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Caro parceiro: 
Pode adquirir via Mpesa  e Emola a 
*edição do Jornal Visão 

 Valor diário: 48 Mts  
 MPESA :  + 258 847342668  
 Emola : + 258 861311000 
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DESTAQUE

Preços de Assinatura do Jornal

A comissão eleitoral foi 
forçada pelos membros 
da Câmara do Comér-
cio de Moçambique a 
adiar os pleitos devido 
a um escândalo de Cor-

rupção e convocar uma Assembleia Geral 
extraordinária agendada para sua real-
ização dentro de 15, cujo objectivo princi-
pal é retirar empresas que foram criadas 
para votar num determinado Candidato 
que concorre à presidência daquele órgão. 

As eleições estavam previstas a sua re-
alização para dia 21 do corrente mês onde 
candidatam-se Basílio Simbine pela lista 
“A”, Arlindo Duarte pela lista “B” e Álvaro 
Massingue pela lista “C”. Os três candida-
tos concorre ao presídio da CCM, sendo que 
recentemente foi despoletado um crime de 
corrupção que não teve detalhes publica-
dos. O processo de corrupção em epígrafe 
aponta fortes suspeitas no processo eleito-
ral por parte do candidato da lista “C”. 

Segundo um dos candidatos entrevista-
do pelo Jornal VISÃO, o candidato pela lista 
C, terá aliciado cerca de 140 empresas que 
não pagavam quotas para votar na sua lista, 
apesar de estarem em situação de ilegalidade.

Os membros que apoiam os candida-
tos das listas A e B, acharam por bem da 
instituição impugnar eleições. “Há em-
presas que não pagam quotas há muito 
tempo e outras que são fantasmas que 
tal como nas últimas eleições aparece-
ram para eventos eleitorais. Ora, isto não 
pode ser assim” lamentam as fontes. 

Por outro lado explicam que estas empre-
sas não podem ser elegíveis uma vez que 

não reúnem condições para o efeito, “foi 
isso que manchou processo e não é o normal 
da Câmara” acrescentam os denunciantes.

Concorrem à presidência Basílio Sim-
bine, na lista “A”, Arlindo Duarte, na lis-
ta “B”,  Álvaro Massingue da lista “C”.

A Câmara do Comércio de Moçambique 
(CCM) é uma instituição que actua na área 
de comércio, a mesma foi fundada a 30 de 
Março de 1980, por um grupo de seis empre-
sas, maioritariamente estatais. Desde a sua 
criação, a Câmara tem evoluído e assumin-
do, em cada fase, características próprias.

De referir que nos primeiros anos da 
criação desta associação predominava 
o papel hegemónico do Estado sobre a 
economia, pelo que o desempenho da 
CCM foi condicionado. Entretanto, a CCM 
actuava como o braço do governo, como 
propulsor do desenvolvimento e dinam-
ização das actividades comerciais no país.

Portanto, a sua vitalidade e sustentabili-
dade eram, total ou parcialmente, assegu-
radas pelo governo, através do Ministério 
do Comércio Externo, sob forma de fi-
nanciamento às actividades concretas, 
tais como a participação das empresas 
nacionais nas exposições e feiras comer-
ciais no exterior, enquadradas pela CCM.

Ao longo da sua existência (há 41 
anos), a CCM estabeleceu núcleos 
de representação em forma de dele-
gações, as mesmas estão espalhadas 
em todas as províncias moçambicanas.

Os valores desta instituição resumem-se 
em fazer parceria no desenvolvimen-
to do sector empresarial privado nacio-
nal, Negociação nas relações bilaterais 
e multilaterais, Complementaridade 
com a filosofia futurista, Transparência 
e integridade na actividade comercial.

CORRIDA À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE COMÉRCIO

Escândalo de 
corrupção leva 
ao adiamento das 
eleições



Sexta-feira, 23 de julho de 2021 3Edição 133 - Ano V SOCIEDADE

O Ministério da 
Educação e 
D e s e n v o l v i -
mento Huma-
no entregou na 
manhã desta 

quinta-feira tablets, adquiridos 
com o apoio do UNICEF que irão 
ajudar os professores na prepa-
ração de aulas face à pandemia da 
covid-19 que assola o país em par-
ticular desde Março de 2020 e o 
mundo desde Dezembro de 2019.

O trabalho de realização e 
preparação de aulas com uso dos 
tablets poderá diminuir as dificul-
dades que os professores passam 
no momento da passagem do 
aprendizado aos alunos no con-
texto da Pandemia da Covid-19 em 
Moçambique.

