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Diogo apela aos trabalhadores para que se 
afastem das tentativas de desestabilizar o país

ONU denuncia relatos de violações de 
direitos humanos em Moçambique
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Por: Francisco Mulima
 

Segundo a Ministra, a com-
ponente mais importante 
de uma organização é a 
disponibilidade de recur-
sos humanos em qualidade 
e quantidades distribuídas 
a nível nacional a medida 
das necessidades da provi-
são dos cuidados. 
 “Hoje teremos a oportu-
nidade de dialogar e trocar 
experiências sobre temas 
da actualidade na área da 
saúde pois para além dos 
inúmeros desafios que o 
sector enfrenta, estamos 
a registar o aumento do 
peso das doenças não 

transmissíveis no quadro 
da transição demográfica 
e epidemiológica o qual 
transcende as funções 
apenas do sector saúde 
exigindo uma abordagem 
multissectorial, e multi-
disciplinar” explicou Na-
zira Abdula. A governante, 
manifestou vivamente o 
compromisso inequívoco, 
de garantir o desenvolvi-
mento do capital humano, 
pois só com uma popu-
lação saudável se pode 
ter uma população com 
boa capacidade produtiva.  
Nazira Abdula, fez saber 
que, o Plano Económico 
e Social de 2015, o sector 

saúde conseguiu alcançar 
resultados encorajadores 
uma percentagem de 75% 
de cobertura dos partos 
institucionais, 98% de va-
cina DPTHib-3, 83% de 
Crianças Completamente 
Vacinadas e 95% de PCV 
10. Acrescentado que, o 
aumento do número de 
adultos e crianças que se 
beneficiam do TARV para 
750.737 e 66.283 respec-
tivamente, a expansão da 
opção B+ para mais 116 
unidades sanitária perfa-
zendo 865 Unidades Sa-
nitárias implementando a 
estratégia. De acordo com 
a ministra, foram coloca-

dos 3.169 profissionais de 
saúde de diferentes áreas, 
sendo 422 do nível supe-
rior, 2.617 do nível médio 
e 130 do nível básico, o 
que permitiu o alcance de 
Rácio de Trabalhadores de 
Saúde das áreas de medi-
cina, enfermagem e saúde 
materno-infantil (SMI) de 
cerca de 76.4/100.000 ha-
bitantes.  “Só podemos ga-
rantir a qualidade na provi-
são dos cuidados de saúde 
através de recursos huma-
nos tecnicamente e huma-
namente bem qualificados. 
Continuaremos a dar toda 
a prioridade a esta compo-
nente maximizando todas 

as oportunidades de for-
mação disponíveis dentro 
e fora do País” sublinhou 
Abdula.A titular da pasta 
da saúde, assegurou que, a 
expansão e equipamento 
da rede sanitária em par-
ticular do nível primário 
continuarão a merecer a 
maior atenção “por acre-
ditarmos que a redução 
da distância para um me-
lhor acesso constitui um 
importante indicador da 
qualidade dos cuidados de 
saúde prestados e oferece 
uma assistência obstétrica 
e neonatal de emergência 
ao nível mais periférico” 
concluiu a Ministra.

Nazira Abdula reconhece os desafios que 
o Ministério da Saúde enfrenta
A Ministra da Saúde, Nazira Abdula, garantiu na última quinta-feira, em Maputo, que o sector da saúde contínua tendo 
o desafio de garantir que a mão-de-obra esteja a altura de oferta de cuidados de forma equitativa pelo País fora.

CFM atingiram 2.7 mil milhões de meticais em 2015
O Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita insta a empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique 
a reposicionar-se no mercado, por forma a fazer face à conjuntura mundial e regional, caracterizada pelo abrandamento eco-
nómico e a consequente redução dos preços das mercadorias manuseadas nas infra-estruturas ferro-portuárias do País.

Falando quinta-feira ulti-
ma, 28, na abertura do XX 
Conselho de Directores 
da empresa CFM, Mesquita 
apontou a competitividade 
e eficiência das operações 
ferro-portuárias do País, 
como a solução para trans-
formar a crise em oportu-
nidade. “É nossa visão que 
o ramo ferro-portuário 
moçambicano precisa de se 
reposicionar, olhando para a 
competitividade e eficiência 
como o maior desafio, se 
tivermos em linha de conta 
que as nossas infra-estrutu-
ras actuam em complemen-
taridade com outras op-
ções regionais que também 
buscam melhores soluções 
logísticas”, disse Mesquita. 
Apesar do sombrio cenário 
da economia internacional, 
a empresa CFM registou, 

no ano passado, um cresci-
mento de 34% em termos 
de resultados operacionais, 
tendo atingido cerca de 2.7 
mil milhões de meticais, 
contra 2.0 mil milhões em 
2014. Na componente do 
tráfego ferroviário de carga 
e manuseamento portuário, 
os resultados apontam para 
um decréscimo na ordem 
de 6% e 7%, respectiva-
mente, facto que se deveu, 
essencialmente, ao fraco 
crescimento da economia 
mundial e à depreciação da 
moeda nacional, o Metical, 
face ao Dólar norte-ame-
ricano. 
O tráfego ferroviário de 
carga atingiu cerca de 13 
milhões de toneladas e o 
manuseamento portuário 
32 milhões de toneladas 
métricas, contra 14 e 34 mi-

lhões registados em 2014, 
respectivamente.
Num outro desenvolvimen-
to, Mesquita orientou os 
gestores da empresa a pros-
seguir com a implementa-
ção célere dos projectos 
ferro-portuários de grande 
impacto, programados para 
este ano, como a conclusão 
da reabilitação e entrada em 
funcionamento da linha fér-
rea Cuamba-Lichinga; arran-
que de operações do Porto 
de Nacala-à-velha; início da 
segunda fase das obras de 
reabilitação e modernização 
do Porto de Nacala; conclu-
são da ampliação da linha 
férrea de Sena, dos actuais 
6.5 milhões toneladas/ano, 
para 20 milhões; conclusão 
do estudo para a reabilita-
ção da linha de Machipanda; 
conclusão da construção, de 

raiz, da Ponte Ferroviária de 
Boane; arranque da Draga-
gem do Canal de Acesso ao 
Porto de Maputo; conclusão 
do Estudo para a reabilita-
ção da linha férrea de Res-
sano Garcia, entre outros 
projectos.
Por seu turno, Victor Go-
mes, presidente do Con-
selho de Administração da 
empresa CFM referiu que 
o ano de 2016 continuará a 
impor muitos desafios, mui-
tos dos quais ligados à con-
juntura económica nacional, 
regional e internacional, o 
que exige maior destreza na 
identificação de soluções. 
Assim, algumas das medidas 
passam por, a nível interno, 
“adoptar uma política de 
maior austeridade, procu-
rar dar prioridade aos in-
vestimentos que poderão 

produzir resultados a curto 
prazo e apostar no trans-
porte de combustível e car-
ga contentorizada, que con-
sideramos carga estratégica, 
bem como desencadear o 
processo de marketing e 
procura de oportunidades 
de transporte de outras 
cargas alternativas junto 
dos nossos parceiros de ne-
gócio na região”.
Na componente externa, 
“é necessário tornar o nos-
so sistema ferro-portuário 
mais competitivo, reven-
do e ajustando os custos 
extra-operacionais, nomea-
damente as taxas sobre os 
combustíveis, custos com 
inspecções não intrusivas e 
cauções sobre mercadorias 
em trânsito, entre outras 
medidas”, disse o PCA da 
empresa CFM.



