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Compromisso Com os faCtos

“

ESPANTO
GERAL!

O FUTEBOL ÀS 
VEZES É CRUEL!

Abel Xavier

“

2      2MOÇAMBIQUE GUINÉ-BISSAU

Contra todas as 
previsões, guineenses 
empatam quase no 
apito final e gelam 
Estádio Nacional do 
Zimpeto
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Por: AtAnásio ZAndAmelA 
atazanda@gmail.com
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Por vezes 
o futebol 
é cruel 

- Abel Xavier, 
seleccionador 
nacional de 
Moçambique

- Baciro Candé, 
seleccionador 
daGuiné-Bissau

Os meus 
jogadores 
sacrificaram-
se imenso

FESTA BORRADA 
POR DETALHES  

E
stávamos ainda den-
tro do espírito da 
celebração do Dia 
da Vitória e tudo 
e n c a m i n h av a - s e 

para um triunfo que encerraria 
as festividades iniciadas no dia 
anterior (7 de Setembro) em 
grande e acima de tudo daria a 
liderança isolada, mas Moçam-
bique não conseguiu assegurar 
a vantagem nos dois minutos 
adicionais que faltavam.

A festa, que já estava a ser 
feita nas bancadas, acabou sen-
do borrada por um empate (2-
2) diante da Guiné-Bissau, o 
que impediu a liderança isolada 
do Grupo “K” de qualificação 
para o Campeonato Africano 
Nações-2019. Com a igualdade 
Moçambique, que a 10 de Outu-
bro recebe a Namíbia, mantém 
a liderança partilhada com os 
guineenses, agora com quatro 
pontos.

Foi um empate com sabor à 
derrota, num dia em que Zim-
peto encheu como não se via há 
muito tempo. É que depois de 

- Por vezes o futebol é 
cruel, e a própria vida, mas 
temos de ser persisten-
tes naquilo que queremos 
construir. Não sei se os 
minutos de compensação 
tinham acabado ou não, 
por ter sido um jogo de 
muitas paragens. O mais 
importante é que continu-
amos em primeiro. Vamos 
dar continuidade ao nosso 
trabalho, o que me deixa 
muito confiante em rela-
ção ao futuro. 

- Os meus jogadores 
sacrificaram-se imen-
so, souberam interpretar 
exactamente o que preten-
díamos. Fizeram um traba-
lho enorme. Foram sempre 
atrás do prejuízo, por isso 
louvo-os pelo desem-
penho e pelo querer que 
sempre demonstraram.   

ter estado por dois momentos à 
frente do marcador Moçambi-
que, com dois erros defensivos, 
permitiu em ambas ocasiões a 
recuperação da Guiné-Bissau, 
que desta forma evitou uma 
derrota que chegou a estar imi-
nente.

E se a primeira situação foi 
de digestão fácil o empate final 
causou uma indigestão às 42 
mil almas presentes no Zimpe-
to porque surgiu numa altura de 
compensações e neutralizações, 
o que trouxe à nu problemas de 
concentração nos momentos 
em que se exigia maior sereni-
dade, sobretudo numa defesa 
que tem dois dos centrais mais 
experientes do país, Zainadine 
Jr e Mexer, este último que era 
aniversariante do dia.

GOLO A FECHAR A I PARTE 
 
As lesões de Clésio e Regi-

naldo, que pareciam ter lugares 
assegurados na equipa inicial, 
abriu espaço para um “onze” 
diferente, no qual destaca-se 
a entrada de Infren para o cor-
redor direito, numa equipa que 
praticamente manteve o clássi-
co 4-4-2, ainda que na maioria 

das vezes tenha dado indicações 
para mais um 4-5-1, com Ratifo 
a ser o mais adiantado e o mais 
sacrificado, porque os Mambas 
denotavam algumas dificul-
dades na interligação e/ou co-
municação, sobretudo entre a 
intermediária – Kambala e Ge-
raldo demoraram a se entender, 
quiçá por ambos terem quase 
as mesmas características – e o 
ataque. 

Isso tudo acontecia também 
por causa das dificuldades de-
monstradas cedo pelos laterais, 
sobretudo para acções ofensi-
vas. Edmilson, sobretudo este, e 
Infren fizeram pouco ofensiva-
mente e para o primeiro mesmo 
na questão defensiva, pois era 
maltratado por Brito Toni, en-
quanto Infren parece que tinha 
orientação para evitar arriscar. 
Não mostraram suas capaci-
dades para fazer todo o flanco 
e pior que tudo não chegaram 
a dar grande profundidade ao 
ataque, deixando sem muitas 
alternativas Dominguez, Witti e 
Luís, que se esperava ajudassem 
Ratifo.

A Guiné-Bissau, por sua 
vez, abordava melhor o jogo, 
deixando a iniciativa para Mo-

çambique. Não pressionou a 
toda largura, apostou mais na 
circulação e controlo das linhas 
de passe e sabia travar o ritmo 
dos Mambas quando fosse ne-
cessário. 

Foi uma forma que enervou 
de certa forma Moçambique, 
que era dominado igualmente 
por uma azeda ansiedade, o que 
fazia com que cometesse muitos 
erros na construção das jogadas 
atacantes, que eram pratica-
mente feitas sem precisão e não 
poucas vezes travadas sem pro-
blemas pelos guineenses, que se 
apresentam com maior robustez 
que os nossos atletas. 

E numa primeira parte em 
que não houve situações claras 
de golo aponta-se, primeiro, a 
um remate sem grande intensi-
dade de Geraldo defendido sem 
problemas por Jonas e depois o 
golo que surgiu aos 42 minutos. 
Em cobrança de falta por parte 
de Dominguez a bola bate o solo 
e Witti não consegue desviar, 
sobrando a menina para Zaina-
dine Jr., que a cabeceia para uma 
primeira defesa de Jonas, que 
depois já não conseguiu parar o 
remate do defesa moçambica-
no, com os Mambas a irem ao 

Moçambique festejou por dois momentos e em ambos permitiu a recuperação dos guineenses
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GuirruGo

infren

Zainadine Jr.

Mexer

edMilson

KaMbala

Geraldo

doMinGueZ (73’)

luís Miquissone

Witti (90+3)

ratifo (67’) 

Jonas Mendes 

bacar baldé (11’)

edGerson alMeida 

Juary soares 

sory Mane

eliseu cassaMá (76’) 

ZeZinho lopes 

brito toni

pelé GoMes

carlos eMbalo (66’) 

raul (67’)

Maninho (73’)

reinildo (90+3)

aGostinho soares (11’)

piqueti silva (66’) 

toMas dabó (76’) 

Ficha técnica

SuplenteS utilizadoS

SuplenteS não utilizadoS

tReinadoReS

leonel

dayo

chico

nené 

abel xavier

rui dabó

João fernandes 

leo alves

Juan ricciulli 

baciro candé

estádio nacional do ZiMpeto

assistência: cerca de 42 mil especta-
dores

árbitro: Ahmad Heeralall, auxiliado por 
Shailesh Gobin e Bajee Ran Babajee, 

todos das Ilhas Maurícias
quarto árbitro: Genesh Chutooree

acção disciplinar: cartão amarelo para 
Geraldo, pelos Mambas, e Pelé Gomes, 

pelos “Djurtus”
Golos: Zainadine (42’), Carlos Embalo 

(50’), Maninho (90+2) e Frédéric Mendy 
(90+5)

Guiné-bissauMoÇaMbique

O jogo foi intenso e com 
muito contacto físico e para-
gens mas o que não se entende 
ao certo é a razão para ânimos 
exaltados no intervalo. Primei-
ro um dos adjuntos de Abel Xa-
vier dirigiu-se ao banco técnico 
contrário, não se sabe porquê e 
nem para quê, e para piorar Ge-
raldo foi exigindo algumas ex-
plicações e como consequência 
disso a irmandade foi posta de 
lado e deu espaço a murmúrios 
e empurrões, mas felizmente 
sem danos maiores.  