No âmbito dos esforços para 
a melhoria da qualidade de en-
sino-aprendizagem e de gestão 
do Sistema Educativo bem como 

cumprindo o Plano Estratégico da 
Educação 2020-2029 e do Plano 
Tecnológico da Educação, lançado 
em 2019, o Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano quer 
servir-se das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação(TIC) para 
prover um acesso ao conhecimen-
to com qualidade e melhorar a 
gestão integrada do Sistema Edu-
cativo, alinhando-se em resposta 
aos desafios do sector, impostos 
pelas guerras, catástrofes, desas-
tres naturais e até pela Pandemia 
da Covid-19.

Refira-se que segundo a Política 
para a Sociedade da Informação 
aprovada em 2018 pelo Conselho 
de Ministros e o respectivo Plano 
Estratégico prevê o apetrecha-
mento em meios tecnológicos de 
comunicação bem como o apoio 
aos professores no acesso à in-
formação e ao conhecimento, in-
dispensáveis para qualquer socie-

dade.
Durante a cerimónia de entre-

ga do material aos professores, 
Carmelita Namashulua, Ministra 
da Educação e Desenvolvimento 
Humano, reforçou que o Gover-
no está gradualmente a investir 
na melhoria das condições de 
aprendizagem sendo que, para 
tal, são formados professores 
para responderem às exigências 
actuais bem como na construção 
e reconstrução de infraestruturas, 
apetrechar as salas de aulas com 
mobiliário e recursos didácticos 
básicos como livros, kits laborato-
riais, material informático e biblio-
tecas.

“Porém, estamos cientes de 
que o desafio de prover mais e de 
forma abrangente e equitativa as 
condições de aprendizagem para 
todos os alunos, continua um de-
safio”, refere Namashulua.

Aquela dirigente lembrou que 

“A educação é tarefa de todos, 
por isso que mesmo no acto da 
entrega do material aos profes-
sores há apoio do UNICEF. Os pro-
fessores que receberam os tablets 
estão envolvidos nos programas 
de Telescola e Radioescola e são 
entregues o material em recon-
hecimento do seu abnegado em-
penho, para que continuem a dar 
aulas virtuais e ajudar as crianças a 
aprender de forma diversa.

“Portanto, os tablets oferecidos 
devem servir de material didáctico 
do professor na preparação das 
suas aulas, o que reforça o grande 
empenho do Governo, de contin-
uar a alargar o acesso à educação 
de qualidade a todos moçambica-
nos”, disse a Ministra.

A fonte, disse também que as 
tecnologias de informação e co-
municação devem ser usadas de 
forma criativa e inovativa pelos 
professores e alunos, partilhando 

PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AULAS FACE À COVID-19: 

MINEDH entrega tablets 
aos professores
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as experiências pedagógicas, in-
formação relevante entre os pro-
fessores e alunos e mesmo entre 
professores e pais ou encarrega-
dos de educação, de modo a mel-
horar cada vez mais o processo de 
ensino-aprendizagem.

Carmelita Namashulua, refe-
riu também durante o evento da 

condecoração pelo Presidnete da 
República Filipe Nyusi, dos profes-
sores João Carlos Sapatinha e Joa-
na Luís Mabote, o que segundo a 
Governante representa um orgul-
ho à classe chamando aos outros 
professores para se inspirarem na 
dupla.

“No contexto da actual conjun-

tura imposta pela Covid-19, deve-
mos constantemente nos adap-
tar e consolidar todas as formas 
de ensino não presencial, através 
de livros, fichas de exercícios, ra-
diocomunitárias e outros meios. 
O ensino à Distância é o futuro”, 
disse Namashulua.

A peloura da pasta de Educação 

e Desenvolvimento Humano, re-
forçou o apelo de que o material 
oferecido deve trazer uma dinâmi-
ca nas aulas que sao leccionadas 
através de artefactos tecnológicos 
e só assim estarão os educadores 
a valorizar o esforço empreendido 
pelo Governo e parceiros.

Covid-19: Mais de 600 pessoas detidas 
na última semana por desobediência ao 
decreto Presidencial

PRM deteve 646 pessoas nos 
últimos sete dias por incumpri-
mento das medidas de prevenção 
do novo coronavirus impostas no 
pais.