Por: Redacção

"Há relatos de violações 
dos direitos humanos, 
incluindo casos de desa-
parecimentos forçados 
e execuções sumárias", 
revelou o porta-voz 
daquele escritório da 
ONU numa conferência 
de imprensa realizada 
na última sexta-feira, 29, 
em Genebra. 
"As forças de segurança 
foram acusadas de exe-
cuções sumárias, rou-
bos, destruição de pro-
priedade, maus-tratos 
e outras violações dos 
direitos humanos”, con-
tinuou Rupert Colville, 
que citou fontes seguras 
para denunciar que pelo 
menos 14 funcioná-
rios da Renamo foram 
mortos ou sequestra-
dos por indivíduos não 
identificados ou grupos 
desde o início do ano 
e lembrou que, a 20 

de Janeiro, houve uma 
tentativa de assassina-
to do secretário-geral 
da Renamo, Manual MP 
Bissopo”.  De acordo 
com o Alto Comissaria-
do das Nações Unidas 
para os Direitos Huma-
nos, os ataques contra a 
polícia e as forças mili-
tares também têm sido 
atribuídas à Renamo, 
cujos homens armados 
são acusados de come-
ter abusos de direitos 
humanos e violações 
contra civis acusados de 
pertencerem à Frelimo 
ou de cooperar com as 
forças de segurança.
A Renamo também é 
apontada como sendo 
responsável por realizar 
ataques a veículos em 
algumas estradas, que 
provocaram muitas víti-
mas, incluindo civis.

Falta de responsabili-
zação

Na conversa com os 
jornalistas, o porta-voz 
do Alto Comissariado 
da ONU para os Di-
reitos Humanos con-
siderou que “a falta de 
responsabilização dos 
que cometeram abusos 
e violações de direitos 
humanos no passado 
parece ser um compo-
nente-chave da situação 
de deterioração”.
A este propósito, Ru-
pert Colville afirmou 
que o Alto Comissaria-
do está “particularmen-
te preocupado com a 
morte, a 1 de Abril, do 
procurador da Repúbli-
ca da Matola, Marcelino 
Vilanculo, e a falta de 
progressos na investi-
gação do assassinato, 
em Março de 2015, do 
professor universitário 
Gilles Cistac, depois de 
ter denunciado fraude 
eleitoral”.

ONU apela a respeito 
pelas manifestações

Colville também mani-
festou a sua preocupa-
ção por informações 
recentes de que "de-
fensores dos direitos 
humanos que pedem 
manifestações públicas 
para pedir prestação de 
contas e transparência 
na gestão dos recursos 
públicos foram asse-
diados e ameaçados". 
Aquele porta-voz da 
ONU não deixou de se 
pronunciar sobre a afir-
mação da Polícia da Re-
pública de Moçambique, 
feita na segunda-feira, 
25, de que a corporação 
estava preparada para 
reprimir qualquer mani-
festação ou protesto.
"Diante de manifesta-
ções convocadas para 
o dia (29), amanhã e na 
próxima semana, insta-
mos o Governo a cum-

prir a sua obrigação de 
garantir que todos os 
cidadãos possam exer-
cer os seus direitos de 
liberdade de expressão, 
de associação e de reu-
nião pacífica”, pediu o 
porta-voz, que exortou 
também “os agentes 
da lei a mostrarem a 
máxima moderação na 
manutenção da ordem 
pública e a cumprirem 
as obrigações interna-
cionais em matéria de 
direitos humanos e de 
policiamento”.
O agravamento das 
tensões em Moçambi-
que durante os últimos 
meses, designadamente 
depois de a Renamo ter 
rejeitado os resultados 
das eleições legislativas 
de 2014 e anunciado a 
intenção de assumir o 
poder em seis das 11 
províncias moçambica-
nas, dá forma às preocu-
pações da ONU. 
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ONU denuncia relatos de violações de 
direitos humanos em Moçambique
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse ter recebido "informações preocupan-
tes" sobre confrontos armados em curso em Moçambique entre as Forças Armadas e membros da Renamo.

Construção civil e prestação de serviços dominam número 
de vagas na Província de Nampula 
Os ramos da Constru-
ção Civil e de Prestação 
de Serviços foram os 
que mais se destacaram 
no mercado laboral du-
rante a semana passada, 
ao disponibilizarem o 
maior número de vagas, 
a nível da Província de 
Nampula, cujo processo 
de admissão foi directo 
nas empresas contratan-

tes. Durante o período 
em referência, dados da 
Direcção do Trabalho, 
Emprego e Segurança 
Social de Nampula apon-
tam para o emprego de 
312 cidadãos candidatos 
a emprego, entre os quais 
69 do sexo feminino, em 
diversas empresas dos 
ramos acima citados, 
número muito acima 

da procura, pelo me-
nos em termos oficiais, 
pois, durante a semana, 
apenas 159 pessoas se 
encontravam inscritos 
no centro de emprego, 
à procura de uma opor-
tunidade de emprego ou 
para trabalhar. 
As vagas criadas por 
empresas espalhadas 
pela província, durante 

a semana passada, foram 
preenchidas, quase na 
sua totalidade, através 
de admissões directas, 
enquanto através de co-
locações do centro de 
emprego situaram-se na 
ordem dos sete, fruto da 
oferta feita por algumas 
empresas. 
O sucesso deveu-se ao 
crescimento assinalável 

registada na economia da 
Província durante o perí-
odo em referência, que 
consequenciou a criação 
deste número de empre-
gos, mais concretamente 
nos dois sectores de ac-
tividade em análise, com 
destaque para a entrada 
de novos investimentos 
e de novos empreendi-
mentos económicos.
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Município de Namaacha prevê arrecadar 
seis milhões e quinhentos meticais
O Conselho Municipal da Vila de Namaacha prevê para o ano de 2016 arrecadar em receitas seis milhões e 
quinhentos meticais para os seus cofres. Para tal, tem disponíveis para investir sete milhões de meticais para o 
Fundo de Estradas e dez milhões de meticais para investir em outras actividades da autarquia.

