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“Mambas” medem forças com RDC

NOME 
CARGO

“Chicotada Psicológica” é 
remédio santo?!

Fórmula1 
“Passeio triunfal” de 
Rosberg na Rússia 
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O judo moçambicano conti-
nua a fazer história no con-
tinente africano. Recente-
mente, os judocas nacionais 
açambarcaram, no Campeo-
nato Africano de Judo da 
Commonwealth e National 
Ranking, na vizinha Áfri-
ca do Sul, um total de onze 
medalhas das quais quatro 
de ouro e  igual número de 
prata e três de bronze. Ke-
vin Loforte, na categoria 
de juniores, conquistou as 
medalhas de prata e bronze 

no Campeonato de Judo da 
Commonwealth, enquanto 
Artur Júnior açambarcou 
ouro e bronze. Já na prova 
do “National Ranking”, des-
taque para o judoca Kevin 
Loforte que conquistou duas 
medalhas de ouro, enquanto 
Artur Júnior obteve ouro e 
prata.Por sua vez, Ayton Si-
quir (medalha de bronze) e 
Carlitos Fondo (prata) alcan-
çaram também os lugares de 
pódio, facto que fez bandei-
ra nacional flutuar no palco 

do evento. Os quatro atletas 
foram acompanhados pelo 
seleccionador nacional de 
cadetes e juniores, Adriano 
Cândido.A Federação Mo-
çambicana de Judo faz um 
balanço positivo da parti-
cipação dos judocas mo-
çambicanos, sendo que esta 
agremiação destaca o facto 
dos mesmos apresentarem 
níveis de progressão que po-
derão dar frutos no futuro. 
“Penso que estivemos muito 
bem. Os judocas estiveram 

em bom plano ao alcança-
rem os lugares de pódio. 
Deram boas indicações, pelo 
que podemos augurar um 
futuro risonho para o judo 
moçambicano”, disse Nilton 
Mujovo, Secretário-Geral da 
Federação Moçambicana de 
Judo (FMJ). Mujovo disse 
ainda que o mais importante 
“é conferir maior rodagem” 
aos atletas para que possam 
“ganhar tarimba” e fazerem 
face aos seus adversários.
 

Judocas nacionais conquistam 11 medalhas 
no “Africano”
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A seleccção nacional, os 
“Mambas”, terá pela frente 
a República Democrática do 
Congo (RDC) nos quartas-
de-final da taça COSAFA 
em futebol. Este encontro 
foi ditado pelo sorteio rea-
lizado sexta-feira, o que co-
loca a equipe de todos nós 
isenta da fase de grupos.
Este torneio só é disputado 
por jogadores que militam 
nos campeonatos internos 
do seu país e abre uma pos-
sibilidade para o selecciona-

dor dos “Mambas” obser-
var os atletas nacionais que 
competem no Moçambola, 
o principal campeonato na-
cional.Importa referir que 
antes do jogo dos quartos 
na COSAFA Moçambique 
ainda terá que realizar dois 
últimos jogos de qualifica-
ção ao CAN regular, diante 
do Ruanda e das Maurícias.
Moçambique praticamente 
está eliminado do CAN re-
gular, que terá lugar no Ga-
bão, daí que terá que jogar 

apenas para cumprir o ca-
lendário. Neste campeonato 
a selecção nacional ocupa 
a última posição do Grupo 
“H” com três derrotas e um 
empate.O sorteio dos jogos 
da COSAFA ditou também 
os embates entre a Namíbia 
e o Botswana.Entretanto, as 
selecções nacionais da Zâm-
bia e da vizinha África do sul 
ficarão à espera dos vence-
dores das equipas que estão 
no grupo “A” e “B”.Integram 
o Grupo “A” equipas como 

o Zimbabwe, Swazilândia, 
Seychelles e Madagáscar. O 
vencedor deste grupo vai-se 
bater com a Zâmbia.Fazem 
parte do Grupo “B” as se-
lecções de Angola, Malawi, 
Lesotho e Maurícias. Quem 
assumir a liderança deste 
grupo vai cruzar o caminho 
da África do Sul nos quatros 
de final.A Namíbia será o 
país anfitrião deste torneio 
da COSAFA, que vai decor-
rer entre os dias 11 e 25 de 
Junho, do corrente ano.