PRÓXIMO JOGO É COM 
A NAMÍBIA, EM DIA DE 
ELEIÇÕES 

De hoje a 30 dias os Mambas 
voltam ao Zimpeto, desta feita 
para defrontar a Namíbia, no 
dia 10 de Outubro, que curio-
samente é data das eleições au-
tárquicas. Três dias depois vai a 
Windhoek enfrentar a mesma 
Namíbia, numa jornada em que 
a Zâmbia e a Guiné-Bissau jo-
garam entre si.

Ainda que esteja tudo igual, 
ou seja, tal como começou, um 
triunfo contra a Namíbia vai 
abrir boas projecções para se 
chegar a Camarões em Junho de 
2019. 

Ânimos 
exaltados 
no descanso 

Resultados e Classificação do grupo “K”

   J  V E D B P
Guiné-Bissau  2 1 1 0 3-2 4
Moçambique  2 1 1 0 3-2 4
Zâmbia  2 0 1 1 1-2 1
Namíbia  2 0 1 1 1-2 1

Moçambique-Guiné-Bissau (2-2)
Namíbia-Zâmbia (1-1)

2ª Jornada 
(8 de Setembro) 

Próxima 3ª Jornada 
(10 de Outubro)
Moçambique-Namíbia
Zâmbia-Guiné-Bissau  

Zainadine Jr marcou perto do intervalo

intervalo em vantagem.

PODERIA TER-SE 
DEFENDIDO MELHOR
 
A segunda parte poderia ter começado em festa 

como terminara a primeira, mas Luís não permitiu. 
Zainadine lança a bola em profundidade, com o ca-
pitão Dominguez a centrar para onde surgiu Luís 
Miquissone sem força suficiente para fazer melhor 
remate, atirando para longe aos 49 minutos. E por-
que a máxima segundo a qual “quem não marca ar-
risca-se a sofrer” não engana, na jogada seguinte a 
Guiné-Bissau empatou. Contra-ataque rápido, com 
Toni Silva a bater bem Mexer e colocar o esférico na 
“confusão”, onde os três moçambicanos posiciona-
dos não tiveram agilidade para antecipar Carlos Em-
balo, que fez o empate que ainda fez a Guiné-Bissau 
tentar assenhorar-se da partida.  

Jogou-se bastante nos minutos que se seguiram 
e Guirrugo ainda evitou o 1-2 com espectacular de-
fesa. Abel Xavier viu que era necessário fazer mais 
e reforçou a equipa mas pode não ter sido feliz à 
primeira quando depois de tirar Ratifo colocou Do-
minguez como o mais adiantado com apoio de Luís, 
uma solução não muito feliz, a avaliar pela desvan-
tagem física destes dois se comparados com os de-
fensores guineenses. E percebeu-se disso a tempo 
de tirar Dominguez – poderia ter recuado o “capi-
tão” e trocado Luís – colocando em campo Mani-
nho, mais possante e fresco, para disputar com os 
contrários.   

E com o andar do relógio chegou-se a perspec-
tivar-se um empate a um golo e até parte do público 
menos crente já saíam do estádio, mas aos 90 (+2) 
há um livre cobrado por Witti, que bate na trave e na 
recarga Edmilson falha à primeira e depois Maninho 
acerta no alvo e provoca um momento de explosão 
de alegria que há muito não se via. Acreditava-se 
que este selava o triunfo dos comandados por Abel 
Xavier mas nada disso aconteceu porque novo erro 
defensivo permitiu a reposição da igualdade. Os 
“Djurtus” chegam à igualdade praticamente sete 
minutos para lá dos 90 minutos, por Frédéric Mendy.

DEPOIS DO 2-1 POR QUE 
NÃO ENTROU CHICO? 

Por fim ficávamos com a sensação de que Abel 
Xavier não terá sido muito feliz na última substi-
tuição. É que depois do golo de Maninho era com-
preensível que no lugar de insistir na entrada de 
Reinildo se abrisse espaço para entrar um defensor 

mais fresco. Poderia, por exemplo ter 
sido Chico, que tem uma estatura física 
que poderia permitir discutir melhor. É 
por isso que fica um nó na garganta como 
que a dizer que aquele poderia ter defen-
dido melhor.

Com este resultado Moçambique e 
Guiné-Bissau dividem o primeiro lugar 
do grupo, com quatro pontos, enquanto 
Zâmbia e Namíbia, que empataram (1-1) 
noutro jogo, somam um. 

 
 ARBITRAGEM MATREIRA 

 A arbitragem deste jogo foi de cer-

ta forma manhosa. Nalgum momento 
perdeu o controlo do jogo, ao permitir 
muito contacto físico e ficámos na dúvi-
da se não permitiu o “cai-cai” dos gui-
neenses, sobretudo nos minutos iniciais. 
E como se não bastasse pareceu muito 
complacente, deixando a cartolina no 
bolso quando se pedia outra atitude. Há 
um empurrão sobre Dominguez que nos 
pareceu grande penalidade, mas também 
temos dúvidas em relação ao posiciona-
mento de Maninho no golo. E para pio-
rar, dos quatro minutos indicados para 
a compensação permitiu que se fosse ao 
oitavo. 
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QUANDO CADA UM JOGA “O SEU”
Por: Joca Estêvão

jocaestevao@gmail.com

Foto de Arquivo

A 
Guiné-Bissau pro-
vou que não é um 
“monstro”, mas 
demonstrou ser 
organizada e ma-

treira. Jogou o quanto baste para 
conseguir levar do Zimpeto um 
ponto precioso, marcando dois 
golos “fora de portas” que po-
dem ser fundamentais nas con-
tas finais. Cabia a Moçambique, 
jogando no seu reduto, mandar 
no jogo, jogando em posse, so-
bretudo com princípios de jogo 
bem definidos, o que não se 
chegou a verificar em nenhum 
momento dos mais de noventa 
minutos. Apesar de ter marca-
do dois golos (o segundo num 
fora-de-jogo, em nossa opi-
nião), Moçambique não criou 
situações de ataque com cabeça, 
tronco e membros. 

Obrigado a jogar para ga-
nhar, Abel, ainda assim, colo-
cou dois jogadores defensivos 
(Kambala e Geraldo), que mes-
mo tendo grande capacidade 
de choque não implementaram 
qualidade na construção do 
jogo. Resumindo, os jogadores 
não cumpriram as suas tarefas 
ou não as tinham. Se Moçam-
bique vencesse provavelmente 
todos os argumentos esboçados 
pelo treinador seriam válidos.

Vejamos como actuou cada 
um dos jogadores escalados por 
Abel Xavier.