Por: Francisco Mulima

Segundo o Presidente do 
Município Jorge Rafael 
Tinga, explicou que em 
2014 e 2015 as colheitas 
de ciclo longo foram sa-
tisfatórias para os campo-
neses e para o município, 
mas que, o ano de 2016 
será péssimo porque não 
choveu o suficiente e as 
represas não tem água. 
Jorge Tinga, salientou que 
o sistema de abasteci-
mento de água tem sido 
uma das grandes preocu-
pações e desafio do mu-
nicípio.  O edil frisou que, 
o desafio só poderá ser 
possível com o apoio in-
condicional dos munícipes 
que para além de cumpri-
rem com a postura e con-
duta do munícipe, devem 
servir de fiscal e contri-
buinte em ideias positivas 

e construtivas. Tinga disse 
que, o conselho munici-
pal parcelou 200 talhões, 
construiu 586m de es-
trada em pavês, 600m de 
estradas terraplanadas, 

7000m de vias de acesso 
nas zonas de expansão, 
concretamente nos bair-
ros de Chimuchuanine e 
Phalalene.
 “Abrimos quatro furos 

de água, três fontenárias, 
montamos uma electro-
bomba no povoado de 7 
de Abril e foram efectu-
adas quatro pesquisas de 
lençóis freáticos. 

E está em fase conclusiva 
a construção da residên-
cia oficial do Presidente 
do Conselho Municipal, 
para além da reabilitação 
do Mercado Central e do 
Comando da Policia Mu-
nicipal” referiu o Presi-
dente.  O edil reconheceu 
que, as actividades que já 
foram realizadas não sa-
tisfazem na totalidade das 
ambições dos munícipes, 
mas com tudo, fará o que 
estiver no seu alcance 
para cumprir em 100% 
com o seu manifesto elei-
toral.  O entrevistado as-
segurou que, na área das 
actividades económicas o 

conselho municipal fiscali-
zou e inspeccionou esta-
belecimentos comerciais, 
promoveu as actividades 
agro- pecuária, através 
da aquisição e distribui-
ção de animais, sementes 
agrícolas, exposição, fei-
ras agrícolas, alocou dois 
auto- carros de transpor-
te público, intensificou a 
promoção e massificação 
do cumprimento do Có-
digo de Postura Municipal. 
Noutro desenvolvimento, 
explicou que na área da 
administração e finanças 
adquiriu - se meios cir-
culantes para o funcio-
namento da instituição 
sendo uma (1) retroes-
cavadora, um (1) camião 
basculante, uma (1) viatu-
ra para serviços funerais, 
uma (1) viatura protoco-
lar e seis (6) motorizadas, 
entre outros serviços.

Operadoras móveis vão bloquear nesta segunda-feira 
mais 1 milhão de subscritores não registados
O anúncio, feito em No-
vembro pelas três opera-
doras móveis presentes 
em Moçambique - mcel, 
Movitel e Vodacom - de 
bloqueio de cerca de 1 
milhão de cartões SIM 
não registados volta ago-
ra a ser reforçado pelas 
três operadoras, que, em 
conjunto, no dia 2 de 
Maio, irão proceder ao 
bloqueio e cancelamen-
to definitivo de 1 milhão 
de subscritores que não 

tenham ainda concluí-
do o registo. Destaca-se 
que com esta operação 
de bloqueio, as três ope-
radoras vão completar 3 
milhões de subscritores 
bloqueados. Para evitar 
que mais utilizadores 
passem pela situação de 
ver os seus cartões blo-
queados e impedidos de 
comunicar, as operadoras 
apelam aos seus clientes 
para que regularizem o 
registo dos seus cartões 

com a maior brevida-
de possível. Esta medida, 
obrigatória por lei (de-
creto número 18/2015, 
de 28 de Agosto) é apli-
cável a todos os clientes 
das operadoras móveis 
com cartões activos an-
tes de 28 de Novembro 
de 2015, data a partir da 
qual o processo de regis-
to completo passou a ser 
obrigatório para a activa-
ção dos cartões SIM e a 
possibilidade de realiza-

ção de comunicações. O 
cumprimento desta medi-
da, pelas três operadoras 
móveis, surge numa acção 
coordenada e alinhada 
com as pretensões do 
INCM-Instituto Nacional 
de Comunicações de Mo-
çambique, entidade regu-
ladora do sector das co-
municações. O processo 
de registo é muito simples, 
basta que cada utilizador 
se dirija até uma loja ou 
revendedor autorizado 

da operadora de que é 
cliente e que preencha 
o formulário de registo, 
fazendo-se acompanhar 
por um dos seguintes do-
cumentos, exigidos por 
lei: Bilhete de Identidade, 
Passaporte/DIRE, Carta 
de Condução, Cartão de 
Combatente, Cartão de 
Recenseamento Militar, 
Cartão de Desmobiliza-
do, Cartão de Eleitor ou 
Cartão de Identificação 
de Refugiado.
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AT compromete-se em arrecadar 
176 mil milhões Mt em receitas
Com cerca de 20% de va-
lor já arrecadado, Amélia 
Nakhare garantiu que a 
Autoridade Tributaria irá 
atingir a receita de mais 
176 mil milhões de me-
ticais este ano. Falando 
no balanço da visita que 
o Primeiro-Ministro, Car-
los Agostinho de Rosário, 
efectuou sexta-feira últi-
ma à instituição que diri-
ge, Nakare falou de medi-
das que estão em curso 
para garantir o cumpri-
mento da meta.
“Para este ano temos pro-
gramado o registo de 726 
mil NUIT, sendo 711.480 
de pessoas singulares e 
14.520 de pessoas colec-

tivas. Pretendemos ope-
racionalizar a Unidade de 
Grandes Contribuintes 
(UGC) de Tete, abrir três 
postos fixos de cobran-
ças em Nacala-à-Velha, 
Marracuene e Mpengo”, 
disse Amélia Nakhare.
Por seu turno, o Primei-

ro-ministro, Carlos Agos-
tinho do Rosário, enco-
rajou os profissionais da 
instituição a engajarem-se 
para o cumprimento das 
metas de arrecadação de 
receitas e desencorajou 
práticas corruptas.
“Todo o processo de 

colecta de receitas tem 
que ser afinado de forma 
que dificulte com que a 
receita fique fora dos co-
fres do estado. Sistemas 
frágeis podem induzir a 
tentações de desvio de 
receitas”, disse Agostinho 
do Rosário. O Primeiro-

Ministro exortou ainda 
a direção da Autorida-
de Tributaria a garantir 
motivação aos recur-
sos humanos através de 
progressão de carreira, 
formações, bolsas de es-
tudos entre outros in-
centivos.
Carlos Agostinho do Ro-
sário proferiu essas pa-
lavas depois de visitar a 
Fronteira comercial Km4, 
a Fronteira de Ressa-
no Garcia, a Unidade de 
Grandes Contribuintes 
da Matola e as instalações 
do Instituto Superior de 
Finanças Públicas e For-
mação Tributária no dis-
trito de Moamba.    

