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SEMANÁRIO INDEPENDENTE

Mercado Central de Lichinga reabre

Depois do incêndio da passada sexta-feira, o Mercado Central da cidade de Lichinga reabriu totalmente ao
público.

Nos dias subsequentes ao incêndio este centro comercial manteve-se fechado por diversos motivos, deixando
os vendedores de verduras e outros produtos nos passeios.

Esta manhã, vimos que as bancas haviam sido tomadas pelos vendedores. No entanto a parte que sofreu o
incêndio está vedada para obras.

O edil de Lichinga, Augusto Assique, esteve no local para ver o andamento dos trabalhos de descarregamento
de material. Os prejuízos deste incêndio cujas causas não são conhecidas ascendem os 10 milhões de Meticais.

Cerca de 100 barracas de chapas de zinco e madeira pegaram fogo, sem vitimas humanas.

Lichinga acolhe feira
do Livro e Disco
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Vila de Metangula completa 24 anos
A vila municipal deA vila municipal deA vila municipal deA vila municipal deA vila municipal de

Metangula completa no próximoMetangula completa no próximoMetangula completa no próximoMetangula completa no próximoMetangula completa no próximo
dia 25 deste mês 24 anos desde adia 25 deste mês 24 anos desde adia 25 deste mês 24 anos desde adia 25 deste mês 24 anos desde adia 25 deste mês 24 anos desde a
sua elevação à categoria de vila.sua elevação à categoria de vila.sua elevação à categoria de vila.sua elevação à categoria de vila.sua elevação à categoria de vila.

Outrora sede do distrito do
Lago, com as
autarquias em
1998, esta vila
passou a integrar as
primeiras 33
autarquias em
M o ç a m b i q u e
i n d e p e n d e n t e .
Vila de Metangula é
a sede do distrito
moçambicano do
Lago, na província
do Niassa.
Administrativamente,
Metangula é um
município com um
governo local
eleito, uma
população estimada
em 12 mil habitantes.
O primeiro estabelecimento
português em Metangula foi um
posto militar construído em 1900
no contexto dos esforços
portugueses para ocupar a margem
oriental do Lago Niassa. Em
Dezembro de 1963 a denominação
da vila foi alterada para Augusto
Cardoso, revertendo para o nome

original depois da independência
n a c i o n a l .
Durante a Guerra Colonial, foi
instalada em Metangula, uma base
da Marinha Portuguesa, onde

estavam sedeadas as forças navais
que operavam no lago Niassa.
A vila encontra-se junto ao Lago
Niassa e estende-se no sentido Sul-
Norte, sendo a parte Norte ocupada
por montanhas e zonas férteis onde
se pratica a agricultura.
Nos últimos 10 anos verifica-se um
ligeiro desenvolvimento sobretudo
nas infra-estruturas como centros
de saúde, escolas, estradas e
energia eléctrica.

Mesmo assim, ainda há muito por
ser feito na vila de Metangula, como
a pavimentação das principais
rodovias, expansão do sistema de
abastecimento de água.

A pesca e o turismo são algumas
das principais actividades de cartaz
nesta vila municipal.
Recentemente, tiveram lugar
pesquisas de carvão mineral, cuja
extracção irá mudar o curso dos
a c o n t e c i m e n t o s .
São 24 anos de uma vila, dos quais
13 desde a elevação à categoria de
autarquia local, isto em 1998.

Vista da vila de Metangula
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INLD promove feira do Livro e Disco
A cidade de Lichinga é palco

desde hoje até domingo, da Feira do
Livro e Disco, numa
promoção do Instituto
Nacional do Livro e
Disco (INLD). A
exposição está patente
na Biblioteca Pública
Provincial.

Informação
avançada no local pelo
representante do
INLD, indica que a
iniciativa arrancou em
2005 tendo percorrido
diversas capitais
provinciais.

Desta feita a
cidade de Lichinga, acolhe pela
segunda vez a feira do livro e do disco.
Nesta mostra estão presentes as
editoras Vidisco, GlobeMusic, Ndjira,
JV editora entre outras de renome
nacional e internacional.

Em Lichinga podem ser
adquirido livros infanto-juvenis, leitura

diversa, tecnico didáctica desde
autores naturais do Niassa até outras
províncias, totalizando 2.107 livros e
749 títulos.