BALIZA 

José Guirrugo foi o escolhi-
do e não comprometeu. Nada 
podia fazer nos dois golos que 
sofreu. Conseguiu deter um re-
mate difícil para qualquer guar-
da-redes, numa situação em 
que o jogador guineense chutou 
à meia altura, descaído para o 
poste mais distante. Além disso, 
melhorou nas suas acções com 
os pés.

DEFESA

Infren: empolgou-se com a 
titularidade e mostrou vontade 
de dar capacidade de sair a jogar 
para o ataque, mas sem consis-
tência, nem arte. Aliás, o lado 
direito dos Mambas foi uma nu-
lidade a atacar. A defender não 
teve muitos problemas, uma vez 
que os jogadores que “caiam” 
por esse lado não ofereciam 
grande perigo. 

Edmilson: não foi o lateral 
esquerdo que os Mambas preci-
savam. Quando Brito (o núme-
ro 15) estava fisicamente apto 
fez do defesa moçambicano o 
que quis. Bailou sobre si, flectiu 
para a esquerda ou pela direita, 
cruzou, sempre como quis. Foi 
bastante permissível no lance do 
primeiro golo. A atacar, à seme-
lhança de Infren, esteve total-
mente ausente. 

Mexer: É um central de 
enorme qualidade, mas era pre-
ciso que tivesse mais atenção 
em momentos capitais. Foi mal 
batido no primeiro golo, uma 
situação inadmissível para um 

jogador com muitos anos de fu-
tebol, até porque Brito, embora 
talentoso, demonstrou ser pre-
visível. Por onde andou no lance 
do segundo golo? Não foi um dia 
bom para o defesa do Rennes.

Zainadine Jr: teve momentos 
de querer dar autoridade no cen-
tro da defesa. Era dos jogadores 
mais solicitados para a missão do 
jogo directo na tentativa de soli-
citar os colegas com maior pos-
sibilidade de ressalto, mas nem 
sempre foi possível conseguir os 
intentos. Marcou um golo, num 
bom período do jogo, mas tudo 
diluiu-se no fim. Não está isento 
de culpas nos golos sofridos.

MEIO-CAMPO

Kambala e Geraldo: faltou-
-lhes qualidade na construção do 
jogo. Deviam ser os armadores do 
jogo moçambicano, mas foram vá-
rias as vezes que optaram por jogar 
directo no ponta-de-lança, quase 
sempre batidos pelos latagões con-
trários. De certeza que não foi por 
iniciativa própria que pautaram o 
jogo dessa forma. Por isso mesmo 

que, com a bola nos pés, não repre-
sentavam grande perigo ao adver-
sário. Tanto um como outro tenta-
ram colocar um dos seus fortes em 
acção: a potência no remate à meia 
distância, mas sem sucesso.

Luís Miquissone: decidida-
mente não é um extremo. Pode 
fazer a posição, eventualmente, 
numa situação de jogo que assim o 
obrigue, mas produz pouco. Pode 
ser mais perigoso como um dos ho-
mens mais atacantes, apesar da sua 
baixa estatura, que é compensada 
com a sua boa impulsão e muita 
entrega aos lances. Esforçou-se 
muito, mas produziu quase nada. 
A começar o jogo, Dominguez 
deu-lhe a bola em situação privi-
legiada, mas deslumbrou-se com 
a oportunidade, escorregou, caiu 
e perdendo a jogada. Na segunda 
parte, novamente com Domin-
guez, num claro fora-de-jogo não 
assinalado, foi isolado, mas sem 
a possibilidade de finalizar como 
convinha.

Witness: defraudou as expec-
tativas. Esteve completamente 
apático. Numa situação esporá-
dica, flectiu para a zona central 
e rematou forte para uma defesa 
apertada do guarda-redes da Gui-
né-Bissau. Esteve directamente li-
gado ao segundo golo dos Mambas, 
ao marcar o livre, fazendo a bola 
embater num poste e no outro, an-
tes do toque final para o delírio dos 
adeptos moçambicanos. 

ATAQUE

Dominguez: já não tem a mes-
ma frescura de outrora, mas ser-
viria com um outro tipo de abor-
dagem no jogo de Moçambique. 
Colocar a bola em espaços para 

obrigá-lo a correr impede-lhe 
de ser uma unidade útil à equipa. 
Mas é bom que se diga: enquanto 
esteve em campo, com a bola nos 
pés, foi sempre um perigo para os 
guineenses.

Ratifo: será que está a jogar? É 
uma questão inevitável. Não tem 
ritmo competitivo. Não foi lesto 
a atacar. Não fez um único rema-
te à baliza contrária. Nunca devia 
ter sido opção para este jogo. Foi 
o herói na Zâmbia e Abel Xavier 
podia o proteger de tudo o que se 
passou no Zimpeto. Foi bem subs-
tituído.

SUBSTITUIÇÕES

Raúl: entrou para o lugar de 
Ratifo, aos 73 minutos, mas para 
jogar a extremo direito. O jogador 
do Costa do Sol fez boas combi-
nações com Infren. Trouxe uma 
dinâmica diferente à equipa, mas 
se calhar num momento em que a 
equipa estava a jogar apenas com 
o coração. 

Maninho: entrou para o lugar 
de Dominguez e foi carregado no 
lance em que foi assinalada a falta 
que deu no segundo golo, de sua 
autoria. Em nossa opinião, o tento 
foi fora-de-jogo, dado que quan-
do a bola bate no segundo poste 
o avançado do Chiveve já estava 
além da cortina defensiva dos gui-
neenses. Em 15 minutos fez muito 
melhor que Ratifo em 73 minutos.

Reinildo: substituiu Witness. O 
público esperava que fosse o titu-
lar, mas entrou num período que 
se pedia um jogador mais possante 
para o centro da defesa para evitar 
que o jogo directo da Guiné surtis-
se efeito. Acabou por não ter ne-
nhuma acção positiva no jogo.

Depois de troca de palavras entre elemen-
tos dos bancos técnicos de ambas as selecções, 
na primeira parte, numa situação em que todos 
chamavam a si a razão, no final da primeira parte 
um dos novos adjuntos de Abel Xavier dirigiu-se 
ao banco da Guiné-Bissau em tom ameaçador e 
agressivo, acabando por ser repelido por elemen-

tos da equipa contrária para evitar uma acção físi-
ca sobre o treinador principal dos “Djurtus”.

Esta é uma situação de todo vergonhosa e de-
selegante, que deve ser desencorajada sobrema-
neira por Abel Xavier e pelos dirigentes da federa-
ção. Independentemente das motivações, não se 
justificam situações como aquelas.

Abel Xavier deve colocar 
ordem no banco técnico
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Temos equipa pela qual 
podemos nos orgulhar
Por:  IdalIna nhaúle e MárcIa Macucule

Fotos de Arquivo

Fomos muito apáticos
Já o capitão Dominguez afirma que não esteve 

no seu melhor momento, mas a equipa também 
não se comportou como habitualmente.

- “Fomos muito apáticos na primeira parte 
e durante o jogo mas mesmo assim conseguimos 
dar a volta ao resultado. A forma como a equipa 
da Guiné empatou o jogo foi um pouco triste. Al-
gumas pessoas saíram daqui cabisbaixas e têm sua 
razão mas isto faz parte do futebol e ninguém está 

feliz”.
Dominguez diz igualmente que o jogo tem 

sempre três resultados e infelizmente tiveram um 
empate com sabor à derrota, porque infelizmente 
os avançados estavam muito isolados, atribuindo 
desta forma o devido mérito à equipa adversária, 
por ter sido mais coesa.