Este evento foi organi-
zado pela Embaixada da 
Turquia, em parceria com 
a Confederação das As-
sociações Económicas de 
Moçambique – CTA, e de-
corre numa altura em que 
uma missão empresarial 
turca, composta por 40 
empresários, encontra-se 
em Moçambique, entre os 
dias 27 e 30 de Abril, com 
o propósito de desenvol-
ver relações comerciais 
com o empresariado na-
cional. O Fórum Empre-
sarial Moçambique – Tur-
quia teve como objectivo 
principal a promoção de 
oportunidades de negó-
cio em Moçambique, nas 

áreas de construção, lo-
gística, máquinas diversas, 
material eléctrico e elec-
trónico, electrodomésti-
cos, produtos alimentares, 
equipamento naval, metais, 
têxteis, madeira, flores-
ta, mobiliário, agricultura, 
automóvel, energia, gás e 
educação. Conforme ex-
plicou o vice-presidente 
da CTA, Agostinho Vuma, 
neste encontro foram 
apresentadas e discutidas 
as mais-valias de Moçam-
bique no que diz respeito 
ao ambiente de negócios 
e às questões fiscais, ten-
do como horizonte a pro-
moção de um desenvol-
vimento sustentável, sob 

ponto de vista económico, 
ambiental e social no nos-
so País.
“Conjuntamente, estive-
mos a trocar informações 
e estamos confiantes de 
que, neste fórum, os em-
presários turcos encon-
traram uma oportunidade 
ímpar de interagir com a 
contra-parte moçambi-
cana e, por conseguinte, 
estabelecer parcerias eco-
nómicas, trocar experi-
ências e identificar opor-
tunidades nos diferentes 
ramos de negócio”, referiu 
Agostinho Vuma. Por ser o 
terceiro Fórum Empresa-
rial entre os homens de 
negócio de Moçambique 

e da Turquia, o represen-
tante da CTA considerou 
tratar-se de uma inequí-
voca demonstração do 
interesse de ambas partes 
em dinamizar as relações 
comerciais entre os dois 
países, com base no que 
considera de “win-win”, 
ou seja, nas parcerias com 
benefícios mútuos.
“Hoje, a Turquia posicio-
na-se na décima posição 
na lista dos maiores inves-
tidores em Moçambique. 
É um investimento muito 
alto e considerável pelo 
que, a CTA, em parce-
ria com o Governo, tem 
vindo a envidar esforços 
para a criação de estraté-

gias e reformas políticas 
capazes de impulsionar o 
desenvolvimento econó-
mico do País”, enalteceu 
Vuma, sustentando que, 
neste momento, trabalha-
se arduamente para a eli-
minação de uma barreira 
fiscal relacionada com a 
dupla tributação econó-
mica dos lucros dos inves-
tidores turcos. Agostinho 
Vuma revelou, ainda, que o 
próximo fórum terá lugar 
este ano, encontro no qual 
espera que “os empresá-
rios turcos digam-nos que 
já desenvolveram parce-
rias com empresários mo-
çambicanos em diversos 
sectores”.

Empresários turcos promovem oportunidades 
de negócios em Moçambique
Teve lugar, na ultima quinta-feira, 28 de Abril, na cidade de Maputo, o Fórum Empresarial Moçambique – 
Turquia, um encontro que juntou, na mesma sala, empresários de diversas áreas de interesse dos dois países.
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A Ministra que falava 
à margem da Cele-
bração do 1˚e Maio 
na Cerimónia de De-
posição de flores na 
Praça dos Heróis, que 
cada trabalhador, em-
pregador ou cidadãos 
no geral abraçarem 
a cultura do diálogo 
para a resolução das 
diferenças, o desen-
volvimento torna-se 
ainda mais célere. “Os 
moçambicanos devem 

descredibilizar as ten-
tativas de desestabili-
zação do país, vindas 
de quem quer que 
seja” disse a Ministra. 
Acrescentando ainda 
que há uma necessi-
dade de se calarem as 
armas no país, como 
forma de potenciar 
a produção. Uma vez 
que o empregador só 
existe porque existe 
o trabalhador, e vice-
versa, a Ministra ape-

la um maior respeito, 
privilegiando o enten-
dimento laboral e a lei. 
Por seu turno, o pre-
sidente da Organiza-
ção dos Trabalhadores 
Moçambicanos (OTM), 
Samuel Matsinhe, disse 
que a paz deve ser um 
dos pontos de agenda 
dos trabalhadores na-
cionais, mas estes não 
podem se esquecer da 
luta contínua que se 
desencadeia em prol 

da melhoria dos salá-
rios e do ambiente de 
trabalho.
“Não nos sentimos 
satisfeitos com os re-
ajustes salariais, pois 
ainda não responde, 
integralmente, as nos-
sas preocupações” 
afirmou Matsinhe.
Matsinhe reconheceu 
que o reajustamento 
de salários foi um pas-
so corajoso dado pelo 
governo, dada a con-

juntura económica em 
que o país se encon-
tra, caracterizada pelo 
risco de insustentabili-
dade da divida pública, 
que já atinge mais de 
80 por cento do PIB.
Matsinhe reiterou o 
apelo ao investimento 
dos empresários na-
cionais e estrangeiros, 
mas, respeitando, rigo-
rosamente, a legalida-
de laboral e as normas 
vigentes.

Diogo apela aos trabalhadores para que se 
afastem das tentativas de desestabilizar o país
A Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo apelou no Domingo, em Maputo, aos traba-
lhadores moçambicanos para que se afastem das tentativas de desestabilizar o país, uma vez que o desenvol-
vimento é alicerçado pela paz.

Nyusi lançou este desafio 
na mensagem de sauda-
ção por ocasião do 1º de 
Maio, Dia Internacional 
do Trabalhador, que este 
Domingo se assinala em 
todo o mundo. Em Mo-
çambique, a data come-
mora-se este ano sob 
lema: OTM-CS 40 anos 
de luta pela defesa dos 
direitos e interesses dos 
trabalhadores. O Chefe 
de Estado realça o fac-
to de, em Moçambique, 
a comemoração do Dia 

do Trabalhador estar a 
decorrer num momento 
particularmente delicado 
da história, em que múl-
tiplos desafios se colo-
cam ao país, impondo-se 
a procura conjunta de 
soluções.   Reconhecida-
mente, a situação econó-
mica apresenta-se menos 
favorável devido a uma 
conjugação de factores 
endógenos e exógenos, 
entre os quais destacam-
se os efeitos negativos 
das calamidades naturais, 

redução dos preços de 
produtos de exportação, 
depreciação do Metical 
face ao Dólar Ameri-
cano, perturbações ao 
clima de paz, aumento 
de preços dos produtos 
importados, afirmou o 
presidente. Nyusi saúda 
a todos os trabalhadores 
e lideranças sindicais que, 
mesmo neste ambiente 
adverso, com o seu saber, 
profissionalismo e tra-
balho árduo continuam 
empenhados na produ-

ção, contribuindo para 
o desenvolvimento e 
satisfação das necessida-
des colectivas do país. O 
Presidente assegura que 
o governo tem estado a 
tomar medidas apropria-
das para manter um am-
biente macroeconómico 
favorável ao investimento 
interno e externo, à me-
lhoria do ambiente de 
negócio e ao aumento da 
produção e produtivida-
de.   O Governo assume 
uma postura responsável 

face ao desafio da dívida 
externa, através de me-
didas que salvaguardem 
o interesse nacional e do 
cidadão, destaca Nyusi, 
reiterando a sua disponi-
bilidade e compromisso 
inabalável de prosseguir 
os esforços para o alcan-
ce da paz efectiva e dura-
doura, condição essencial 
para o desenvolvimento, 
através do diálogo fran-
co, aberto e construtivo 
com todos os segmentos 
da sociedade.