Na música estão exibidos 70
álbuns de músicos moçambicanos e

estrangeiros em diversos
estilos musicais.

Esta feira é alusiva
ao dia Mundial do Livro e
dos Direitos do Autor que
se assinala no próximo dia
23.

Falando depois de
proceder a inauguração, o
governador da província do
Niassa, David Malizane,
afirmou que a pirataria é o
inimigo da criação
intelectual no nosso país e
no mundo.

Para ele, os piratas
recorrem as novas tecnologias para
duplicarem registos magnéticos, livros
e outras obras, lesando os seus
criadores.

Aproveitou a ocasião para
lançar um apelo à sociedade no sentido
de se lutar contra este mal que graça
na praça.

Congratulou o INLD pelo facto
de ter vindo novamente a província
do Niassa fazer esta exposição tendo
em conta que a procura de livros é
enorme na praça.

Falou do impacto da cultura na
manutenção da paz e unidade nacional
e no desenvolvimento económico da
província e do país em geral.

Enquanto isso, o presidente do
Município da Cidade de Lichinga,
Augusto Assique, desafiou a todos os
interessados para abram uma livraria
na urbe, uma vez que não existe.

Muita aderência a feira
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Moçambique acolhe XII Reunião do Trabalho da CPLP
O nosso país será anfitrião da

XII Reunião dos Ministros do
Trabalho  e de Assuntos
Sociais da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa
(CPLP), no primeiro
trimestre de 2012, segundo a
deliberação feita em Luanda,
no passado dia 29 de Março,
no final da XI Reunião, na qual
Moçambique participou
através de uma delegação
chefiada pelo Secretário
Permanente do Ministério do
Trabalho, Tomás Bernardino,
em representação da Ministra
do Trabalho, Maria Helena
Taipo.

Para além de acolher o
encontro, Moçambique
assumirá a Presidência
rotativa anual do Grupo, em
substituição da República de
Angola, que este ano recebeu
do Brasil.

Durante a XI Reunião,
que decorreu de 28 a 30 de
Março passado, os Ministros
do Trabalho e Assuntos
Sociais da CPLP produziram

um comunicado final que, dentre
outros temas, decidiu que no encontro
de Maputo, próximo ano, os Estados

Membros da CPLP (Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e
Príncipe e Timor Leste) estejam
prontos para decidir sobre a
materialização da ideia comunitária
em relação ao possível Acordo
Multilateral de Previdência
“Protecção” Social da CPLP.

Trata-se de um instrumento
que a CPLP está à procura visando a
promoção e ampliação da cobertura da
protecção social ao trabalhador
migrante no âmbito da Comunidade.
Para o efeito, foi formado em Luanda
um Grupo, composto por Angola,
Brasil, Moçambique e Timor-leste,
encarregue de colher junto aos
demais Estados Membros
contribuições e sugestões, com vista
ao aprimoramento do texto do
Acordo.

Na imagem, a direita a
ministra do Trabalho de Moçambique,
Maria Helena Taipo, num dos
encontros da CPLP.

A vila municipal da NamaachaNamaachaNamaachaNamaachaNamaacha, na Província de Maputo, e as vilas sede distritais de MembaMembaMembaMembaMemba e NamapaNamapaNamapaNamapaNamapa
(Província de Nampula) e NamacurNamacurNamacurNamacurNamacurrarararara, na Província da Zambézia, comemoram esta semana os seus aniversários de
elevação à categoria de Vila.

Para o efeito, e em resposta aos pedidos formulados nesse sentido, a  Ministra do Trabalho, Maria Helena
Taipo, concede TTTTTolerâncias de Polerâncias de Polerâncias de Polerâncias de Polerâncias de Pontoontoontoontoonto a todos os trabalhadores e funcionários públicos destas vilas, para permitir
que passem condignamente as datas junto dos seus familiares e colegas. Contudo, estas tolerâncias não abrangerão
os trabalhadores cuja natureza da sua actividade não permite interrupção no interesse público, segundo a Legislação
laboral em vigor.