Ao púbico, Dominguez apela a que não desista 
de apoiar a selecção.

O 
s e l e c c i o n a d o r 
nacional, Abel 
Xavier, diz estar 
orgulhoso pela 
atitude com-

petitiva demonstrada pelos 
seus jogadores em todos os 
momentos do jogo, nas ad-
versidades dentro do campo e 
principalmente por saber lidar 
com a pressão, reconhecendo a 
qualidade da equipa da Guiné-
-Bissau.

- Dominguez, capitão dos Mambas

Egipto goleia 
(6-0) o Níger
e chega à pri-
meira vitória

A selecção do Egipto con-
seguiu sábado a sua primeira 
vitória, ao golear o Níger por 
concludentes 6-0, em jogo in-
serido na segunda eliminatória 
do Grupo J de qualificação ao 
CAN-2019, mas mesmo assim 
os faraós ocupam a segunda 
posição do grupo, liderado pela 
Tunísia, que também ontem 
venceu a Suazilândia por 2-0.

Eis os resultados comple-
tos da II Jornada dos grupos de 
qualificação:

SÁBADO   
  
Comores-Camarões (1-1)
Seychelles-Nigéria (0-3)
Quénia-Gana (1-0)
África do Sul-Líbia (0-0)
Uganda-Tanzania (0-0)
Namíbia-Zâmbia (1-1)
Moçambique-Guiné Bissau 
(2-2)
Guiné Equatorial-Sudão (1-0)
Gabão-Burundi (1-1)
Mauritânia-Burquina Faso 
(2-0)
Egipto-Niger (6-0)
Marrocos-Malawi (3-0)

DOMINGO

Madagáscar-Senegal (2-2)
Sudão do Sul-Mali (0-3)
Suazilândia-Tunísia (0-2) 
Etiópia-Serra Leoa (1-0)
Lesotho-Cabo Verde (1-1)
Ruanda-Costa do Marfim (1-2)
Congo-Zimbabwe (1-1)
Angola-Botswana (1-0)
Libéria-RD Congo (1-1) 
Togo-Benin (0-0)
Guiné Conacri-RC Africana 
(1-0)

- “Por vezes o futebol é 
cruel, e a própria vida, mas te-
mos de ser persistentes naqui-
lo que queremos construir”, 
afirmou Abel Xavier, ao fazer a 
análise do jogo, realçando que 
o povo moçambicano tem uma 
equipa de que se pode orgulhar, 
extremamente competitiva e 
com valores que o identificam.

O timoneiro dos Mambas diz 
estar extremamente orgulhoso 
dos seus jogadores, apesar de 
sentir que fica um sabor amargo 
pela forma como sofreu o últi-
mo golo de empate.

- “Não sei se os minutos de 
compensação tinham acabado 
ou não, por ter sido um jogo de 
muitas paragens, mas continu-
amos em primeiro e Moçambi-
que se está a firmar no panora-
ma internacional e vamos dar 
continuidade ao nosso trabalho, 
o que me deixa muito confian-
te em relação ao futuro”, disse 
Abel Xavier.

O técnico encerra afirmando 
que os minutos de compensação 
e a fadiga acumulada podem ter 
elevado a margem de erro e a 
desconcentração pode ter le-

vado ao último golo de empa-
te, mas reitera que não quer 
responsabilizar a ninguém pelo 
resultado, apesar de achar que o 
jogo poderia ter terminado mais 
cedo.

Por seu turno, Geraldo afir-
ma que “tivemos um erro infan-
til que nos custou o empate no 
último minuto, deixando esca-
par os três pontos, mas saímos 
de cabeça erguida e vamo-nos 
preparar para o próximo jogo 
para merecermos a qualifica-
ção”.
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O CAMINHO AINDA ESTÁ EM ABERTO
Por: GILBERTO GUIBUNDA

gilguibunda@gmail.com
Foto da FMF

“I
n s p i r e m - s e 
no dia de hoje, 
Dia da Vitó-
ria. Muita sorte 
para vós e nós 

estamos confiantes no vosso 
desempenho.Vocês são os nos-
sos embaixadores. Muita for-
ça, muita concentração e que 
dêem alegria ao nosso povo!

Vimos cá em nome da S. 
Excia Presidente da República, 
Filipe Nyusi, para desejarmos 
muita sorte aos nossos joga-
dores, desejá-los bom desem-
penho amanhã e que o povo 
moçambicano aguarda por vi-
tória nesta empreitada. Vimos 
justamente hoje, Dia da Vitória, 
pedirmos para que os jogadores 
se inspirem na vitória do povo 
moçambicano para a libertação 
do país para ganharem força de 
poder derrotar a Guiné-Bissau. 
Verificámos nos jogadores con-
fiança, entusiasmo e a vontade 
de darem o seu melhor e brin-
darem ao povo moçambicano. 
Estamos confiantes que os nos-
sos jogadores vão nos brindar 
com um bom resultado. A me-
lhor coisa que eles devem fazer 
é ter muita concentração, so-
bretudo nos momentos maus. 
O público, que é o 12º jogador, 
deve estar mais coeso e puxar 
pelos jogadores”. 

Foi com este incentivo 
que o chefe do Governo mo-
çambicano, Carlos Agostinho 
do Rosário, em pleno dia 7 de 

O timoneiro da Federação Moçambicana de Futebol, Alberto Si-
mango Júnior, tal como qualquer moçambicano, estaria mais feliz 
com uma vitória dos Mambas sobre a congénere dos “Djurtus”. Foi 
ao balneário para dar força aos seus e incentivos no sentido de le-
vantarem a cabeça porque “a esperança é a última coisa a morrer!”

– “O nosso maior objectivo é lutar, de todas as formas, até ao 
fim pela qualificação para a Fase Final do Campeonato Africano das 
Nações. Hoje [sábado] não conseguimos uma vitória, poderíamos 
ter conseguido, mas viu-se o trabalho que foi feito no campo. Os 
jogadores suaram e lutaram por um melhor resultado mas o futebol 
é isto. No último segundo da partida sofremos de forma inesperada 
o golo de empate, quando já acreditávamos que tínhamos assegu-
rados os três pontos, disse o dirigente federativo, que não vê outra 
forma de vencer senão continuarmos a trabalhar para as próximas 
frentes, a primeira frente aos namibianos. 

O antigo internacional moçambicano Martins 
Macuana (Paíto), teceu o seguinte comentário 
após o empate de Moçambique frente à Guiné-
-Bissau. 

– “Estamos tristes pela forma como sofre-
mos o golo de empate. Infelizmente o futebol tem 
destas coisas e temos que dar parabéns ao públi-
co, que se fez presente em número considerável. 
A onda vermelha de facto voltou. Sobre o jogo, a 

Guiné-Bissau de facto soube o que cá vinha fa-
zer, controlou o jogo, teve a posse da bola, coisa 
que surpreendentemente os nossos jogadores não 
conseguiram fazer. Estamos habituados a jogar 
com a bola no pé e neste jogo não o fizemos. Aci-
ma de tudo estão de parabéns os Mambas, luta-
ram e mostraram que queriam vencer. Ainda há 
muitos jogos por fazer e temos que tirar máxima 
pontuação com a Namíbia”, aduziu o esquerdino. 