“A polícia tem con-
statado com bastan-
te inquietação a de-
liberada, flagrante e 
recorrente violação 
das medidas de pre-

venção da pandemia da covid-19 
na vigência da situação de calami-
dade pública”, disse Orlando 
Modumane, porta-voz do coman-
do-geral da Polícia da República 
de Moçambique (PRM), durante 

o habitual briefing à imprensa em 
Maputo.

Segundo o porta-voz, entre 
outras razões, a maioria das de-
tenções ocorreu devido ao con-
sumo de bebidas alcoólicas, 
realização de eventos sociais ile-
galmente e circulação massiva de 
pessoas fora do horário determi-
nado e sem justificação relevante.

“Se os cidadãos contribuíssem 
no cumprimento das medidas de 
prevenção da covid-19, ninguém 
seria detido”, referiu Orlando 
Modumane.

Na quinta-feira, o Presidente da 
República Filipe Nyusi, anunciou 

um agravamento das restrições 
para prevenção da doença, dev-
ido ao avançar da terceira vaga, 
caracterizada por um aumento do 
número de casos, óbitos e inter-
namentos.

As medidas anunciadas para 
vigorar durante 30 dias a partir de 
sábado(17) incluem a proibição de 
todos os eventos sociais, mesmo 
os privados, redução significati-
va de horários do comércio, sus-
pensão do ensino pré-escolar em 
todo o país e das aulas presenciais 
nos restantes níveis de ensino em 
Maputo (área metropolitana), Xai 
Xai, Inhambane, Beira, Chimoio, 
Tete e Dondo.

O início do recolher obrigatório 
noturno recuou das 22:00 para 
21:00 horas e aplica-se a todas as 
cidades e vilas.

Desde o anúncio do primeiro 
caso, em março de 2020, Moçam-
bique conta com um total de 1.138 
óbitos devido à covid-19 e mais de 
102 mil infeções, 76% das quais re-
cuperadas, segundo as últimas ac-
tualizações.

De referir que a pandemia da 
covid-19 provocou pelo menos 
4.100.352 de mortes em todo o 
mundo, entre mais de 190,8 mil-
hões de casos de infecção pelo 
novo coronavírus.
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É já a partir de hoje, 
23 de Julho, que os 
telespectadores dos 
Canais SuperSport 
da DStv e GOtv vão 
começar a desfrutar 

as emoções dos Jogos da XXXII 
Olimpíada, Tóquio 2020, a decor-
rer no Japão, uma prova para 
acompanhar ao detalhe em di-
recto na sua #CasaDoDesporto. 
Moçambique estará presente com 
a maior delegação de sempre, 
contando com dez atletas, dos 
quais sete qualificaram-se direct-
amente e três beneficiaram do 

convite da organização dos jogos, 
garantindo a universalidade dos 
Jogos Olímpicos.

Ao longo de 17 dias de com-
petição os telespectadores 
poderão acompanhar nos canais 
SuperSport e com comentários 
em português o desempenho dos 
integrantes da Missão Moçam-
bique que, inspirados em Maria 
de Lurdes Mutola, única campeã 
olímpica moçambicana (conquis-
tou a medalha de Ouro nos Jogos 
Olímpicos de Sidnei 2000, a 25 de 
Setembro), vão dar o máximo de 

si para orgulhar os mais de 30 mil-
hões de moçambicanos. 

Apresentamos aqui 
a composição da 
Missão Olímpica de 
Moçambique:

 
DEIZY NHAQUILA: foi a primeira 
atleta moçambicana a conseguir a 
qualificação aos Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020, concretamente a 

12 de Outubro de 2019, ao conquis-
tar o primeiro lugar no Campeona-
to Africano de de Vela, na classe 
Laser Radia, decorrido na Argélia. 
Vai marcar a sua primeira presença 
em Jogos Olímpicos. Velejadora 
de 21 anos (nascida a 30 de Julho 
de 2000), natural de Maputo, vai 
disputar a prova da classe de Radi-
al. E pertence ao Clube Marítimo.

DUPLA MARIA MACHAVA E 
DENISE PARRUQE: A dupla Maria 
Machava e Denise Parruque, na 
modalidade de vela Classe 470 
Laser Radial conseguiram o apura-

Conheça a Missão Olímpica 
Moçambicana a Tóquio 2020

Desporto
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mento aos Jogos Olímpicos Tóquio 
2020 em Angola, ao conquistarem 
a primeira posição na prova afri-
cana. MARIA MACHAVA nasceu 
na cidade de Maputo e conta ac-
tualmente com 17 anos de idade 
(nasceu a 09 de Maio de 2004). E é 
atleta do Clube Marítimo.  DENISE 
PARRUQUE é natural de Maputo, 
tem 18 anos de idade (nasceu a 
05 de Fevereiro de 2003) e é atle-
ta do Clube Marítimo de Maputo.  
 