A vila municipal da NamaachaNamaachaNamaachaNamaachaNamaacha completa 47 anos (dia 20 de Abril), 20 de Abril), 20 de Abril), 20 de Abril), 20 de Abril), enquanto que a vila sede distrital de
MembaMembaMembaMembaMemba completa no mesmo dia 65 anos, a de NamapaNamapaNamapaNamapaNamapa (47 anos) no dia seguinte, 21 de Abril21 de Abril21 de Abril21 de Abril21 de Abril, e a de NamacurNamacurNamacurNamacurNamacurrarararara o
seu 42º aniversário (dia 22 de Abril)22 de Abril)22 de Abril)22 de Abril)22 de Abril), Sexta-Feira, desde que foram elevadas à categoria de vila.

A Ministra do Trabalho deseja festas felizes a todos os trabalhadores, funcionários públicos e residentes de
Namaacha, Memba, Namapa e Namacurra.

Vilas distritais em festividades
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A Fundação Malonda, uma entidade privada moçambicana sem
fins lucrativos e de utilidade pública que opera na província do Niassa
na Promoção e Facilitação do desenvolvimento do sector privado nas
áreas de agricultura e agro-processamento, florestas e turismo, entre
outras, pretende recrutar um Responsável de Recursos Humanos, sediado
na Cidade de Lichinga.

Responsabilidade
Propor e implementar o planeamento das actividades de Recursos
Humanos, bem como garantir que a legislação laboral seja devidamente
observada.

Principais tarefas
· Assegurar a aplicação e a constante actualização das politicas de

Recursos Humanos da Fundação
· Coordenar o processo de contratação de pessoal
· Assegurar o adequado processamento da folha salarial
· Propor e implementar a politica de saúde
· Gerir o arquivo dos processos individuais dos trabalhadores
· Administrar os benefícios da Fundação, assegurando a devida

utilização e gestão de custos
· Propor e Gerir um sistema de avaliação de desempenho
· Apoiar a Direcção Executiva na concepção e implementação de

politicas salariais
· Propor perfis de competências integrados nos objectivos da

Fundação e os padrões de comportamento desejados
· Conceber e implementar sistemas de controlo a nivel dos Recursos

Humanos

Requisitos
· Preferencialmente mínimo de licenciatura em Gestão de Recursos

Humanos, Direito, Psicologia das Organizações, Sociologia ou em
área relevante

· Pelo menos 3 anos de experiencias na área
· Conhecimentos profundos de legislação laboral
· Idade compreendida entre 30-40 anos

Os interessados deverão enviar os seus Curriculas Vitae actualizados
até ao dia 22 de Abril de 2011 para o endereço: Fundação Malonda,
sita na Av. Filipe Samuel Magaia, Edifício do INSS, 2º Esq - Lichinga ou
para o e-mail recrutcandidato@gmail.com
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Dias difíceis na aviação nacional

Companhias aéreas nacionais
na lista negra da UE

O banimento de todos os
operadores aéreos certificados pela
aviação civil moçambicana de voarem
para Europa terá impacto directo no
mercado doméstico, bem como nos
voos charters que ligam as cidades de
Maputo, capital moçambicana, e a de
Joanesburgo, na vizinha
África do Sul.

“Esta situação
poderá afectar os voos
domésticos, porque
quando os europeus fazem
esses banimentos eles
aconselham os seus
cidadãos que se encontram
em Moçambique a não usar
as linhas aéreas nacionais.
Assim, a LAM é poderá ser
afectada” disse, o ministro
dos Transportes e
Comunicações, Paulo
Zucula.

O governo acredita
que a União Europeia
(UE), na sequência desta
medida tomada nesta terça-feira, em
Bruxelas, poderá aconselhar os seus
cidadãos a evitarem os voos das
companhias moçambicanas.

Entretanto, dentro do país,
apenas a companhia Linhas Aéreas de
Moçambique (LAM) efectua ligações
domésticas.

Algumas transportadoras
estrangeiras operem no país, com
ligações directas para Maputo, capital
moçambicana. Cite-se como exemplo,
o caso da Kenya Airways que possui
voos directos de Nairobi, capital
queniana, para Nampula, no norte de

Moçambique, e a “South African
Airways” que voa directamente de
Joanesburgo para Beira (no centro) e
Pemba (norte).