Jogadores lutaram 
e suaram por um 
bom resultado 

Ainda há muitos jogos 

OBSERVA ALBERTO SIMANGO JR

PAÍTO, EX-MAMBA

Setembro, dia da vitória do 
povo moçambicano contra a 
opressão colonial portugue-
sa, se dirigiu aos treinados de 
Abel Xavier, na última sessão 
preparatória para o jogo de sá-
bado, que acabou empatado a 
duas bolas. Aliás, o Primeiro-
-Ministro, reconhecida a sua 
veia desportista, antevia que a 
concentração dos jogadores na 
partida de sábado seria pres-
cindível para o bom resultado 

dos Mambas, e consequente-
mente dos moçambicanos. Com 
o PM como 12º jogador o empate 
foi o resultado dos moçambi-
canos, em jubileu pelo quadra-
gésimo quarto aniversário dos 
Acordos de Lusaka. 

VAMOS
CONTINUAR A LUTAR 

E o palco da partida de sába-
do entre Moçambique e Guiné-
-Bissau, além de muito público, 
arrastou igualmente individua-
lidades de várias áreas de actu-
ação social. Calisto Cossa, pre-
sidente do Município da Matola, 
interpelado pela nossa Reporta-
gem, deixou no final da partida 
o seu palpite em volta do jogo. 

– “Temos de dar moral à 
nossa Selecção Nacional. Sa-

bemos que o jogo só termina 
quando o árbitro apita pela últi-
ma vez. Foi por uma pequenina 
distracção dos nossos jogadores 
que perdemos os três pontos, 
mas nem tudo está perdido, 
vamos continuar a lutar. Feliz-
mente, pelas contas, continua-
mos a comandar o grupo e isso 
já é muito bom. O próximo jogo 
é com a Namíbia, vamos lutar e 
chegaremos lá”, reparou o edil 
da Matola, dando nota dez aos 
adeptos, que encheram o Está-
dio Nacional do Zimpeto. 

– “O público fez o seu papel, 
pois que esteve em massa a apoiar 
os jogadores. Saímos divididos 
de emoções mas temos de saber 
que o futebol tem três resulta-
dos. Neste jogo empatámos mas 
temos de acreditar que podemos 
chegar à fase final do Campeona-

to Africano de Futebol”. 
Pedro Couto, Presidente do 

Conselho de Administração da 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB), fez uma curta aborda-
gem, mas essencial para reter 
que nada está perdido e que o 
país deve levantar-se para os 
próximos jogos. 

– “O jogo poderia ter sido 
ganho, não fosse aquele percal-
ço já nos descontos. Ninguém 
está feliz com o resultado, que-
ríamos todos sair do Estádio 
Nacional do Zimpeto hilarian-
tes com a vitória mas nada está 
perdido. É uma questão de con-
tinuarmos a trabalhar. O grupo 
está ainda favorável a Moçam-
bique, que tem quatro pontos e 
os quem seguem têm um ponto. 
Ainda há muito caminho pela 
frente. 

O Primeiro-Ministro foi transmitir a confiança da nação nos briosos rapazes
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UM ESTÁDIO BANHADO DE LÁGRIMAS!

O 
público res-
pondeu posi-
tivamente ao 
c h a m a m e n t o 
dos vários seg-

mentos da sociedade e voltou 
a encher o Estádio Nacional do 
Zimpeto, como não se via há 
tempos. Elevou-se a fasquia… 
também não era para menos! A 
primeira vitória contra a Zâm-
bia dava alguma confiança. 

No entanto, a igualdade (2-2) 
verificada no último sábado sou-
be à derrota, daí que os semblan-
tes ora alegres e confiantes saí-
ram banhados de lágrimas. Nem 
os próprios atletas conseguiram 
esconder o insucesso diante dos 
mais de 42 mil espectadores!

A partir das redes sociais os 
movimentos de apoio ao combi-
nado nacional foram se intensi-
ficando. 

- “Vamos encher o Zimpe-
to, vamos criar a onda verme-
lha”, lia-se em várias publica-
ções. Já na véspera e no próprio 
dia do jogo a capital moçambi-
cana avermelhou-se.

A chuva miúda, à hora 12, 
não desvaneceu os moçam-
bicanos. É comum o núme-
ro ser usado como base para 
medições cronológicas. Desde 

Por: DEANOF POTOMPUANHA
deanof.dolfo@gmail.com

Fotos Jaime Machel

os babilónios, o principal sis-
tema temporal é baseado em 
um ano de 12 meses e um dia 
de 12 horas diurnas e 12 horas 
nocturnas. É um número que 
dá dimensão ao encerramento 
de um ciclo e encerramento do 
outro. Também por isso, são 12 
os signos do Zodíaco. Há ainda 
exemplos bíblicos de utilização 
do número 12, como as 12 tribos 
de Israel, as 12 pedras precio-
sas na placa peitoral do sumo-
-sacerdote e os 12 apóstolos de 
Jesus. Enfim… há vários mitos 
e/ou não, associados à hora 12.

Verdade, porém, é que se 
assistiu a um movimento in-
tenso. A Avenida de Moçambi-
que, via que a nossa equipa de 
Reportagem usou para escalar 
o palco do jogo, testemunhou o 
airoso desfile de 31 ciclistas tra-
jados a rigor, e com duas ban-
deiras. Já no ENZ, a um quarto 
do jogo, desfilaram naquela 
pista olímpica. Foi forte a sin-
tonia com o público, que havia 
ocupado, naquele momento, 
85 por cento das bancadas. Vol-
taram a desfilar a classe ao in-
tervalo, para o gáudio do públi-
co, já com o estádio lotado. Foi 
bonito ver a paixão dos mais de 
23 milhões de moçambicanos, 
representados ali por pouco 
mais de 42 mil almas. O está-
dio apenas ficou literalmente 

mudo em dois momentos: nos 
dois golos sofridos!

DA INVASÃO À ÁREA
DE IMPRENSA
ÀS VIAS DE ACESSSO

Mais uma vez a área reser-
vada à Imprensa foi deliberada-
mente invadida e sem seguran-
ça. Os adeptos e os profissionais 
da Comunicação Social foram 
obrigados a partilhar o espaço 
com adeptos, muitos deles sem 
possibilidades sequer de ter um 
assento para se acomodarem e 
fazer o seu trabalho. Outro fac-

tor que condicionou a labuta 
dos escribas foi a falta de ilumi-
nação naquela zona. No campo 
apenas esteve fraca. 

Ademais, vários foram os 
colegas que se viram sem a pos-
sibilidade de comunicar pois a 
rede de telefonia móvel este-
ve bloqueada para chamadas, 
mensagens de texto e internet.

Por outro, para o ambiente 
que se criou para a “operação 
Guiné-Bissau”, era indispen-
sável que houvesse uma equipa 
multissectorial que zelasse pela 
definição das principais vias de 
acesso e incentivasse os adep-

tos a optarem pelo transporte 
público, de modo a minimizar 
o congestionamento verificado 
antes e depois do encontro.

