOIS ANOS DEPOIS

Passaram-se dois anos limitados devido à COVID-19 – para 
relembrar os velhos tempos e partilhar memórias do bas-
quetebol, Moçambique organizou o Torneio Internacional 
de Maputo de Bola Ao Ar, TIMBA, uma plataforma para ce-
lebrar o basquetebol, o mesmo terminou no dia interna-
cional dos trabalhadores, com destaque para a vitória da 
EDM (Electricidade de Moçambique) no escalão 40-50 anos, 
Prudencial Seguros no escalão 30-39 anos e Taste (em fe-
minino) no escalão único da prova 30-40 anos. Este ano, o 
pavilhão do Desportivo e da Maxaquene foram os palcos da 
prova que juntou antigas glórias do basquetebol moçambi-
cano e angolano. Foram ao todo 42 jogos, em 3 dias e mais 
de 10horas diárias de confraternização desportiva. Segundo 
apuramos a equipa Mozal Player tornou-se a melhor do cer-
tame chegando a final no escalão 30-39 pela primeira vez, e 
tendo perdido com a Prudencial Seguros.
Para além das taças, a organização homenageou antigas es-
trelas do basquetebol, dirigentes, árbitros nacionais.

O stress é  uma resposta física do nosso organismo a 
um estímulo. Quando “estressado”, o corpo pensa que 
está sob ataque e muda para o modo “lutar ou fugir”, 
liberando uma mistura complexa de hormônios e subs-
tâncias químicas como adrenalina, cortisol e norepine-
frina para preparar o corpo para a acção física.
A manutenção de um estado de estresse por longos pe-
ríodos pode ser prejudicial à saúde. Os resultados de 
níveis elevados de cortisol podem ser um aumento nos 
níveis de açúcar e pressão arterial e uma diminuição da 
libido.
Stress nada mais é que uma resposta física do nosso 
organismo a um estímulo. É uma palavra que vem da 
física. Quem já estudou resistência dos materiais co-
nhece bem o conceito. Na física Estresse e Tensão são 
sinónimos. Trata-se de uma quantidade de força apli-
cada em uma determinada área.

Tipos de estresses: 
• Agudo
• Agudo episódico
• Crónico 
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O OUTRO LADO DA CRISE

As crises são oportuni-
dades para os esta-
dos se reorganizarem 

e criarem fórmulas para se 
reinventarem e ganharem o 
mundo elevando qualidade 
de vida para suas populações  
e transformarem suas econo-
mias.
Em menos de cinco anos Mo-
çambique passou por diver-
sas crises ciclones, depressões 
tropicais, seca movido por 
alterações climáticas e agora 
uma crise indirecta que tem 
efeito na economia nacional 
e que impacta directamente 
na vida do cidadão provoca-
da pela invasão levada a cabo 
pela Rússia na Ucrânia.
Esta crise abre o espaço para 
Moçambique rever suas po-
líticas de industrialização e 
usar ao máximo seus recursos 

energéticos para reduzir suas 
importações de combustíveis 
derivados do petróleo na sua 
matriz de produção, moderni-
zando e abrindo espaço para 
o uso do gás como principal 
componente energético no 
país.
Urge a necessidade de se fa-
zerem reformas profundas na 
economia nacional de modo 
que Moçambique seja atrac-
tivo ao investimento directo 
estrangeiro, o acesso ao mar 
é uma bênção que o país tem 
para se tornar numa das maio-
res economias de África, os 
rios e lagoas que percorrem 
por quase todas as regiões 
do país podem fazer o país 
do celeiro de África e um dos 
principais celeiros do mundo.
Não podemos ter medo de 
copiar os belos exemplos que 

outros países usaram para se 
industrializar e adequar ao 
nosso projecto de nação que 
queremos ter e deixar às ge-
rações vindouras, porque esse 
país tem potencial para se tor-
nar numa economia de rendi-
mento médio alto em menos 
de dez anos.
Está provado que um dos 
factores do nosso fraco de-
senvolvimento são políticas 
económicas não favoráveis ao 
crescimento económico, onde 
as pequenas e médias empre-
sas têm uma taxa alta sobre os 
seus lucros em detrimento das 
grandes empresas que tem 
o poder negocial. Os investi-
mentos de capital intensivo 
devem ter efeitos multiplica-
dores na economia e devem 
pagar uma taxa maior em re-
lação as PME's.
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AMEND, organização 
não-governamental 
que trabalha com a 
segurança rodoviária 
em África e no mun-
do onde está inserida, 
lançou o programa pi-
loto em 2021 na altura 
da COVID-19 nas es-
colas, Secundária Josi-
na Machel, Secundaria 
de Laulane e Secun-
dária de Magoanine, 
denominada VIA. Este 
é um programa global 
sobre segurança rodo-
viária para nova ge-
ração. A AMEND tem 
experiência na imple-
mentação do progra-
ma nos países como 

Tanzânia, Togo, Sene-
gal e actualmente em 
Moçambique. O mes-
mo programa VIA, está 
sendo implementado 

em mais de 20 países, 
e pretende demonstrar 
que é possível reduzir 
os acidentes rodoviá-
rios e tornar as escolas 

mais seguras, com a 
mudança de consciên-
cia no factor humano. 
O programa ora em 
curso nas 3 escolas pi-
lotos teve um trabalho 
de 3 meses intensivo, 
através de ensinação 
de peças de teatro, es-
crita e declamação de 
poemas ligados a se-
gurança rodoviária e o 
uso de artes plásticas 
para o ensino dos te-
mas sobre a segurança 
rodoviária.
Esta matéria terá mais 
desenvolvimento na 
próxima edição de Ju-
nho do ICEF Jornal Fe-
minino.