Filipe Nyusi diz que o 1º de Maio é momento 
de reflexão face aos desafios que o país enfrenta
O Presidente da República, Filipe Nyusi, exorta aos moçambicanos para que façam do 1º de Maio, Dia Interna-
cional do Trabalhador, um momento de reflexão sobre o que se pode fazer no sentido de encontrar soluções 
aos desafios que o país enfrenta actualmente.
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Exposição colectiva “Batalha de Mulher” na Mediateca do BCI 
As artes de Didje, João 
Timane, Manito, Mpfara, 
Pinto Zulo e Vilanculos, 
deram as mãos para ho-
menagear a Mulher Mo-
çambicana, no dia 27 de 
Abril, na Mediateca do 
BCI, em Maputo. Intitula-
da ‘Batalha de Mulher’, a 
mostra reúne trabalhos 
de pintura, desenho e ce-
râmica. 
Pinto Zulo, que foi o por-
ta-voz do grupo de artis-

tas, justificou o título com 
as lutas que a Mulher Mo-
çambicana tem travado 
ao longo dos anos. “Elas 
[as mulheres moçambi-
canas] têm passado por 
muitas dificuldades e de-
safios, sobretudo no que 
diz respeito à violência 
doméstica, mas também 
pela sua emancipação. 
São batalhas muito du-
ras as que têm estado a 
enfrentar.” Por fim, agra-

deceu ao BCI: “Somos to-
dos artistas daqui e, con-
sequentemente, a nossa 
arte também é daqui.” 
Por seu turno o admi-
nistrador do BCI, Luís 
Aguiar, lembrou a o posi-
cionamento do Banco no 
que diz respeito a acções 
destinadas a valorizar a 
Mulher. 
“Ainda a semana passa-
da decorreu em Maputo 
o 1º Fórum Internacio-

nal da Mulher Empreen-
dedora, que teve o BCI 
como co-organizador e 
patrocinador, em parce-
ria com outras organi-
zações e personalidades 
de relevo. A principal ra-
zão deste compromisso 
prende-se com o facto 
de o BCI acreditar que 
a Mulher joga um papel 
chave no desenvolvimen-
to e na constituição de 
uma sociedade mais justa 

e sustentável.” E concluiu: 
“Esta exposição não é, 
portanto, fruto do aca-
so. Ela acontece no mês 
da Mulher Moçambicana, 
e numa altura em que o 
BCI festeja o seu vigésimo 
aniversário, não podendo, 
pois, deixar de prestar 
um tributo muito espe-
cial à Mulher pelo papel 
relevante que tem tido 
ao longo destes anos de 
crescimento do Banco.”  

Mia Couto nos Açores para concluir trilogia 
“As Areias do Imperador”
O escritor moçambicano Mia Couto esforça-se para concluir uma trilogia na qual está a trabalhar há cerca de seis anos. 
Para terminar o primeiro volume dessa trilogia, Couto foi à Itália no ano passado e ficou fechado, em isolamento total, 
num castelo, durante um mês.

A trilogia que Mia Cou-
to está a preparar vai 
abordar os últimos dias 
do Império de Gaza, di-
rigido por Ngungunhana, 
e que ficou conhecido 
como o segundo maior 
em África liderado por 
um africano.
Esse imperador, que pra-
ticamente dominou a 
metade sul do que é hoje 
Moçambique, ainda é um 
personagem de histórias 
e lendas. Foi aprisionado 
em 1895 e desterrado 

para os Açores depois 
de derrotado pelas for-
ças de Mouzinho de Al-
buquerque, no que ficou 
conhecido como o mais 
determinante passo para 
uma dominação comple-
ta do território moçam-
bicano por Portugal. Daí, 
relembra Mia Couto, a 
importância de estar nos 
Açores. O escritor está a 
contar a história através 
de uma menina da etnia 
chope que, no tempo do 
Imperador Ngungunha-

na, sofreu muito com a 
presença dos ocupantes.
Ngungunhana, cujas os-
sadas foram simbolica-
mente entregues a Mo-
çambique em Junho de 
1985, é considerado um 
herói, mas Mia Couto 
tem outra opinião. Além 
de Portugal, o escritor 
vai de novo às províncias 
de Gaza e Inhambane, sul 
de Moçambique, para ou-
vir testemunhos de des-
cendentes de Ngungu-
nhana. Mia Couto espera 

concluir o livro este ano 
e prevê publicar uma co-
lecção de comunicações 
que fez em congressos e 
um livro de poesias no 
princípio de 2017. Mia 
Couto, que nasceu em 
1955 na Beira, é um dos 
mais importantes escri-
tores de língua portu-
guesa e o mais traduzido 
autor moçambicano. Tem 
neste momento publica-
dos mais de trinta títu-
los, entre prosa e poesia. 
O seu romance “Terra 

Sonâmbula” foi conside-
rado um dos 10 melho-
res livros africanos do 
século 20.
Recebeu numerosos 
prémios literários, entre 
eles o Prémio Camões 
de 2013, o mais presti-
giado da língua portu-
guesa.
O seu livro “Confissão 
da Leoa” sai este ano na 
China e será o primeiro 
de um escritor moçam-
bicano a ser publicado e 
lido em mandarim.
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Álbum da 8.ª aventura de Tintin 
leiloada por 1,2 milhões

Morreu o programador musical e musi-
cólogo Carlos de Pontes Leça
O programador musical 
e musicólogo Carlos de 
Pontes Leça, de 77 anos, 
em Lisboa. Carlos de 
Ponte Leça, natural de 
Coimbra, destacou-se 
no estudo e divulgação 
da ópera dos séculos 
XIX e XX, da estética da 
música contemporânea e 
das relações entre músi-
ca e cinema. No Serviço 
de Música da Fundação 
Calouste Gulbenkian 
desempenhou as fun-
ções de diretor-adjunto 
e de consultor, "tendo 
tido especialmente a seu 
cargo a programação de 
música contemporânea", 
segundo a mesma fonte.
Pontes Leça foi também 
diretor artístico do Fes-
tival "Música em Leiria" 
e diretor-adjunto da re-
vista Colóquio-Artes, 

editada pela Fundação. 
Carlos de Pontes Leça 
estudou Piano e Com-
posição no Conserva-
tório de Coimbra e no 
Conservatório Nacional, 
em Lisboa. Licenciou-se 
em Direito pela Univer-
sidade de Coimbra e em 
Comunicação Social pela 
Universidade de Navar-
ra, em Espanha, tendo 
concluído esta última li-
cenciatura com uma dis-
sertação sobre "Cinema 
e cultura cinematográfi-

ca em Portugal".
Pontes Leça é autor 
de textos ensaísticos 
publicados pelo Teatro 
Nacional de São Carlos, 
revista Colóquio-Artes, 
Cinemateca Portuguesa, 
Fundação Juan March, 
entre outros, e "desen-
volveu intensa atividade 
como conferencista e 
comentador de concer-
tos em elevado número 
de instituições, entre as 
quais a Fundação Gul-
benkian, Culturgest, o 