Não menos importante foi 
encerramento dos portões. 
Apenas dois estiveram abertos: 
o considerado principal, mas 
que em dias de competições 
nacionais mantém-se fechado; 
e o localizado junto ao desvio 
da entrada para a terminal de 
transportes públicos e semico-
lectivos de passageiros, junto ao 
Mercado do Zimpeto. O resulta-
do foi o bloqueio que se viu para 
todos os sentidos.

Ciclistas juntaram-se em apoio aos Mambas

Uma alegria que depois deu lugar a banho de lágrimas com o empate cedido nos últimos segundos
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Por: Joca Estêvão
jocaestevao@gmail.com

Songo recebe Chibuto
NA QUARTA-FEIRA

FERROVIÁRIO DE MAPUTO E UD SONGO 

Q
uando faltam 
seis jornadas 
para o fim do 
M o ç a m b o -
la-2018, as equi-

pas do Ferroviário de Maputo 
e da União Desportiva do Son-
go apresentam-se com mais 
possibilidades de lutar pela 
conquista da prova. Os loco-
motivas, com menos um jogo, 
comandam a classificação com 
47 pontos, mais quatro que os 
hidroeléctricos, que tendo três 
partidas em atraso, sendo uma 
delas com o líder, no Songo, 
têm 43 pontos. 

Nos últimos jogos do cam-
peonato, além do já referido 
jogo em atraso, o Ferroviário de 
Maputo vai a Matola “C” para 
jogar frente à Liga Desportiva e 
depois recebe o Ferroviário de 
Nampula, antes de se deslocar 
a Nacala para medir forças com 
o homónimo local. Em segui-
da vai receber o Textáfrica, no 
Estádio da Machava, para de 
seguida viajar para Beira, onde 
irá defrontar o Ferroviário local 

Em jogo de acerto de calendário, a União 
Desportiva do Songo recebe no campo da Hi-
droeléctrica de Cahora Bassa o Clube do Chi-
buto, partida que pode ser decisiva para qual-
quer dos intervenientes no que concerne aos 
seus objectivos de manter viva a esperança de 
conquistar o título. 

Este jogo é aguardado com enorme ex-
pectativa, não apenas pelos objectivos da 
luta pelo título, mas também pelo resultado 

desnivelado entre as duas equipas na primei-
ra volta, em que os guerreiros cilindraram os 
hidroeléctricos por expressivos 5-0.

Nesse jogo o Chibuto era treinado por Ar-
tur Semedo e a União Desportiva do Songo era 
comandada por Chiquinho Conde. Os dois 
treinadores estão fora das referidas equipas e 
entraram Daúde Razaque para os guerreiros e 
Nacir Armando para os hidroeléctricos.

e na última ronda jogar em casa 
contra o ENH de Vilankulo. É 
um resto de campeonato que 
se afigura bastante difícil para 
os locomotivas da capital, que 
já não vencem a prova desde 
2015.

Por seu turno, os hidroeléc-
tricos, além de jogarem com o 
Ferroviário de Maputo rece-
bem o Chibuto e defrontam a 
Liga Desportiva em Maputo, 
em jogos em atraso. Depois vão 
enfrentar o Ferroviário de Na-
cala, na casa deste, receber o 
Textáfrica, ir jogar ao Chiveve 
diante do Ferroviário da Beira, 
e a Quelimane, com o aflito 1º 
de Maio, antes de receber o Ma-
xaquene, na última jornada.

MAIS QUATRO 
CANDIDATOS REAIS

Também com possibilida-
des matemáticas de concorrer 
ao título de campeão nacional 
estão o Ferroviário de Nam-
pula, 39 pontos em 23 jogos, 
seguindo-se a Liga Desportiva 
e Textáfrica, com 38 pontos, e 
o Chibuto, 37. O Maxaquene, 
com menos possibilidades que 

os restantes concorrentes, soma 
36 pontos.

O Ferroviário de Nampu-
la, que perdeu na segunda-
-feira passada frente ao Songo, 
com golo sofrido ao “apagar 
das luzes”, recebe o Costa do 
Sol, quase arredado do título 
(só pode fazer 48 pontos, caso 
vença os últimos jogos), e como 
dissemos anteriormente vai jo-
gar com o Ferroviário de Mapu-
to, no Vale do Infulene, e recebe 
a seguir a Liga e o Chibuto, em 
jornadas consecutivas, antes de 

enfrentar o Ferroviário de Na-
cala e fechar com o Textáfrica, 
em casa.

A Liga Desportiva de Ma-
puto, que não se assumiu com 
candidata ao título, joga com o 
Ferroviário de Maputo, recebe 
o Chibuto, além de jogar contra 
o Ferroviário de Nampula, em 
Nampula. Vai fazer recepção ao 
Ferroviário de Nacala, antes de 
escalar Chimoio para jogar com 
o Textáfrica e depois recebe o 
arredado Ferroviário da Beira.

Os fabris da Soalpo, que já 

estiveram em boa posição para 
atacar o título, têm confron-
to em casa com a Universida-
de Pedagógica e na jornada a 
seguir deslocam-se ao Songo, 
para depois receberem o Costa 
do Sol. O Estádio da Machava é 
a sua escala seguinte. Voltarão 
para casa à espera da recepção 
à Liga Desportiva e terminarão 
em Nampula frente ao Ferrovi-
ário da capital do Norte.

O Chibuto, com menos dez 
pontos que o líder da prova, 
enfrenta, em sua casa, o Maxa-
quene, e depois viaja a Matola 
“C” para jogar diante da Liga. 
O Sporting será o adversário 
seguinte dos guerreiros, na sua 
“trincheira”, e seguidamente 
desloca-se a Nampula para jo-
gar com o Ferroviário local, e a 
Xinavane para enfrentar o In-
comáti. Na última ronda recebe 
o Ferroviário de Nacala.

O Maxaquene, por seu tur-
no, vai fazer quatro dos últimos 
seis jogos fora de portas, desig-
nadamente frente ao Chibuto, 
Sporting de Nampula, Despor-
tivo de Nacala e União Despor-
tiva do Songo, na última ronda. 
Os jogos que vai fazer perante o 
seu público serão contra o In-
comáti de Xinavane e Universi-
dade Pedagógica de Manica.

FERROVIÁRIO 
E UD SONGO JÁ
GARANTIRAM 
A MANUTENÇÃO

Coincidentemente, os mais 
candidatos ao título, mormen-
te Ferroviário de Maputo e a 
União Desportiva de Maputo, 
são as únicas equipas que já ga-
rantiram que vão participar no 
próximo Campeonato Nacio-
nal, o Moçambola-2019. 