“Mambas” medem forças com RDC
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Os amantes da bola, mormente 
os aficionados do dito desporto
-rei convencionaram apelidar o 
despedimento inglório de quem 
contraram com honrarias enalte-
cendo as suas qualidades impares 
como se de um Salvador da pátria 
se tratasse com um cognome que 
parta alem de pejorativa e por si 
bastante embaraçoso de proferir. 
Usando um símbolo que incons-
cientemente remete-nos para a 
antiguidade em especial para as 
rocas e campos de plantação, ao 
trabalho obrigatório, vulgo “xi-
balo’ onde o capataz impunha 
a ordem com o auxilio de um 
instrumento ao tempo bastante 
contundente, o chicote, aliando a 
este o ultimo recurso da ciência 
para classificar alguns indivíduos 
e assim justificar algumas ac-
ções pouco conseguidas por estes 
como se os mesmos não estives-
sem em plena posse das suas fa-
culdades mentais. Os homens (?!) 
da bola convencionaram chamar 
ao despedimento compulsivo dos 
timoneiros de “Chicotada Psico-
lógica”, talvez reconhecendo (?!) 
intimamente o efeito devastador 
que tal acto poderá ter no intimo 
dos visados e não só como tam-
bém no seio da família desportiva. 
O primeiro efeito nefasto que se 
nos oferece aferir esta no facto de 
por via de regra o alvo da dita chi-
cotada psicológica ser sempre a 
treinador/selecionador principal 
e nunca os adjuntos e/ou asses-
sores. E a partir desta constatação 
que vem o estranho quanto insóli-
to no que a decisão diz respeito. Se 

o mentor, o líder o chefe da equipa 
definitivamente – na opinião de 
quem decide no clube – não esta 
a desempenhar a sua tarefa com a 
finalidade desejada porque carga 
de água este e despedido e bastas 
vezes o adjunto e promovido para 
a categoria de principal, muitas 
vezes senão sempre oculto com a 
denominação de interino quan-
do na verdade não há planos no 
imediato prover a equipa de um 
treinador/seleccionador princi-
pal? A falta de carácter por parte 
de alguns dirigentes pior ainda 
a ausência total de solidarieda-
de por parte dos ditos adjuntos 
pois estes deveriam a partir do 
momento em que o seu chefe de 
equipa é dispensado, apresen-
tar a sua resignação quanto mais 
não seja para demonstrar a sua 
nobreza e espírito de equipa. Se 
o clube não atinge os objectivos 
pretendidos e a partir do momen-
to em que a figura e presença do 
treinador/seleccionador principal 
e equacionada caberia aos adjun-
tos entanto que membros de uma 
equipa, apresentar em simultâneo 
o pedido de demissão. Este cená-
rio, infelizmente, não se adéqua 
aos interpretes indígenas sabido 
que os mesmos exultam de felici-
dade quando a eminente promo-
ção via despedimento de seu che-
fe desenha-se no horizonte o que 
pode levantar alguma suspeição 
quanto ao papel que porventura 
poderão ter desempenhado para 
que este desiderato se cumprisse. 
Rebuscando em minha memória, 
admito que outros casos possam 