SEGURANÇA RODOVIÁRIA
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AMOSSE MUCAVELE FAZ TRAVESSIA AO 
ATLÂNTICO COM LIVROS MOÇAMBICANOS

Uberlândia, Conceição do Mato Dentro, Ouro Preto, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas e São Paulo 
incluem-se na primeira Tour literária do poeta e curador 
moçambicano que entre Junho e Julho estará no Brasil.
Um dos mais representativos poetas da nova geração 
dos escritores de língua portuguesa, Amosse Muca-
vele chega ao Brasil, partiu no dia 02 de Junho, com 
uma breve Tour de participação em festivais literários, 
intercâmbios, palestras, apresentação e sessões de au-
tógrafos do seu novo livro, “Pedagogia da Ausência”.
O poeta e curador moçambicano Amosse Mucavele 
estará no Brasil para participar de inúmeros eventos.
Mucavele é um dos destaques do ELICER, Encontro 
Literário do Cerrado, edição 2022, a ter lugar entre 
os dias 5 e 10 de Junho, em Uberlândia e tem como 
tema - Quintais da Imaginação: Uma viagem lliterária 
por Minas. O evento visa proporcionar um ambiente 
consistente de conteúdo social e cultural, diversifica-
do e interactivo, que incentive, de facto, a leitura por 
meio da difusão do livro.
O curador aproveita a ida ao Brasil para fazer uma 
verdadeira peregrinação sem tréguas pelo país, onde 
tem sedimentado boas relações literárias divulgando 
a literatura moçambicana.

CONVERSAS 
SOBRE DIREITO

 
O evento denomindo café com 
juristas realiza-se anualmente 
na cidade de Maputo, com o 
objectivo de conciliar o Ensino 
e a prática. Segundo Sandro 
de Sousa, mentor da iniciati-
va o café com juristas ‘’junta 
docentes, advogados, juristas e 
estudantes finalistas do curso 
de direito, de ciências juridicas 
e investigação criminal. Não 
tem um tema específico. Du-
rante as conversas, os interve-
nientes vão abordando temas 
que a sociedade tem vivido. Os 
estudantes que são o foco das 
conversas aproveitam para sa-
ber defender e analisar certos 
casos.  Existe um departamento 
de clínica jurídica  na Universi-
dade em que os finalistas são 
incumbidos de responsabilida-
des, para assessorar as pessoas 
que não têm condições de pa-
gar um advogado. Os advoga-
dos aqui no evento são os que 
assessoram os estudantes par-
ticipantes.
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9ª EDIÇÃO DO TIMBA DOIS ANOS DEPOIS

Passaram-se dois anos limitados devido à COVID-19 – para relembrar os velhos tempos e 
partilhar memórias do basquetebol, Moçambique organizou o Torneio Internacional de 
Maputo de Bola Ao Ar, TIMBA, uma plataforma para celebrar o basquetebol, o mesmo ter-

minou no dia internacional dos trabalhadores, com destaque para a vitória da EDM (Electricida-
de de Moçambique) no escalão 40-50 anos, Prudencial Seguros no escalão 30-39 anos e Taste 
(em feminino) no escalão único da prova 30-40 anos. Este ano, o pavilhão do Desportivo e da 
Maxaquene foram os palcos da prova que juntou antigas glórias do basquetebol moçambicano 
e angolano. Foram ao todo 42 jogos, em 3 dias e mais de 10horas diárias de confraternização 
desportiva. Segundo apuramos a equipa Mozal Player tornou-se a melhor do certame chegan-
do a final no escalão 30-39 pela primeira vez, e tendo perdido com a Prudencial Seguros.
Para além das taças, a organização homenageou antigas estrelas do basquetebol, dirigentes, 
árbitros nacionais.

O piloto moçambicano, Ro-
drigo Almeida, conquistou 
a 5a posição no Deutsche 

Tourenwagen Masters (DTM), numa 
prova que teve lugar na Alemanha, 
na pista Eurospeedway, no pretéri-
to fim-de-semana, figurando deste 
modo no top 5 da modalidade.
Rodrigo Almeida, da equipa BWT 
Mucke Motorsport, terminou a pro-
va com um tempo de 32.58.439, 
num evento que contou com a par-
ticipação de pilotos de vários paí-
ses.
Refira-se que o DTM Trophy é um 
campeonato bastante competitivo 
e contém 7 provas espalhadas por 
toda a europa, daí que o 5o lugar 
conquistado pelo piloto moçambi-
cano constitui um motivo de orgu-
lho para o país.
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