Estes dois emblemas podem amealhar o título em disputa

mailto:jocaestevao@gmail.com
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Goleadores estão
com menos fulgor

EM RELAÇÃO A 2017 CLASSIFICAÇÃO ACTUAL
   J V E  D B  P

1º Fer. Maputo  23 15 2 6 25-14 47
2º UD Songo  21 13 4 4 29-20 43
3º Fer. Nampula  23 11 6 6 35-21 39
4º Liga Desportiva  23 11 5 7 

28-21 38
5º Textáfrica  24 10 8 6 19-24 38
6º Chibuto  23 10 7 6 27-14 37
7º Maxaquene   24 9 9 6 26-19 36
8º ENH   23 8 7 9 15-21 31
9º Costa do Sol  24 7 9 9 17-13 30
10º Fer. Nacala  24 7 8 9 16-23 29
11º Desp. Nacala  23 7 6 10 19-19 27
12º Fer. Beira  23 6 8 9 25-22 26
13º Incomáti  24 6 8 10 12-18 26
14º UP Manica  24 5 9 10 15-24 24
15º 1º de Maio  24 6 5 13 16-28 23
16º Sp. Nampula  23 3 7 13 10-33 16

JOGO EM ATRASO
(12 de Setembro)
UD Songo-Chibuto

PRÓXIMA (25ª) JORNADA 
Chibuto-Maxaquene (0-1)*
1º de Maio-Sporting (0-0)*
ENH-Incomáti (0-0)*

Fer. Beira-Desp. Nacala (0-1)*
Textáfrica- UP de Manica (0-0)*
Fer. Nacala-UD Songo (1-3)*
Fer. Nampula-Costa do Sol (0-1)*
Liga- Fer. Maputo (0-1)*

*Resultados da primeira volta

A lista dos melhores marcadores, à passagem da vigésima quar-
ta jornada, é comandada por três jogadores, designadamente Dayo 
(Ferroviário da Beira), Mutong (Maxaquene) e Sibale (Costa do Sol), 
com oito golos cada. Com sete golos apresentam-se Telinho (Liga 
Desportiva de Maputo) e Mário Sinamunda (Ferroviário de Maputo).

Os goleadores deste ano estão com menos fulgor que os do ano 
passado. Por estas alturas da disputa do Moçambola-2017 o avançado 
Johane, que representava o Clube do Chibuto, já tinha apontado 13 
golos, mais um que Eva’nga (ex-ENH), que tinha 12 golos marcados. 
Telinho (Liga Desportiva de Maputo), que terminou a prova como 
melhor marcador com 17 tentos, já havia marcado por 11 vezes.

Ao Ferroviário de Nampu-
la, terceiro classificado, faltam 
apenas quatro pontos para ga-
nhar o direito de estar presente 
no próximo Moçambola, en-
quanto a Liga Desportiva pre-
cisa de conquistar cinco pontos 
para esse feito, o mesmo acon-
tecendo com o Textáfrica de 
Chimoio. 

Por seu turno, o Chibuto 
pode garantir a sua continui-
dade na prova, bastando-lhe 
apenas duas vitórias, ou seja, 
seis pontos nos últimos seis 
jogos. O Maxaquene deve-
rá conquistar mais um ponto 
que os guerreiros de Gaza: sete 
pontos.

Importa referir que a luta 
pela manutenção vai estar cada 
vez mais renhida nos próximos 
jogos, onde o último classifi-
cado, Sporting de Nampula, 
poderá conquistar, caso seja 
totalista, 34 pontos. O 1º de 
Maio de Quelimane, penúlti-
mo na tabela classificativa ain-
da pode chegar aos 41 pontos 
e a Universidade Pedagógica 
de Manica poderá chegar, em 
caso de vitórias (apenas) nas 

SÃO OS MAIS CANDIDATOS AO TÍTULO

últimas jornadas, 42 pontos.
Em preocupação na tabe-

la classificativa encontra-se 
o campeão nacional de 2016, 

o Ferroviário da Beira, com 26 
pontos, os mesmos que do In-
comáti de Xinavane. O que 
quer dizer que têm apenas mais 
dois pontos que o primeiro da 
linha abaixo da despromoção, a 
UP de Manica.

O Ferroviário de Nacala, 29 
pontos, e Desportivo de Naca-
la, 27, também estão na “cor-
da bamba”. Vai ser preciso um 
grande “forcing” para evitar 
que os que estão nas posições 

abaixo da sua o ultrapassem na 
classificação.

O histórico Costa do Sol, 
nono classificado com 30 pon-
tos, não está totalmente livre 
dos medos da despromoção, 
até porque a diferença com o 
primeiro classificado da linha 
de despromoção é de apenas 
seis pontos. Realçar que uma 
vitória do Ferroviário de Mapu-
to no próximo confronto atira 
por completo a possibilidade 

do Costa do Sol pensar em con-
quistar o título, que lhe foge 
deste 2007.

O ENH está em oitavo lugar 
e com 31 pontos. Não está numa 
situação confortável e deverá 
“arregaçar as mangas” para en-
frentar o que resta do campeo-
nato, à semelhança do Costa do 
Sol, sem perder muitos pontos, 
ainda que dependendo dos re-
sultados das equipas que estão 
abaixo da sua classificação.

Kamo-Kamo tem sido uma das coqueluches do Campeonato Nacional

Costa do Sol e Maxaquene estão longe do título
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Infelizmente não estamos preparados 

REPORTAGEM

fer. maputo junta-se à UD 
Songo nas Afrotaças-2018/20

Por: AtAnásio ZAndAmelA 
atazanda@gmail.com

Fotos de ArquivoV 

O presidente dos “guerreiro”, Betuel Saveca, disse que von-
tade de ver o seu clube a estrear-se nas Afrotaças não falta, mas 
ressalva que para este ano não estava preparado. 

- “Como se sabe, ficámos em sexto e infelizmente nun-
ca pensámos que poderíamos ser solicitados para esta missão 
e porque não nos encontramos em condições de representar o 
país declinámos. Sabemos que seria uma honra para nós, mas 
neste momento não temos condições logísticas para o fazer. Só 
espero que essa nossa indisponibilidade não prejudique o país. 
Digo isso porque pela primeira vez teríamos quatro equipas nas 
Afrotaças e parece que são poucos preparados devido à logísti-
ca, que não é fácil. No nosso caso implica completar o processo 
de licenciamento e ter disponibilidade financeira”, ressalvou.

Moçambique irá participar 
na fase transitória das Afrota-
ças 2018/19 somente com duas 
das quatro equipas esperadas. 
Trata-se da União Desporti-
va do Songo e do Ferroviário 
de Maputo. Até ao fecho des-
ta edição sabia-se apenas que 
o actual campeão irá disputar 
novamente o acesso à Fase de 
Grupos da Liga dos Campeões 
Africanos, não se sabendo ain-
da para que competição serão 
inscritos os locomotivas da ca-
pital do país, que desta forma 
regressam dois anos depois à 
África.

O Ferroviário de Maputo 
disse “sim” às Afrotaças, dias 
depois de a União Desportiva 
do Songo ter aceitado, o que 
aumenta o número para os ha-
bituais dois representantes e 
não quatro que deveriam ser 
inscritos. 

O que ainda não se sabe é 
se até 15 de Outubro a Federa-
ção Moçambicana de Futebol 
(FMF) irá inscrever junto da 
Confederação Africana de Fu-
tebol  (CAF) o Ferroviário de 
Maputo para o acesso à Fase de 
Grupo da Liga dos Campeões 
Africanos, deixando em bran-
co o espaço para a Taça Nelson 
Mandela.

Entrada do 
FErroviário 
rEduz prEocupaçõEs 

Com a entrada do Ferrovi-
ário de Maputo nas Afrotaças 
reduz a preocupação da Fede-

- Betuel Saveca, presidente do Clube do Chibuto 

ração Moçambicana de Futebol, 
que chegou a temer que o país 
fosse representado apenas pela 
União Desportiva do Songo, o 
que abriria espaço para quiçá 
perder pontos para o regresso a 
duas equipas nas Afrotaças. 