ter existido, mas recordo que ape-
nas uma vez um treinador adjunto 
solidarizou-se com um treinador/
seleccionador aquando da demis-
são deste e sem pejo nem temor 
apresentou a carta de demissão 
batendo com a porta em seguida. 
E se a historia não mente, a titulo 
de exemplo, aquando do regresso 
do seleccionador preterido a pri-
meira medida cautelar que este 
exigiu foi a imediata cessação de 
funções do outrora seu adjunto 
que havia continuado em fun-
ções fazendo finca-pé neste pon-
to como condição indispensável 
para voltar a assumir o cargo. 
Caricato e quando as dispensas/ 
despedimentos de treinadores são 
feitas em resposta a algum clamor 
que vem do exterior, muitas vezes 
suportado por uma enorme falan-
ge de desordeiros que manipulam 
os fracos dirigentes que em uma 
atitude populista e visando man-
ter a cadeira que ocupam, optam 
por prescindir de treinadores 
com provas dadas no panorama 
desportivo nacional preferindo 
agradar a esta meia dúzia que na 
maioria dos casos são apenas sim-
patizantes (?!) do clube que nem 
sequer tem voto pois na sua maio-
ria não são sócios e nem sabem o 
que significa pagar quotas. O “po-
pulismo” bem patente nas atitu-
des com que os dirigentes despor-
tivos baseiam as suas actuações 
no que refere-se as decisões que 
assumem, faz com que os clubes 
contraíam dívidas avultadas com 
os contratados a quem despedem, 
situações que deterioram a já 

bastante caótica situação em que 
os clubes encontram-se, criando 
fossos financeiros que ameaçam 
inclusive a continuidade em com-
petição quando não existencial de 
varias colectividades. Cinismo à 
parte, em um futuro próximo ve-
remos treinadores/seleccionado-
res a prescindirem dos serviços de 
adjuntos, sejam quais for as fun-
ções de cada um com o receio de 
em caso de alguma vicissitude ser 
preterido em beneficio de um des-
tes ou, pior cenário, os dirigentes 
desportivos deixaram de existir e 
em seu lugar estarão os assessores 
que, por sua vez, irão contratar 
adjuntos para “em família” darem 
o “rumo certo” ao desporto nacio-
nal. Pena que o desporto nacional 
padeça de uma estranha doença 
conhecida por todos e que chama-
se “crise directiva”, da qual todos 
falam a boca pequena, mas que 
para o mal do desporto nacional 
nada e nem ninguém tem a co-
ragem de administrar a medição 
correcta para debelar este flagelo 
que convenhamos não é de hoje. 
Força e coragem é o que necessi-
ta-se, pois o diagnóstico há mui-
to que foi efectuado, bastando a 
coragem para aplicar a profilaxia 
recomendada. E mais não digo.
PS – ao Abdul Omar, Nacir Ar-
mando e muitos outros que pas-
saram por esta provação a minha 
terna e eterna solidariedade. Oxa-
lá um dia possam demitir a mas-
sa associativa e a classe dirigente 
para que de uma vez por todas 
possam “purificar as fileiras” e dar 
o “salto qualitativo” que impõe-se!     

Por: Ermelinda Nhatave

Opinião Semanal

“Chicotada Psicológica” é remédio 
santo?!     
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O meio campista do Real Ma-
drid, Casemiro, tornou-se 
peça fundamental da equipa 
de Zidane e sabe que o próxi-
mo jogo contra o Manchester 
City será difícil. Após o empate 
sem golos na partida da pri-
meira mão das meias-finais da 
Champions League, a equipa 
espanhola precisa vencer para 
chegar à final. “Eu acho que 
vai ser um jogo muito difícil, 
especialmente para os nossos 
adversários. Toda meia-final da 
UCL é sempre complicada, mas 
temos o Santiago Bernabéu e 
tenho certeza que não vamos 
falhar”, disse o brasileiro ao site 
de apostas Bwin. “Não fizemos 
uma grande partida semana 

passada, mas temos que fa-
zer a lição de casa, jogar como 
sempre jogamos no Santiago 
Bernabéu e temos que evitar a 
eliminação. Os adeptos têm que 
ir para apoiar como nos apoia-
ram na última partida da Liga 
dos Campeões em casa. O City 
tem que sentir que o Bernabéu 
é forte, assim como os nossos 
fãs.” De uma temporada quase 
fadada ao fracasso, o Real ainda 
tem hipóteses de conquistar os 
dois títulos mais importantes 
da temporada: La Liga, ainda 
que dependa do tropeço dos 
rivais e a própria Champions. 
Mas o médio destaca a impor-
tância de pensar passo a passo. 
“Temos de pensar jogo a jogo. 