O ministro sublinhou que a
decisão da Comissão Europeia (CE)
vai afectar os aviões certificados no
país que efectuam voos charters de

Joanesburgo para vários destinos
turísticos de Moçambique.

Geralmente, os voos charters
são alugados ou fretados por uma
determinada empresa para fins de
turismo.

A maior parte dos voos
charters partem de Joanesburgo com
destino as Ilhas paradisíacas
espalhadas pelo país, com destaque
para o arquipélago de Bazaruto, na
província meridional de Inhambane, e
das Quirimbas, no norte do país.

No país operam 13 operadores
certificados pelas autoridades

nacionais, nomeadamente: LAM,
Mozambique Express (Mex), Trans
Airways/Kaya Airlines, Helicópteros
Capital, CFA Mozambique, Unique Air
Charter, Aerovisao De Mozambique,
Safari Air, ETA Air Charter Lda, Emílio
Air Charter Lda, CFM-TTA Sa, Aero-
Servicos Sarl e VR Cropsprayers Lda.

Segundo o director-geral do
IACM, Alberto Mabjaia destes
operadores, cinco operam a nível
domésticos e outros cinco ainda não
estão certificados porque utilizam
equipamento com matrícula
estrangeira, na sua maioria, sul-
africana.

“Este operadores ainda não
estão certificados por falta de um

mecanismo legal
que trate casos de
transportadoras
que utilizam
equipamento com
m a t r í c u l a
estrangeira. Há um
acordo assinado
entre Moçambique
e África do Sul para
o tratamento das
companhias que
têm registo sul-
africano” explicou.

E s t a
situação afecta a
Trans Airways/
Kaya Airlines, CFA
M o z a m b i q u e ,
Unique Air
Charter, CFM-TTA
Sa e ETA Air

Charter Lda. Entretanto, o Governo
sublinha que a decisão da CE não limita
o desenvolvimento da actividade da
aviação civil nacional.

O IACM continuará a trabalhar
com a Organização Internacional para
a Aviação Civil (ICAO), uma agência
especializada das Nações Unidas, com
a qual foi estabelecido um calendário
de actividades que inclui a vinda a
Moçambique em Agosto próximo, de
uma missão de validação do processo
em curso.
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1987-2011

24 Anos da Vila
de Metangula

O jornal FAÍSCA
deseja a todos
munícipes festas
felizes no dia 25
de Abril!

Linha Moatize-Nacala

Vale Moçambique e Governo
Malawiano assinam acordos

A
construção e
reabilitação da linha
de Nacala vai custar
dois biliões USD à
Vale e o grande
objectivo da via
férrea será o
escoamento do
carvão mineral em
Moatize, na
província de Tete

O governo
de Malawi e a
m i n e r a d o r a
brasileira Vale
assinaram, na
última segunda-
feira, um
memorando de
entendimento na
capital do Malawi,
Lilongwe, para a
construção de uma
nova linha-férrea
que passa pelo sul de Malawi e que
faz a ligação com a já existente linha
de Nacala. O acordo foi testemunhado

pelo ministro moçambicano dos
Transportes, Paulo Zucula.

O objectivo da nova linha será
o de escoar o carvão extraído pela Vale,
na sua concessão em Moatize,
província de Tete, até ao porto de
Nacala, e o caminho mais curto para
chegar a Nacala é através do Malawi.

A nova ferrovia é considerada
necessária, porque a actual linha de
Sena, de Moatize para o porto da Beira,
será incapaz de lidar com a grande

quantidade das
exportações de carvão
planeadas pela Vale e
outras mineradoras
que exploram a bacia
de carvão de Moatize.
A AIM escreve que a
nova ferrovia vai
custar cerca de dois
biliões de USD.

Galib Chaim,
director-executivo da
Vale, Moçambique,
disse que o
memorando de
entendimento com o
Malawi é apenas o
ponto de partida para
as acções que serão
necessárias para
construir a linha.

E m
Moçambique a linha-
férrea irá passar pelas
províncias do Niassa e

Nampula, partes do Corredor de

Nacala.