RADY GRAMANE: é natural de Ma-
puto e tem 26 anos (nascida a 11 
de Novembro de 1995). Apurou-se 
para os Jogos Olímpicos Tóquio 
2020, em Fevereiro de 2020, em 
Dakar, no Senegal, no Torneio Af-
ricano de Qualificação Olímpica 
Combate na classe dos 75 kg. É pu-
gilista da Academia Lucas Sinóia. 
Em Março de 2021 conquistou a 
primeira posição no Campeonato 
Africano de Boxe da Região III, em 
preparação da presença nos Jo-
gos Olímpicos Tóquio 2020.

ALCINDA PANGUANA: de 27 
anos (nascida a 27 de Fevereiro 
de 1994), natural de Maputo, é 
pugilista do clube Academia Lu-
cas Sinóia. Conquistou o direito 
de participar nos Jogos Olímpicos 
Tóquio 2020 em Dakar, no Sene-
gal, no Torneio Africano de Quali-
ficação Olímpica, na categoria dos 
69kg. Em Março de 2021 conquis-
tou a primeira posição no Campe-
onato Africano de Boxe da Região 
III, em preparação da presença 
nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

ALÍCIA MATEUS:  foi a última at-
leta a integrar a Missão Olímpica 
de Moçambique na sequência do 
convite da organização no âmbito 
no mecanismo da universalidade 
dos jogos. Nascida na cidade de 
Maputo, tem 17 anos de idade 
(nasceu a 9 de Maio de 2004) é 
especialista nos 50 metros livres 
(com o seu melhor tempo fixado 

em 29.42 segundos). É na-
dadora do Clube Golfinhos 
de Maputo.

IGOR MOGNE: de 25 anos 
de idade (nascido a 01 de 
Agosto de 1996), natural 
de Maputo, vai registar a 
sua segunda presença em 
Jogos Olímpicos, depois 
de ter estado em Londres 
2012.  É filho de Ana Caro-
lina Araújo nadadora que 
integrou a Missão Olímpica 
de Moçambique aos Jogos 
de Seul 1988, também na 
modalidade de natação, 
mas nos 100 metros costas. 
É bolseiro olímpico e per-
tence ao Sporting Clube de 
Portugal. É especialista nos 
400 metros livres (e o seu 
melhor tempo está fixado 
em 1.52.48 minuto).

CREVE MACHAVA: O 
barreirista moçambicano 
compete nos 400 metros 
barreiras (com a marca de 
49.54 segundos com o seu 
melhor tempo), é bolsista 
olímpico e está radicado na 
Alemanha. Com 25 anos de 
idade (nascido a 8 de Fe-
vereiro de 1996), não conse-
guiu os mínimos de qualifi-
cação para a olimpíada, mas 
beneficiou do convite, tam-
bém designado “Wild Card” (con-
vite) da Solidariedade Olímpica, e 
será o único na modalidade de at-
letismos, na qual o país já conquis-
tou uma medalha de ouro através 
de Maria de Lurdes Mutola.

KEVIN LOFORTE: judoca da cat-
egoria dos 66kg, de 24 anos (na-
scido a 27 de Fevereiro de 1997), 
natural de Maputo, qualificou-se 
aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 
graças à pontuação alcançada na 
sequência do terceiro lugar no 
Campeonato Africano de Dakar, 

decorrido em 2021, passando a 
ocupar a para 67.ª posição mundi-
al com 809 pontos, beneficiando 
da Cota Continental da Federação 
Internacional de Judo.

JOAQUIM LOBO: O canoísta 
especialista na classe C1 e C2 na 
distância de 1000 metros, ben-
eficiou do critério tripartido es-
tabelecido pelo Comité Olímpico 
Internacional (COI) para marcar 
presença nos Jogos Olímpicos 
Tóquio 2020. Com 26 anos de 
idade (nascido a 06 de Janeiro de 
1995), Lobo é natural de Maputo, 

vai marcar a sua segunda presença 
numa olimpíada, pois esteve em 
2016 nos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro. Desde então tem par-
ticipado em várias competições 
internacionais e ocupou o 3o lugar 
Copa do Mundo da Hungria – 2021.