Agora temos a Liga dos Cam-
peões e temos que estar total-
mente focados no jogo de logo à 
noite. Temos que fazer o nosso 
trabalho, ganhar jogos e depois 
ver o que acontece.” 
 
- CR7 trabalha com bola e deve 
actuar; Casemiro é poupado em 
treino - O Real Madrid come-
çou a semana, que pode ser de-
cisiva para as ambições na tem-
porada, de forma positiva. Após 
o treino da manhã, ficou certo 
que Cristiano Ronaldo deve 
estar em campo para disputar 
um lugar na final contra o Man-
chester City. O português traba-
lhou com bola normalmente, ao 
passo que o brasileiro Casemiro 

foi poupado das actividades no 
campo. Além do médio brasi-
leiro, um dos pilares do esque-
ma defensivo de Zidane – que 
vem provando ser o mais eficaz 
dos últimos tempos -, o fran-
cês Benzema foi outro a ficar 
de fora das actividades na se-
gunda-feira, dia do regresso do 
elenco aos trabalhos. O atacan-
te, definitivamente excluído do 
Euro, só correu em um campo 
separado do centro de treina-
mento e ainda é dúvida para o 
jogo de logo a noite no Santiago 
Bernabéu. Cristiano Ronaldo 
apenas assistiu ao empate sem 
golos, na última semana, do 
banco de suplentes, já que Zi-
dane preferiu poupá-lo devido 
a uma sobrecarga muscular. O 
tratamento com células tronco, 
semelhante ao que fez antes do 
Campeonato do Mundo, surtiu 
o efeito desejado e a lesão regre-
diu, o que deixa o português op-
timista. “A Champions traz um 
sentimento diferente, um ritmo 
diferente. É uma competição 
única e as sensações são dife-
rentes também. Por isso sinto 
cada jogo da Champions como 
se fosse o meu primeiro e o ob-
jetivo do Real Madrid também 
é ganhar”, falou. “Sabemos que 
teremos um desafio difícil, mas 
tudo é possível. Se o Manches-
ter City está nas meias-finais é 
porque é uma equipa excelente, 
completou. Seguindo o título 
espanhol ao longe, o Real Ma-
drid tem como objectivo princi-
pal a conquista do 11º título da 
Liga dos Campeões. Para isso, 
basta uma vitória simples den-
tro de casa. 

Casemiro optimista: 

“Contamos com o Santiago Bernabéu e não vamos falhar”
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A polícia moçambica-
na descreveu hoje um 
dia calmo em Maputo, 
tendo apenas registado 
dois pequenos inciden-
tes durantes as suas 
ações de vigilância a 
um protesto convocado 
nas redes sociais con-
tra as dívidas ocultas.
Segundo Inácio Dina, 
porta-voz do coman-
do-geral da Polícia da 
República de Moçam-
bique (PRM), dois jo-
vens protagonizaram o 
que considerou como 
pequenos incidentes e 
foram imediatamente 
detidos.O receio de agi-
tação nas ruas deixou 
hoje os mercados da 
periferia de Maputo a 
meio-gás e os acessos 
ao centro da capital sob 
forte vigilância policial, 
após a circulação de 
mensagens convocan-
do um protesto contra 
dívidas ocultas.Contra 
o habitual, hoje, um 
dos dias previstos para 
as manifestações, con-
vocadas em mensagens 
anónimas nas redes so-
ciais, os principais cen-
tros comerciais tinham 
poucos comerciantes 
e compradores e, des-
de bem cedo, as ruas 
começaram a ser per-
corridas por blindados 
da Unidade da Inter-
venção Rápida (força 
antimotim).Os rumo-
res de uma eventual 
manifestação afetaram 