Estação de Entre-Lagos
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XXII Jogos Escolares

Niassa prepara fase nacional
- Cuamba e Lichinga com mais modalidade

ArArArArArrancou esta terça-feira em Lichinga o XXII Francou esta terça-feira em Lichinga o XXII Francou esta terça-feira em Lichinga o XXII Francou esta terça-feira em Lichinga o XXII Francou esta terça-feira em Lichinga o XXII Festival Prestival Prestival Prestival Prestival Provincial dos Jogos Desporovincial dos Jogos Desporovincial dos Jogos Desporovincial dos Jogos Desporovincial dos Jogos Desportivos Escolartivos Escolartivos Escolartivos Escolartivos Escolares. Noes. Noes. Noes. Noes. No
campo estão crianças dos 16 distritos desta prcampo estão crianças dos 16 distritos desta prcampo estão crianças dos 16 distritos desta prcampo estão crianças dos 16 distritos desta prcampo estão crianças dos 16 distritos desta província de onde sairão as selecções para a fase nacional a decorovíncia de onde sairão as selecções para a fase nacional a decorovíncia de onde sairão as selecções para a fase nacional a decorovíncia de onde sairão as selecções para a fase nacional a decorovíncia de onde sairão as selecções para a fase nacional a decorrrrrrererererer
na prna prna prna prna província do Maputo em Julho próximo.ovíncia do Maputo em Julho próximo.ovíncia do Maputo em Julho próximo.ovíncia do Maputo em Julho próximo.ovíncia do Maputo em Julho próximo.

Assim os atletas evoluem nas modalidades de futebol 11, futsal, basquetebol, voleibol, andebol, xadrAssim os atletas evoluem nas modalidades de futebol 11, futsal, basquetebol, voleibol, andebol, xadrAssim os atletas evoluem nas modalidades de futebol 11, futsal, basquetebol, voleibol, andebol, xadrAssim os atletas evoluem nas modalidades de futebol 11, futsal, basquetebol, voleibol, andebol, xadrAssim os atletas evoluem nas modalidades de futebol 11, futsal, basquetebol, voleibol, andebol, xadrez eez eez eez eez e
atletismo.atletismo.atletismo.atletismo.atletismo.

Como de semprComo de semprComo de semprComo de semprComo de sempre, a cidade de Lichinga e o distrito de Cuamba, são os que mais modalidades movimentame, a cidade de Lichinga e o distrito de Cuamba, são os que mais modalidades movimentame, a cidade de Lichinga e o distrito de Cuamba, são os que mais modalidades movimentame, a cidade de Lichinga e o distrito de Cuamba, são os que mais modalidades movimentame, a cidade de Lichinga e o distrito de Cuamba, são os que mais modalidades movimentam
por causa do nivel de infra-estrpor causa do nivel de infra-estrpor causa do nivel de infra-estrpor causa do nivel de infra-estrpor causa do nivel de infra-estruturas desporuturas desporuturas desporuturas desporuturas desportivas.tivas.tivas.tivas.tivas.

PPPPPara já talentos despontam nas diferara já talentos despontam nas diferara já talentos despontam nas diferara já talentos despontam nas diferara já talentos despontam nas diferentes modalidades, esperando-se que os clubes façam as devidasentes modalidades, esperando-se que os clubes façam as devidasentes modalidades, esperando-se que os clubes façam as devidasentes modalidades, esperando-se que os clubes façam as devidasentes modalidades, esperando-se que os clubes façam as devidas
escolhas para os seus planteis.escolhas para os seus planteis.escolhas para os seus planteis.escolhas para os seus planteis.escolhas para os seus planteis.

A cerimónia da aberA cerimónia da aberA cerimónia da aberA cerimónia da aberA cerimónia da aberturaturaturaturatura
Na manhã desta terça-feira em

Lichinga, muita cor e alegria

caracterizava o ambiente nas avenidas

Julyus Nyerere, Acordos de Lusaka e

Samora Machel.

Todas as delegações
marcharam por estas artérias da
cidade indo desaguar no campo
polivalente onde houve muita festa.

Na sua mensagem, os alunos
disseram que o festival de Lichinga
servirá de trampolim para o X Festival
Nacional dos Jogos Escolares a ter
lugar na província do Maputo.