Centro Cultural de Be-
lém, a Casa da Música, a 
Universidade de Aveiro 
e o Festival de Música de 
Sintra. Colaborou com a 
RTP e a RDP-Antena 2 
como apresentador de 
programas de ópera. 
Entre 2006 e 2007, por 
ocasião do centenário 
do nascimento do com-
positor Fernando Lopes 
Graça, Pontes Leça deu 
conferências sobre o au-
tor de "Requiem pelas 
Vítimas do Fascismo" 

na Casa da Música e, em 
Paris, no Centre Cultu-
rel Calouste Gulbenkian 
e na Salle Gaveau.
Desde 2006 dirigiu cur-
sos no âmbito dos Pro-
gramas Educativos da 
Fundação Gulbenkian, 
dois deles lecionados 
também na Faculdade 
de Letras da Universida-
de de Coimbra e na Es-
cola Superior de Música 
e Artes do Espetáculo, 
no Porto. Pontes Leça 
apresentou comunica-
ções nos Simpósios de 
Música e Cinema organi-
zados pela Universidade 
de Salamanca em 2006, 
2008 e 2010. Em 2012 
dirigiu na Cinemateca 
Portuguesa, em Lisboa, 
um curso sobre o cine-
ma musical de Vincente 
Minnelli.

Por: Redacção
 

A prancha pertencia 
ao cantor francês Re-
naud, que se desfez 
de uma centena de 
obras, entre elas nu-
merosos álbuns, dos 
4.000 que constituía a 
sua coleção.
"Pela segunda vez, 
uma prancha do Tin-

tin ultrapassou um 
milhão de euros. É um 
resultado muito bom, 
que confirma o inte-
resse internacional 
dos colecionadores 
pelo trabalho de Her-
gé e da Banda De-
senhada", disse Eric 
Leroy, especialista em 
Banda Desenhada da 
leiloeira.

Uma prancha dupla original do álbum 'O ceptro de Ottokar', a oitava das aventuras de Tintin, foi leiloada, 
por um milhão e 200 mil euros, acima das expectativas da leiloeira Artcurial.



Ataques aéreos no leste 
de Alepo, controlado por 
rebeldes, fizeram-se sen-
tir nas primeiras horas 
do dia, sem que haja ainda 
informação sobre even-
tuais vítimas, de acordo 
com relatos do corres-
pondente da agência AFP. 
Vários bairros, incluindo 
o densamente povoado 
Bustan al-Qasr, foram atin-
gidos. Não é claro se os 
ataques foram conduzidos 
por aviões sírios ou russos.
O bombardeamento dos 
rebeldes às zonas oeste 
da cidade, controladas 
pelo Governo, no domin-
go, resultou na morte de 
três civis, incluindo uma 
criança, de acordo com o 
Observatório Sírio para 

os Direitos Humanos.
Mais de uma semana de 
combates na segunda ci-
dade da Síria causaram a 
morte de centenas de civis.
A violência crescente em 
Alepo e arredores ameaça 
o processo de paz, apoia-

do pela ONU, e o frágil 
acordo de cessar-fogo.
Kerry aterrou em Gene-
bra no domingo para nego-
ciações com os ministros 
árabes e com o enviado 
especial da ONU para a 
Síria, Staffan de Mistura.

"Estamos a falar direta-
mente com os russos, 
mesmo agora", disse Kerry.
Alepo ficou inicialmen-
te de fora de um acordo 
para reativar uma tré-
gua de 27 de fevereiro 
entre o Governo e os 

rebeldes não-'jihadistas'.
A suspensão dos com-
bates, anunciada na 
sexta-feira, aplica-se às 
frentes de batalha na 
província costeira de La-
takia e em Ghouta orien-
tal, perto de Damasco.
No domingo, o chefe do 
centro de coordenação 
russo na Síria disse que 
negociações para incluir 
Alepo tinham começado.
"Decorrem atualmente 
negociações para estabe-
lecer um 'regime de silên-
cio' na província de Alepo", 
disse às agências russas o 
general Sergei Kuralenko.
Mais de 270 mil pes-
soas morreram desde 
o início do conflito sí-
rio em março de 2011.

Novos ataques aéreos atingiram a cidade síria de Alepo, numa altura em que o secretário de Estado norte-
americano, John Kerry, está em Genebra para tentar novas negociações entre as partes envolvidas no conflito.
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Síria: Novos ataques aéreos em Alepo

O negociador principal 
timorense para as frontei-
ras marítimas e ministro 
do Planeamento e Investi-
mento Estratégico, criticou 
Camberra por se recusar 
a negociar com Díli sobre 
fronteiras. Xanana Gus-
mão disse que Timor-Leste 
não vai apoiar a candidatu-
ra australiana ao Conselho 
de Direitos Humanos das 
Nações Unidas, sublinhan-
do que pequenos países e 
países em desenvolvimen-
to estão preocupados com 
a posição de Camberra 
sobre as fronteiras que, in-
siste, está a negar milhares 
de milhões de dólares em 
receitas de petróleo e gás 
natural ao seu país.
"Como pode a Austrália 

negar os direitos de um 
povo e um país - Timor-
Leste - se quer defender 
direitos humanos. Quando 
falamos de direitos huma-
nos, falamos num contex-
to mais amplo. O direito 
à vida humana, o direito à 
educação, o direito à saú-
de. É tudo", disse.

"Por isso será muito difícil 
à Austrália conseguir um 
lugar. Conhecemos muitos 
outros países - pequenos, 
pobres - que foram alvo de 
'bullying' pelos seus gran-
des vizinhos", sublinhou. A 
imprensa da Austrália subli-
nha que a polémica sobre 
fronteiras está a danificar a 
imagem australiana no ex-
terior, especialmente numa 

altura em que o país en-
frenta também críticas por 
causa do seu programa de 
tratamento de refugiados. 
Timor-Leste desencadeou 
a 11 de abril um Proce-
dimento de Conciliação 
Obrigatória (PCO) nas 
Nações Unidas para obri-
gar Camberra a sentar-se à 
mesa das negociações para 
definir as fronteiras marí-
timas entre os dois países. 
Apesar dos acordos tem-
porários de partilha dos 
recursos do Mar de Timor 
continua a não haver fron-
teiras permanentes entre 
os dois países, com a Aus-
trália a retirar-se dos pro-
cedimentos de resolução 
internacionais o que, insis-
te Díli, limita "os meios de 