também os transpor-
tadores semicoletivos, 
que preferiram, na sua 
maioria, ficar em casa 
para evitar problemas 
nas primeiras horas do 
dia.Vários alunos não 
foram às escolas e a ca-
pital mostrava pouco 
movimento num cená-
rio pouco habitual num 
dia de semana.A Frente 
de Libertação de Mo-
çambique (Frelimo), 
partido no poder em 
Moçambique, saudou 
hoje os habitantes de 
Maputo por não terem 
aderido às manifesta-
ções convocadas atra-
vés das redes sociais 
contra o escândalo das 
chamadas dívidas es-
condidas, contraídas 
pelo Governo moçam-
bicano.Em comunicado 
enviado à Lusa, a Freli-
mo congratula-se com 
o facto de Maputo ter 
registado uma situação 
de calma, contrariando 
os receios de distúrbios 
em caso de eventuais 
protestos.”A Frelimo 
em Maputo exorta os 
munícipes para o re-
forço da permanente 
vigilância, da unidade 
nacional, consolidação 
da paz e concórdia e in-
cremento da produção 
e produtividade na nos-
sa cidade”, diz a nota, 
assinada pelo primeiro 
secretário do partido na 
capital moçambicana, 
Francisco Mabjaia.

Polícia regista apenas dois pequenos 

incidentes em dia calmo em Maputo
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O suíço Roger Federer, nú-
mero três do ranking mun-
dial, anunciou na segunda-
feira que desistiu de disputar 
o torneio Masters 1.000 de 
Madrid, depois de sentir do-
res nas costas durante um 
treino. Ao mesmo tempo, ele 
afirmou ter esperanças de es-
tar recuperado para o Masters 
de Roma na próxima semana. 
“No sábado, senti dores nas 
costas durante o treino e tive 
que parar. Não quero assu-
mir riscos, quero descansar e 
estar preparado para Roma”, 
afirmou em uma conferencia 
de imprensa o vencedor de 17 
títulos de Grand Slam.

Masters 1000 de Madrid: 
Federer desiste devido a dores nas costas

Ranieri elogia Leicester: “Deram 100%”

Bastava uma vitória no Old Trafford 
para o Leicester alcançar um dos 
maiores feitos da história do futebol: 
vencer o Campeonato Inglês. Porém, 
os Foxes não conseguiram superar 
o Manchester United e ficaram no 
empate por 1 a 1. Mesmo assim, ain-
da podem conquistar o título nesta 
jornada, caso o Tottenham, segundo 

classificado, não vença o Chelsea na 
próxima segunda-feira. O técnico 
Claudio Ranieri, próximo de fazer his-
tória à frente do Leicester, mostrou-se 
satisfeito com a apresentação dos seus 
comandados, apesar de ter adiado a 
conquista inédita. “Toda vez que eu 
peço aos jogadores que joguem bem, 
todos dão 100% e isso deixa-me muito 

satisfeito com o nosso desempenho”, 
exaltou. Fora de casa, o Leicester co-
meçou em desvantagem. Martial com 
um remate potente inaugurou o mar-
cador para os Red Devils. Os Foxes, 
porém, responderam imediatamente, 
com o capitão Morgan a aproveitar 
cruzamento na conversão de um livre 
no canto superior direito da grande 

área para com um portentoso golpe 
de cabeça empatar a partida. No final 
do jogo, o meio-campista, Drinkwater 
foi expulso, o que fez com que o Man-
chester pressionasse, mas nada que 
mudasse o placar. “Nós melhoramos 
depois dos 15 minutos. O Manches-
ter começou melhor, mas tivemos 
força de vontade e sabia que cedo ou 
tarde iríamos reagir. Foi importante 
para mostrarmos o nosso carácter e 
nossa mentalidade”, analisou Clau-
dio Ranieri. O emblema do técnico 
italiano está a dois pontos do título 
nacional. No domingo, o Leicester 
chegou aos 77 pontos, oito a mais que 
o Tottenham, que ainda pode somar 
nove. Assim, o emblema de Ranieri 