Por outro lado, os alunos
agradeceram a iniciativa por ser um
momento impar de troca de ideias
entre eles, pois que estão alunos dos
16 distritos da província.

Um grupo de meninas
apresentou números de ginástica
muito aplaudidas pela plateia que

lotava por completo o aeroclube.

Outros caratecas também

marcaram presença com alguns

números, embora sem os cinturões de
peso.

Curtas do evento = Curtas do evento

= Cuamba e Lichinga têm uma rivalidade secular. No desfile dos jogos
escolares, os miúdos trocaram mimos! “Vamos ganhar, vocês vieram
passear”, lá diziam os rapazes de Cuamba.
= Lichinga cidade, Cuamba, são os maiores centros urbanos da província.
No desporto também é assim. As duas cidades tem de tudo, os outros
estão longe!
= O edil de Lichinga, Augusto Assique, criou algum mal-estar quando
em jeito de provocação afirmou que “Lichinga vai vencer tudo”. Só que
no campo competitivo Lichinga tem dificuldades!
= Os distritos compram os equipamentos de cada delegação. No desfile
vimos algumas cores a não bater bem!
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“O despor“O despor“O despor“O despor“O desporto escolar é uma fonte de convivência entrto escolar é uma fonte de convivência entrto escolar é uma fonte de convivência entrto escolar é uma fonte de convivência entrto escolar é uma fonte de convivência entre nós os alunos,e nós os alunos,e nós os alunos,e nós os alunos,e nós os alunos,
estes cinco dias serão de convivência dos alunos de diferestes cinco dias serão de convivência dos alunos de diferestes cinco dias serão de convivência dos alunos de diferestes cinco dias serão de convivência dos alunos de diferestes cinco dias serão de convivência dos alunos de diferentesentesentesentesentes
distritos do Niassa. O XXII Fdistritos do Niassa. O XXII Fdistritos do Niassa. O XXII Fdistritos do Niassa. O XXII Fdistritos do Niassa. O XXII Festival prestival prestival prestival prestival provincial será um ensaio paraovincial será um ensaio paraovincial será um ensaio paraovincial será um ensaio paraovincial será um ensaio para
o X Fo X Fo X Fo X Fo X Festival nacional a ter lugar na prestival nacional a ter lugar na prestival nacional a ter lugar na prestival nacional a ter lugar na prestival nacional a ter lugar na província do Maputo, este festivalovíncia do Maputo, este festivalovíncia do Maputo, este festivalovíncia do Maputo, este festivalovíncia do Maputo, este festival
é um momento de interé um momento de interé um momento de interé um momento de interé um momento de intercambio desporcambio desporcambio desporcambio desporcambio desportivo, e que saiam os melhortivo, e que saiam os melhortivo, e que saiam os melhortivo, e que saiam os melhortivo, e que saiam os melhoreseseseses
atletas para ratletas para ratletas para ratletas para ratletas para repreprepreprepresentar a presentar a presentar a presentar a presentar a província,”ovíncia,”ovíncia,”ovíncia,”ovíncia,” disse a aluna Ramussa Madane

O edil da cidade de Lichinga, anfitriã da prova, disse na
ocasião em forma de provocação que a cidade capital iria vencer
todas as provas.

Deu as boas vindas aos atletas e que desfrutem do período de
férias escolares fazendo mais amizades e conhecendo a província do
Niassa.

“Momento de exaltação do desporto”, Verónica Langa, DPEC
Enquanto isso a Directora Provincial de Educação e Cultura do Niassa,

Verónica Langa, afirmou na ocasião que este festival é o momento de exaltação do
desporto na província.

Indicou que em Lichinga estão 500 pessoas, sendo 366 atletas provenientes
de todos os distritos da província.

O XXII festival provincial decorre num ano em que o Governo declarou
como ano Samora Machel, o lema escolhido para o efeito.

“Apesar de o evento ser competitivo, ele é uma festa, os atletas deverão
dar o seu máximo para figurarem nas selecções que irão a Maputo, que este festival
será melhor que os anteriores em todos os aspectos”, sublinhou Verónica Langa.

“Evento enérgico para a saúde”, David Malizane, GN
O governador da província do Niassa, David Malizane discursando

na ocasião, afirmou que o festival é um momento impar para os alunos dos
distritos.