Timor-Leste fazer cumprir 
os seus direitos ao abrigo 
do direito internacional".
A conciliação obrigatória 
é um processo previsto 
na Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do 
Mar (CNDUM) e obriga a 
Austrália a participar num 
processo formal conduzido 
por um painel independen-
te de peritos denominado 
"comissão de conciliação".
O procedimento pode ser 
usado em casos em que 
as partes não chegam a 
acordo ou um dos Esta-
dos tomou a decisão de 
se excluir da jurisdição das 
instituições internacionais 
dedicadas a mediar em 
conflitos sobre fronteiras 
marítimas. Cinco media-

dores independentes inte-
gram a comissão de conci-
liação que ouvirá a posição 
de cada um dos Estados 
e, caso não haja acordo, a 
comissão apresentará ao 
secretário-geral da ONU 
um relatório a recomen-
dar apoio na resolução. 
Camberra e Díli seriam 
então obrigadas a negociar 
em boa-fé, com base no 
relatório da comissão.
Com base no procedimen-
to Díli nomeou já dois dos 
mediadores, tendo propos-
to o Tribunal Arbitral Per-
manente para administrar 
a conciliação. Camberra 
nomeará dois mediadores 
e os quatro, entre si, nome-
arão um quinto antes de o 
procedimento começar.

Xanana diz que países pequenos podem 
travar aspirações australianas
Países pequenos alvo de "bullying" de vizinhos mais fortes podem juntar-se a Timor-Leste e travar as aspirações austra-
lianas a conseguir um lugar do Conselho de Direitos Humanos da ONU, disse o ministro timorense Xanana Gusmão.



Dormir não permite apenas repor energias e recuperar de alguns danos celulares. Dormir pode mesmo 
melhorar a capacidade de adquirir conhecimento.
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Dormir melhora a capacidade de 
adquirir conhecimento

 
Por: Redacção

  
Quando dormimos ocor-
rem “alterações bioquími-
cas que contribuem para 
eliminar informações me-
nos relevantes, deixando 
espaço para novas apren-
dizagens”. 
Diego García-Borreguero, 
director médico do Insti-
tuto de Investigações do 
Sono, em Madrid, revela 
ao Buena vida que dormir 
não permite apenas re-
por energias e recuperar 
de alguns danos celulares; 
dormir pode mesmo me-
lhorar a capacidade de ad-
quirir conhecimento.

“Durante o sono, o con-
teúdo da memória é codi-
ficado no hipocampo, uma 
estrutura cerebral que 
permite a utilização rápi-
da mas que é altamente 
instável e susceptível ao 

esquecimento”, diz o es-
pecialista, explicando que 
“em repouso, estas me-
mórias são transferidas 
para um tanque de arma-
zenamento a longo pra-
zo”, que é mais estável.

Mas García-Borreguero 
não é o único especialista 
que revela que é possível 
aprender a dormir. Tam-
bém Susanne Diekelmann 
revela que dormir estabi-
liza memórias integradas, 

isto é, faz com que as mais 
antigas fiquem guardadas 
e não interfiram com a 
informação e memórias 
atuais. As memórias mais 
antigas ficam disponíveis 
sempre que necessário 
e sem que atrapalhem as 
mais recentes.
Reconhecer palavras de 
outra língua, identificar 
melodias e ter mais cria-
tividade são algumas das 
capacidades que o sono 
faculta, diz a publicação, 
que salienta ainda que 
não há nada melhor do 
que dormir para lembrar 
onde ficou um objeto es-
quecido.

Açúcar danifica mesmo o cérebro
Uma nova investigação 
vem reforçar a ideia de 
que o açúcar é, de facto, 
um veneno para a saúde 
física e mental.
De dia para dia surgem 
novos estudos e teses 
acerca do impacto no-
civo do açúcar na saúde. 
O mais recente vem da 
Universidade da Califór-
nia (nos Estados Unidos) 
e coloca a frutose no 
centro de todas as aten-
ções. 
Este tipo de açúcar pre-
sente naturalmente em 
frutas e legumes, mas 
também artificialmente 
em bebidas e produtos 
processados, pode ser 
altamente prejudicial 
para a saúde mental.

Dizem os investigadores 
que o consumo de fru-
tose não só danifica as 
células do cérebro como 
pode estar na origem 
de um vasto leque de 
doenças, como a diabe-
tes, o Alzheimer e ainda 
algumas do foro cardio-
vascular, como se lê no 
The Telegraph. Tal como 

aconteceu com um ou-
tro estudo com resul-
tados idênticos, a inves-
tigação da universidade 
norte-americana tam-
bém foi realizada em ra-
tos de laboratório. Desta 
vez, os animais foram di-
vididos em dois grupos, 
um em que consumiam 
bebidas açucaradas com 

frutose e outro em que 
ingeriam água. Ambos os 
grupos foram desafiados 
a ultrapassar um labirin-
to e os que consumiram 
o açúcar demoraram o 
dobro do tempo a che-
gar à meta, uma vez que 
a capacidade cerebral 
mostrou-se menor do 
que a dos ratos que ti-

nham bebido água. Mas 
nem tudo são más no-
tícias. O ácido docosa-
hexaenoico (um ácido 
gordo do tipo ómega-3) 
mostrou-se capaz de re-
verter estes problemas 
cerebrais, mesmo quan-
do existe um consumo 
de frutose.
Esta segunda descoberta 
vai também ao encontro 
de outra investigação 
científica e que tinha as-
sociado o consumo de 
suplementos à base de 
ómega-3 com a melhoria 
da eficácia dos antide-
pressivos, uma vez que 
este tipo de nutriente 
atua diretamente e de 
forma benéfica no cére-
bro.
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Em Agosto

Em partida da 7ª Jornada do Moçambola

Cidade de Pemba será palco da 12ª edição 
dos Jogos Escolares

Por: Bertil de Morais

Segundo ferrão, os Jogos Des-
portivos Escolares terão o seu 
início no dia 15 de Agosto e o 
seu término está agendado para 
o dia 24 do mesmo mês.
Jorge Ferrão, destacou ainda o 
facto desta décima edição dos 

Jogos Escolares envolver os 
dois Ministérios, o da Educa-
ção e o Ministério da Juventu-
de e Desportos. O Ministro da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano, que falava na décima 
terceira sessão ordinária do 
Conselho de Ministros, que o 
lançamento oficial da décima 

segunda edição dos Jogos Des-
portivos Escolares será na pró-
xima quinta-feira. Jorge Ferrão 
disse tratar-se de uma parceria 
entre os dois ministérios, o que 
obriga um envolvimento dos 
técnicos das duas instituições 
do Estado, porque o desporto 
deve começar da base. Segun-

do Jorge haver um acompa-
nhamento dos talentos que 
brotam desses jogos escolares, 
de tal modo que não se pode 
dissociar os dois elementos. A 
décima segunda edição dos Jo-
gos Desportivos Escolares vai 
decorrer sob o lema “Estudan-
tes solitários e proactivos”. 