São estes atletas que têm 
a missão de orgulhar o povo 
moçambicano, cujas performanc-
es os telespectadores poderão 
acompanhar nos Canais Super-
Sport da DStv e GOtv, a partir de  
hoje, 23 de Julho de 2021.
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O Governo reunido na 
sua 25ª, realizada nesta 
terça-feira (20), fez a aval-
iação da estruturação do 

projecto de construção da Barragem 
de Mphanda Nkuwa, a maior albufei-
ra de Moçambique, cuja energia a ser 
gerada vai abastecer o mercado nacio-
nal e regional. Avaliada em cerca de 5 
mil milhões de dólares norte-america-
nos, a infraestrutura poderá entrar em 
funcionamento pleno em 2030.

EM ESTRUTURAÇÃO PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MPHANDA 
NKUWA 
Infraestrutura poderá entrar em funcionamento em 2030

Petróleo e Gás

MIREME lança concurso para 
atribuição de 40 bolsas de estudo

O Ministério dos Re-
cursos Minerais e En-
ergia (MIREME) vai 
lançar brevemente 
um concurso para a 
atribuição de 40 bol-

sas de estudo de licenciatura na área 
de hidrocarbonetos para Malásia e Ale-
manha.

Para a Malásia, serão atribuídas 30 bol-
sas de estudo e Alemanha, dez. As referi-
das oportunidades de formação são 
elegíveis a estudantes moçambicanos 
com a 12ª classe concluída e com idade 
entre 18 e 21 anos.

As bolsas serão preferencialmente 
distribuídas por estudantes das zonas de 
implementação de projectos de hidro-
carbonetos, nomeadamente os distritos 
de Palma, província de Cabo Delgado, 
Moma, província de Nampula, Moatize, 

província de Tete, e Inhassoro e Govuro, 
todos com um total de 20 bolsas. 

Quinze bolsas serão atribuídas a es-
tudantes dos restantes pontos do país e 
cinco a funcionários do MIREME. 

O envio de estudantes moçambica-
nos para formação na área de hidrocar-
bonetos enquadra-se na Estratégia de 
Formação do MIREME, que resultou na 
assinatura de memorandos de entendi-
mento com três instituições.

No âmbito dos aludidos acordos, a 
Universidade Técnica de Petronas, da 
Malásia, comprometeu-se a receber an-
ualmente 30 estudantes moçambicanos, 
Instituto Nacional de Petróleos de Ango-
la, 15, e Universidade Técnica de Freiberg, 
na Alemanha, 10.

O programa já permitiu a formação de 
217 jovens moçambicanos entre 2009 e 

2021, nos níveis 
de licenciatura 
e médio profis-
sional.

A iniciati-
va contempla 
i g u a l m e n t e 
a atribuição 
de bolsas de 
estudo para 
formação em 
i n s t i t u i ç õ e s 
m o ç a m b i c a -
nas, nomeada-
mente, Instituto Superior Politécnico de 
Tete (ISPT), 21 estudantes, Universidade 
de Lúrio (UNILÚRIO), dez, e Universi-
dade Eduardo Mondlane (UEM), cinco.

No âmbito da Estratégia de Formação 
do MIREME, estão a beneficiar actual-
mente de bolsas de estudo 41 jovens 

moçambicanos na Malásia, Angola e Ale-
manha.

A formação é suportada pelo MIREME, 
através dos fundos de capacitação in-
stitucional previstos nos contratos de 
pesquisa de petróleo e gás e em colabo-
ração com vários parceiros.

nacional

Um Milhão e Quatrocentas Mil 
famílias envolvidas na produção e 
comercialização da castanha de caju

Um milhão e 
q u a t r o c e n t a s 
mil famílias es-
tão envolvidas 
na produção e 
comercialização 

da castanha de caju, no país.

Esta cultura de rendimen-
to é responsável por cerca de 
20 mil empregos directos no 
sector industrial e represen-
ta 20 por cento do volume de 
exportação agrícola nacional.

Entretanto, a castanha de caju 
continua a registar uma queda 
progressiva de produtividade e 
qualidade, resultando em desin-

centivos de preços transferi-
dos ao produtor desta cultura.

É neste contexto que o Insti-
tuto de Amêndoas de Moçam-
bique e a Associação dos In-
dustriais de Caju realizam, em 
Maputo, um seminário de aus-
cultação e discussão da propos-
ta de revisão da Lei do Caju.