Para ele, as placas dos diferentes grupos vindos de todos os cantos
da província colocam a cidade de Lichinga num palco rico de diversidade
desportiva.

Por ser o ano Samora Machel, o governador Malizane afirmou que o
falecido presidente incentivava a massificação do desporto escolar.

Apelou aos jovens para que mantenham comportamentos saudáveis,
numa altura em que o HIV/SIDA ceifa vidas em diversos cantos do País.

“Não menos preocupantes são, também, os casos de álcool, tabaco e
outras drogas que, sem elevarmos a nossa consciência da necessidade de
minimizar os seus impactos, corremos o risco de anular os esforços
encetados pelo Governo e pelos demais parceiros no investimento realizado em torno do facto
humano e sobretudo no Desporto”, disse Malizane.
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Editorial
Vergonha do Futebol Clube de Lichinga

“A mentira tem pernas curtas”, assim diz um velho provérbio popular!
Esta semana uma mentira acabou ruindo por si, depois de vários sinais de graves problemas ligados ao

clube azul e branco de Lichinga.
São coisas do nosso futebol, ou são coisas do tipo de dirigentes desportivos que são eleitos nas fantochadas

assembleias gerais dos clubes.
Depois de descer na época futebolística 2010, a direcção do FCL andou a lançar pedras à ex-Comissão

Administrativa do clube alegando que estes eram os culpados.
Só que a mentira durou pouco tempo e com ela, a verdade veio. O FCL não tem jogadores, somente

conseguiu filiar a equipa na Associação Provincial de Futebol do Niassa, com dinheiro de um membro da direcção.
É triste ter uma equipa que durante vários anos esteve a disputar o Moçambola durante vários anos e,

não tenha dinheiro ou atletas para o campeonato provincial.
É triste quando dirigentes eleitos, fazem juramento e depois bazam do clube evocando questões

mesquinhas.
A questão que se coloca é: Porquê é que os dirigentes do FCL aceitaram ser eleitos e tomar posse em

2010?
Esta atitude dos dirigentes do FCL tem sabor à vergonha! É complicado quando pessoas de idade brincam

como crianças da creche.
Perante estes cenários, achamos nós que os apoios que choveram durante anos de nada valeram, pois

que estes senhores demissionários mostraram que não servem.
Estes dirigentes enganaram os grupos de apoio, sócios, simpatizantes e amigos fora do ambiente

desportivo.
Ao longo deste tempo todo, nunca foi dada atenção à eleição de pessoas com motivação desportiva para

o FCL.
Ao longo deste tempo foram eleitos muitos com costelas políticas e sem um pedaço de dirigismo

desportivo.
O saldo desta má escolha é o desfecho negativo do filme FCL cuja rodagem vai sofrer uma interrupção

por força dos dirigentes que possui.
Uma reforma aguda da Mesa da Assembléia Geral da equipa é necessária nesta altura do campeonato.
Há indivíduos com capa de dirigentes que usando do seu poder de intimidação, elegem outros

incompetentes camuflados de desportistas.
Comportamentos deste tipo temos visto em vários clubes da cidade de Lichinga onde o amiguismo,

conterranismo, tribalismo, localismo prolifera e reina.
Um forte abraço para todos aqueles que com pouco dinheiro fruto de muita poupança individual financiam

as suas equipas que já jogam no campeonato provincial.
Abaixo dirigentes que aceitam uma causa e meia volta se eximem das suas funções!
Temos dito!
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Arrancou a II fase do CAP 2009/2010

Estão já em curso os trabalhos

de recolha de dados no terreno, na da

zona sul do País, no quadro da

segunda fase do II Censo Agro-

Pecuário. A acção, que está inscrita

no Plano Director desta operação

estatística, leva os inquiridores a

visitarem pela 2ª vez alguns

agregados familiares selecionados

nesta região do

país, num

processo que terá

a duração de cerca

de dois meses.

Nesta fase, e de

acordo com o

referido plano,

serão abrangidos

todos os

A g r e g a d o s

Familiares que

durante a primeira

fase declararam

p o s s u i r

machambas. Os

inquiridores irão solicitar, junto

desses agregados, dados respeitantes

aos resultados obtidos na campanha

agrícola 2009/2010.