aguarda o encontro entre segundo 
classificado e o Chelsea, na segunda-
feira, para saber se será o campeão no 
encerramento da 36ª jornada. Caso 
não seja campeão nesta ronda, os 
Foxes podem facturar o título inédito 
no King Power Stadium, no próximo 
sábado, frente ao Everton.
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Na manhã de domingo, o GP 
da Rússia, realizado em So-
chi, marcou a quarta etapa do 
Mundial de 2016 da Fórmula 1. 
Mais uma vez, a prova foi domi-
nada pelos carros da Mercedes 
e o resultado das três primei-
ras corridas do ano repetiu-se: 
Nico Rosberg foi o mais rápi-
do, não dando hipóteses aos 
adversários e dominando do 
principio ao fim. Lewis Hamil-
ton terminou na segunda posi-
ção e completou a dobradinha 
da equipa alemã. Quem fechou 
o pódio foi o finlandês Kimi 
Raikkonen, da Ferrari. O ou-
tro piloto da equipa, Sebastian 
Vettel, abandonou a prova na 

primeira volta, após um cho-
que com Daniil Kvyat, da Red 
Bull. Felipe Massa terminou 
na quinta colocação, atrás do 
seu parceiro de Williams, Val-
tteri Bottas. - A corrida – Logo 
na largada, acontecimentos 
pontuais mudaram a história 
da corrida para alguns pilotos. 
Actual líder isolado do cam-
peonato e vencedor dos três 
primeiros GPs do ano, Nico 
Rosberg não teve dificuldades 
para manter a dianteira. Com 
uma boa partida, o corredor da 
Mercedes permaneceu na pri-
meira posição. Valtteri Bottas, 
da Williams, perdeu o segundo 
lugar para Kimi Raikkonen, da 

Ferrari, mas logo conseguiu 
recuperar a posição. O grande 
destaque da largada foi a con-
fusão envolvendo Sebastian 
Vettel, da Ferrari e os dois pilo-
tos da Red Bull, Daniel Ricciar-
do e Daniil Kvyat. Lado a lado, 
Vettel e Riccardo disputavam a 
posição, mas Kvyat tocou e aca-
bou furando o pneu traseiro do 
tetracampeão, que foi embater 
violentamente no muro de pro-
tecção e obrigado a abandonar 
a disputa. Vale lembrar que no 
GP da China, Sebastian e Da-
niil trocaram acusações pela 
maneira agressiva que o pilo-
to da Red Bull largou. Quem 
aproveitou-se disso foi Lewis 

Hamilton. O piloto da Merce-
des havia largado em décimo, 
mas rapidamente assumiu a 
quinta posição. Na disputa 
com os primeiros colocados, 
ultrapassou Felipe Massa e 
Kimi Raikkonen e deu mos-
tras de que daria trabalho no 
decorrer da prova. Enquanto 
Massa, da Williams, perdeu 
uma posição em relação ao 
seu lugar no grid, o outro 
brasileiro, Felipe Nasr, da 
Sauber, conseguiu subir sete 
posições e apareceu em 12º. 
Porém, não conseguiu sus-
tentar o lugar por muito tem-
po. Mesmo Hamilton fazendo 
uma corrida fantástica, a van-
tagem que Rosberg havia im-
posto permitiu que o alemão 
fizesse o “pit stop” e mesmo 
assim, retomasse a primeira 
posição, com Lewis em se-
gundo. Embora a distância 
fosse na casa dos 12 segun-
dos, os dois pilotos da Mer-
cedes conseguiram marcar o 
mesmo tempo em uma das 
voltas, com 1min41s540. Com 
sede de conseguir a primeira 

vitória na temporada, Hamil-
ton foi, ao passar das voltas, 
diminuindo a distância para 
Rosberg. Porém, a vantagem 
construída fez com que Nico 
apenas administrasse a distân-
cia, liderasse de ponta a ponta 
e garantisse a quarta vitória do 
ano. Com isso, assegurou ain-
da mais a liderança isolada do 
mundial de pilotos e atingiu a 
marca de sete vitórias conse-
cutivas se levarmos em conta o 
final do último campeonato. O 
próximo Grande Prémio acon-
tece no dia 15, no Circuito da 
Catalunha, em Barcelona. 

Fórmula1 
“Passeio triunfal” de Rosberg na Rússia 