Na abertura do encontro, o 
ministro da Agricultura e Se-
gurança Alimentar, Celso Cor-
reia, disse ser importante alter-
ar o quadro legal existente no 
sector do caju para maximizar 
a sua produção e geração de 
renda das famílias produtoras.
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Banco de Moçambique mantém em 
13,25% taxa de juro de política monetária

O Comité de 
P o l í t i c a 
M o n e t á r i a 
(CPMO) do 
Banco de 
Moçambique 

decidiu manter em 13,25% a taxa 
de juro de política monetária, 
justificando a medida com “as 
perspetivas de manutenção da 
inflação em um dígito”, anun-
ciou o regulador financeiro.  
 Banco de Moçambique man-
tém em 13,25% taxa de juro de 
política monetária.

O Banco de Moçambique 
avançou, em comunicado, 
que a medida é tomada num 
contexto de “crescente agra-
vamento dos riscos e incer-
tezas, com destaque para as 
implicações da terceira vaga 
de covid-19 na economia”.  

Uma nota do Banco Central 
refere ainda que o CPMO decid-
iu, igualmente, manter as taxas 
de juro da Facilidade Permanen-
te de Depósito (FPD) em 10,25% 
e da Facilidade Permanente 

de Cedência (FPC) em 16,25%.  

Foram igualmente mantidos 
os coeficientes de Reservas 
Obrigatórias (RO) para os pas-
sivos em moeda nacional e em 
moeda estrangeira em 11,50% e 
34,50%, respetivamente.

“Os riscos e in-
certezas associados 
às projeções de in-
flação continuam a 
agravar-se. A nível 
interno, destaca-se a 
crescente incerteza 
quanto ao impacto 
da terceira vaga de 
covid-19 na econo-
mia, com o surgi-
mento de estirpes 
mais infecciosas, e 
a manutenção da 
instabilidade militar 
na zona norte”, lê-se 
no no comunicado 
do Banco Central.

Na conjuntura ex-
terna, prossegue o 
documento, tam-
bém persistem os 

riscos e incertezas associados 
à evolução da pandemia, a que 
se acrescem os efeitos das re-
centes manifestações na vizinha 
África do Sul, o fortalecimento 
do dólar norte-americano e o 
aumento do preço do petróleo 
e dos bens alimentares.  

As projeções de inflação 

foram revistas em alta, manten-
do-se em um dígito.  

A inflação anual situou-se em 
5,52% em junho, após 5,49% em 
maio, a refletir, essencialmente, 
a depreciação do metical, assi-
nala o Banco de Moçambique.



Sexta-feira, 23 de julho de 2021 9Edição 133 - Ano V

UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE O DIAMANTE

PREVÊ LANÇAR UMA EP 
AINDA ESTE ANO

Fe l i s b e r t o 
Gonçalves é um 
jovem cantor 
moçambicano 
nascido em jun-
ho de 1997 na 

capital do País e actualmente 
residente no bairro do Baga-
moyo.

 Diamante, seu nome 
artístico diz  ser apaixona-
do pela arte musical desde 
criança uma vez que quase 
todos da sua família tem 
compromisso com a mÚsica, 
entretanto não podia ser dif-
erente com ele.

Felisberto Gonçalves ou 
por simplesmente Diamante, 
Começou a cantar num coral 
da igreja e que com ajuda de 
profissionais de música deu 
o seu arranque gravando a 
sua primeira música a solo 
em 2015 com o título força 
jovem. Este trabalho discog-
rafico trouxe -lhe um recon-
hecimento não só a nível da 
igreja bem como no seu bair-
ro e desde lá não parou até 
hoje.

Segundo contou, durante 
a entrevista ao jornal Visão, 
o nome Diamante surge no 
momento mais difícil da sua 
vida.

"Foi nele que eu busquei 
força, por que o diamante 
não perde o valor só preci-
sa ser lapidado para ganhar 
mais brilho e ser desejado 
por muitos", revelou.

Jovem sonhador,  conta 
actualmente com 5 faixas 
músicais e busca de forma 
árdua por um patrocínio 
para gravar o seu primeiro 
trabalho videográfico e ala-
vancar a sua carreira musical.

Questionado sobre os pro-
jectos para este ano , disse a 
nossa reportagem que pre-
tende lançar uma EP com 5 
faixas músicais e aproveitou 
a oportunidade para pedir 
votos uma vez que participa 
de um concurso denomina-
do Top Marrabenta e para 
votar basta fazer download 
do aplicativo 99Fm na Play-
Store e seguir as instruções .

É de frisar que a música 
na qual o diamante partici-
pa do concurso tem como 

título ndjango wa 
wena.

cultura