Esclarece-se que a informação

respeitante a este período não foi

recolhida na fase incial em virtude de

as culturas se encontrarem (na altura)

na fase de maturação.  Para o

arranque do processo que abrange as

Províncias de Inhambane, Gaza,

Maputo e Cidade de Maputo, as

estruturas executivas do censo ao

nível central e provinciais, realizaram,

junto das comunidades jornadas de

esclarecimentos, por um lado sobre as

razões das novas inquirições e, por

outro, quanto a importância da

prestação de informação sobre as

actividades agro-pecuárias por parte da

população.

O Censo Agro-Pecuário está

sendo realizado pelo Instituto Nacional

de Estatística em parceria com o

Ministério da Agricultura e tem por

finalidade obter dados actualizados e

fiáveis sobre a estrutura do sector

agro-pecuário em Moçambique, bem

como sobre a produção no geral, por

forma a conhecer melhor a realidade

do sector.

O CAP 2009-2010, é uma das 

operações estatísticas de grande

envergadura, definidas no Plano

Estratégico do Sistema Estatístico

Nacional/INE, para o quinquénio 2008-

2012, aprovada pelo Governo. A sua

realização enquadra-se igualmente nas

recomendações da FAO (Fundo das

Nações Unidas para a Agricultura e

Alimentação), entidade coordenadora

das estatísticas agrícolas

internacionais.

A informação a

recolhida no âmbito do CAP

é necessária e indispensável

para a elaboração,

acompanhamento e

avaliação de políticas e

planos de desenvolvimento

do País, com destaque para

o PARPA, Objectivos de

Desenvolvimento do

Milénio e Revolução Verde.

Refira-se que

Moçambique realizou o I

Censo Agro-Pecuário entre 2000 e

2001, designado CAP 1999-2000, em

parceria com o então Ministério da

Agricultura e Desenvolvimento Rural,

com assistência técnica e financeira do

Fundo das Nações Unidas para a

Agricultura e Alimentação (FAO),

Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento, do Banco Mundial

da Cooperação Italiana, Governo e

outros parceiros .
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Inaugurações & off-line
Esta semana vimos uma caricatura na cidade

de Lichinga. Um PCA e outros dirigentes
provinciais cortavam fita, mas os serviços desta
empresa andavam off passados dias.

O edifício é bonito, mas os serviços da
famosa banda larga deixam muito a desejar no
Niassa. As barbas dos clientes cresceram muito
diante dos portáteis e desktops, nos dedos saíram
calos por causa dos insistentes cliks e outras coisas
derivadas  do mau trabalho.

Chiii é assim mesmo nestas terras? Afinal o
verde e branco não anima muito assim desta forma?
Os fios andam nos postes da  EDM com o riscos
que a mistura pode trazer! Cuidado com
tecnologias!

Dirigentes demissionários
“Quanto não aquenta apantuna, sai do campo

e salta murro, se não público vai te bater”, lá dizia o
famoso treinador alcunhado de Nancavi.

Os dirigentes do FCL não aguentaram e
abandonaram o clube no meio do caminho! Caíram
do Moçambola, agora caíram para o RECREATIVO!

Estes tipos afinal eram de manteiga, um
pouco de sol bastou para dizer um DJAMANY
KOTOO (pessoal socorro).

Por outras palavras os tipos foram vítimas
de um mwadjigale (levem-no) do tamanho da
província do Niassa.

Bombeiros e fogo
Afinal os bombeiros mais confiados do Niassa

não têm pulmão! Aquilo só foi um mercadinho e que
tal um pássaro voador turbinado lá para o aeroporto?

Água acabava, canhão não lançava água, etc e
etc! Problemas técnicos ou medo de uma situação real?
Os seus colegas de Maputo, em 15 minutos resolveram
problemas iguais!

KUCHELE espera que estes senhores façam
uma reciclagem bem gorda porque os problemas
crescem cada dia que passa.

Bombeiro dos Aeroportos de Moçambique no
combate ao incêndio. Bombeiro da Polícia
regressando da busca de água. Finalmente o
seu colega dos Aeroportos também acabou
água e vai encher os tanques