Costa do Sol e Ferroviário 
de Maputo protagonizaram 
a partida de destaque da 7ª 
jornada do Moçambola. Era 
mesmo de destaque, não só 
pela grandeza das duas equi-
pas, mas também porque 
eram dois aflitos e sedentos 
de vitórias. Ambas as equipas 
não ganharam nas duas últi-
mas jornadas. 
O Ferroviário de Maputo, 
que jogava a favor do vento 
na primeira parte, teve que 
puxar a lição aprendida na 
partida diante do Maxaque-
ne, quando perdeu por duas 
bolas sem reposta com golos 
marcados por culpa do ven-
to. E experimentou isso mes-
mo, por Chiza, que recebeu 
um mau alívio da defensiva 
“canarinha” quase no meio 

campo do Costa do Sol, re-
mata em jeito, a bola faz uma 
trajectória influenciada pelo 
vento e entra na baliza.
Respondeu o Costa do Sol, 
por Avelino, que cabeceia 
como mandam as regras, mas 
Leonel, muito bem, defende 
para fora.
Depois disso, o jogo caiu em 

sub-rendimento, com a bola a 
ser muito maltratada e a pas-
sear muito pelo ar. Só quase 
no fim da primeira parte é 
que voltou a haver um pouco 
de emoção, muito por culpa 
de Lewis, que, bem posicio-
nado, a um cruzamento da 
direita, desvia a bola, mas não 
engana Gervásio. Insatisfeito 

com o desenrolar dos acon-
tecimentos, no intervalo, Sér-
gio Faife decide tirar Aguiar 
e para o seu lugar lança Pa-
rkin. No primeiro minuto e 
no primeiro toque, Parkin 
aproveita um cruzamento de 
Avelino e restabelece a igual-
dade. Puxou pela equipa a 
claque “canarinha”, tendo em 
conta que já jogava a favor do 
vento.
Mas isso não estremeceu a 
“locomotiva”. Num canto 
marcado por Timbe, Jeitoso 
salta mais alto que os restan-
tes e finaliza. O 2 a 1 estava 
feito e o Costa do Sol não 
reagia.
Aos 65 minutos, “os canari-
nhos” passaram a jogar com 
menos um jogador, devido a 
expulsão de Manuelito.

Equipa “canarinha” perde no seu reduto 
diante o Ferroviário de Maputo  

O Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, disse em Maputo, que pelo menos, mais de mil atle-
tas das escolas do ensino geral vão participar em jogos escolares, onde terão a oportunidade de competir nas diversas 
modalidades desportivas.



Pugilista decidiu terminar 
a carreira depois do com-
bate com Andre Berto. 
Figura todos os anos nos 
desportistas mais ricos do 
planeta, mas Floyd Maywe-
ather quer mais. Desta 
forma, o pugilista america-
no assegurou que planeia 
voltar aos ringues se lhe 
oferecerem um montante 

estratosférico, ou seja, um 
valor na ordem dos nove 
dígitos. O norte-america-
no confessou à cadeia de 
televisão ESPN que não 
descarta voltar a lutar 
com esta condição.
“Se regressar será apenas 
por um pagamento que 
ronde os nove dígitos e por 
um combate que seja para 

disputar o título mundial”, 
referiu o pugilista. Depois 
da sua vitória número 
49, frente a Andre Berto, 
Floyd Mayweather decidiu 
abandonar os ringues sem 
qualquer derrota na sua 
carreira, mas, desde então, 
que o mundo do boxe tem 
especulado sobre o seu 
possível regresso.
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Mayweather só volta aos ringues 
por... 100 milhões de euros

O Manchester City desaproveitou o empate concedido pelo rival Manchester United na receção ao líder 
Leicester, ao perder por 4-2 no estádio do Southampton, em jogo da 36.ª e antepenúltima jornada do campe-
onato inglês de futebol.

City perde com Southampton e 
desaproveita deslize do rival United

Os 'citizens' mantiveram-
se no quarto lugar, o úl-
timo que pode dar aceso 
à próxima edição da Liga 
dos Campeões, mas pas-
saram a dispor de qua-
tro pontos de vantagem 
sobre os 'red devils', que 
pode ser reduzida para 
apenas um quando o rival 
citadino acertar o calen-
dário.
O Southampton, que su-
biu ao sétimo lugar e ainda 
sonha com a Liga Europa, 
beneficiou da eficácia do 
avançado senegalês Sadio 
Mane, autor de três golos, 
aos 28, 57 e 68 minutos -- 
o segundo dos quais após 
assistência do defesa por-
tuguês José Fonte -, tendo 
Shane Long inaugurado o 
marcador, aos 25.
O City apresentou uma 
equipa desfalcada de vá-
rios habituais titulares, a 
pensar no jogo da segun-
da mão das meias-finais 

da Liga dos Campeões, 
com o Real Madrid (0-0 
no primeiro encontro), 
de pouco lhe valendo o 
'bis' do avançado nigeria-
no Kelechi Iheanacho, aos 
44 e 78 minutos.
Horas antes, o Leicester 
tinha adiado a conquista 
de um título histórico em 
Inglaterra, mas o empate 
1-1 no estádio do Man-
chester United pode ser 
suficiente para as 'foxes' 
festejarem ainda na nesta 
ronda.

O avançado francês An-
thony Martial colocou o 
United em vantagem logo 
aos oito minutos, mas o 
Leicester respondeu de 
imediato, restabelecendo 
a igualdade aos 17, pelo 
defesa jamaicano Wes 
Morgan, e resistiu à pres-
são final dos anfitriões 
quando jogava com 10 
jogadores, devido à ex-
pulsão do médio Daniel 
Drinkwater, aos 86.
O Leicester, que teria 
garantido já hoje o seu 

primeiro título se saísse 
vitorioso de Old Trafford, 
ainda pode terminar a jor-
nada como um dos mais 
improváveis campeões in-
gleses, necessitando para 
isso que o perseguidor 
Tottenham não ganhe na 
segunda-feira no recinto 
do Chelsea, ainda deten-
tor do troféu.
O dia em Inglaterra co-
meçou com o Swansea a 
assegurar a permanência 
na Liga principal, ao ven-
cer por 3-1 na receção ao 

Liverpool, num jogo em 
que o técnico dos 'reds', 
Jurgen Klopp, poupou vá-
rios habituais titulares.
André Ayew, aos 20 e 67 
minutos, e Jack Cork, aos 
33, marcaram os golos 
da formação comandada 
pelo italiano Francesco 
Guidolin, enquanto o Li-
verpool reduziu aos 65, 
por Benteke, pouco antes 
de ter ficado reduzido a 
10 jogadores, aos 76, por 
expulsão de Bradley Smi-
th.
O Swansea subiu ao 13.º 
lugar, com mais 11 pontos 
do que o Sunderland, 18.º 
e primeira equipa na zona 
de despromoção, enquan-
to o Liverpool caiu para 
o oitavo posto, a poucos 
dias de receber o Villar-
real, na segunda mão das 
meias-finais da Liga Euro-
pa, depois de ter perdido 
a primeira por 1-0, em 
Espanha.