Mesmo assim, fica como nó-
doa o não aproveitamento das 
quatro vagas abertas para os clu-
bes nacionais nas competições 
africanas, o que seria marcante 
para o país, que pela primeira 
vez em 43 anos de independên-
cia teve direito de indicar quatro 
equipas para as Afrotaças, o que 
acontece em resultado da subida 
no “ranking” – está na 12.ª posi-
ção, com 15 pontos percentuais 
– a nível de clubes, juntando-
-se à Tunísia, Marrocos, Argélia, 
Zâmbia, Líbia, Costa do Marfim, 
África do Sul, Sudão, Egipto, RD 
Congo e Camarões. 

Lembre-se que antes da in-
dicação do Ferroviário de Ma-
puto numa primeira fase, usan-

do o que se designou de “critério 
desportivo”, a Federação con-
vidou por 10 dias aos primei-
ros quatro classificados de 2017 
para, querendo, responder po-
sitivamente à disponibilidade 
de vaga, mas só o campeão, que 
estava na Fase de Grupos da Taça 
Nelson Mandela, é que aceitou 
logo, enquanto o Costa do Sol e 
os Ferroviários da Beira e Nacala 
declinaram alegando problemas 
financeiros e de falta de direc-
ção efectiva como fizeram os 
canarinhos, que nesse momen-
to são geridos por uma comissão 
de gestão.  

Depois que três dos primei-
ros classificados da época pas-
sada terem declinando a FMF, 
convidou outros três seguintes, 
nomeadamente Liga Desportiva 
de Maputo, Clube do Chibuto e 
Ferroviário de Maputo mas, só o 
último aceitou. 

E hoje (10 de Setembro) ter-
mina oficialmente o período 

que a FMF estipulou como data-
-limite para que organizar os 
“dossier” e Liga Desportiva de 
Maputo é que ainda não se pro-
nunciou oficialmente. A nos-
sa Reportagem procurou sem 
sucesso falar com o presidente 
da Liga Desportiva de Maputo, 
Rafik Sidat, por se encontrar em 
Portugal. Contudo, fonte não 
oficial confirmou que este clube 
não iria aceitar as Afrotaças. 

Os clubes alegam falta de 
disponibilidade financeira para 
declinar porque antes de entrar 
na Fase de Grupos a CAF não 
paga nada.  A isso acresce-se o 
facto de por ser época de tran-
sição a prova decorrer entre No-
vembro e Maio. 

Apesar de se apontar ques-
tões financeiras, é crível que a 
falta de licenciamento e campos 
aprovados pela CAF – Moçam-
bique só tem três aceites – este-
jam igualmente por detrás desta 
decisão. 

pré-Eliminatória Em 
novEmbro 

Os dois (UDS e Ferroviá-
rio de Maputo) representantes 
nas Afrotaças vão disputar a 
pré-eliminatória em finais de 
Novembro (27/28), seguindo 
as restantes eliminatórias em 
Dezembro e Janeiro. Estando 
os meses de Fevereiro e Março 
reservados para a disputada da 
fase de grupos. Em Abril come-
ça a disputa da fase dos quartos-
-de-final e depois as “meias”, 
sendo que a final está prevista 
para Maio.

Para tomar parte das Afro-
taças com equipas melhor ape-
trechadas a FMF assegurou que 
haverá uma abertura para que 
as equipas que representarão o 
país possam fazer as inscrições 
dos seus reforços até 15 de No-
vembro.   
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AINDA NÃO É ESTA A VEZ 
DO DESPORTIVO DE MAPUTO

Por: GILBERTO GUIBUNDA
gilguibunda@gmail.com

Foto de ArquivoV 

A
quele que Michel Grispos um 
dia disse que até 2021 seria o 
maior e melhor clube de Mo-
çambique ainda não ressur-
giu das cinzas! 

Na euforia do título nacional conquis-
tado no Moçambola-2006, o então presi-
dente dos alvi-negros deixara neste mesmo 
Jornal a seguinte promessa: “sentimos que 
estamos a atingir o ponto de equilíbrio para 
darmos outro salto. Colocamos 2021 como 
meta final deste processo. Acreditamos que 
no final de 2009/2010, quando a actual Di-
recção terminar o mandato se calhar já não 
estaremos a dizer que a meta é 2021, mas sim 
2015. É possível porque o Desportivo está a 
reerguer-se com muita rapidez. Definimos 
o futebol como foco principal. Tudo deve 
girar em torno do futebol porque é a moda-
lidade que mais vende, arrasta massas e tem 
mais visibilidade. É por isso que capitaliza-
mos o futebol e tentamos que nos traga este 
efeito multiplicador. (…) Temos de continu-
ar a ganhar… sabemos o que temos, o que 
queremos e o que podemos buscar” - fim da 
citação. 

Era este o Desportivo de Maputo que 
Grispos sonhara, porém anos mais tarde foi 
traído por várias vicissitudes que não cabem 
nestas linhas enumerá-las. O quase cente-
nário clube de Amade Chababe Amade, Cal-
ton Banze, Aly Hassan, Tico-Tico, Domin-
guez, Dário Monteiro, Mexer, Zainadine…
está em insolvência, sem a nau que lhe possa 
fazer retornar à margem. O Professor Inácio 
Bernardo, que comanda o leme, tal como 
muitos outros que se identificam com as co-
res da ventoinha preta e branca, acreditam 

   J  V E D GM GS P 
AD Macuácua  18 14 3  1 26 05 45
Desportivo   18 11 5 2 32 02 38
Estrela Vermelha  18 9 5 3 15 07 32
Académica   18 9 3 5 24 07 30
Clube Gaza   18 7 8 4 12 10 29
Fer. Gaza   18 7 6 5 15 09 27
Fer. I’bane  18 6 5 7 21 19 23
Águias Especiais   18 5 5 10 11 19 20
ESFA FC   18 4 5 8 15 18 18
Clube da Manhiça  18 4 4 9 12 29 16
UP Maxixe   18 2 5 11 12 33 11
Ntumbuluco  18 1 4 13 03 29 07

Classificação actual
Classificação actual

Resultados da 7ª (2ª volta)

ESFA-Águias Especiais (1-0)
AD Macuácua-Desportivo (1-0)
Clube da Manhiça-Ferroviário de Gaza 
(2-1)
Clube de Gaza-UP Maxixe (2-0)
Académica-Ferroviário de Inhambane 
(1-0)
Estrela Vermelha-Ntumbuluco*
*Não se fez ao campo do Costa do Sol

Próxima jornada 8ª (2ª volta)
Ferroviário de Gaza-Clube de Gaza
UP Maxixe-Académica
Ferroviário de Inhambane-Estrela Ver-
melha
Ntumbuluco-ESFA
Águias Especiais-AD Macuácua
Desportivo-Clube da Manhiça

ZONA CENTRO 
Jogos em atraso: 
Próximos jogos de acerto do calendário 
5ª Jornada da 2ª volta
Matchedje de Mocuba-Dondo e Benfica*

*Não se deslocou a Mocuba 
6ª Jornada da 2ª volta 
*Ferroviário de Quelimane-Sporting da 
Beira 
*Adiado e sem data para a sua realização 

   J  V E D GM GS P 
Têxtil de Púnguè  15 10 3 2 30 11 33
Match. de Mocuba  15 10 2 3 31 17 32
Pipeline da Maforga 14 7 3 4 13 10 24
Chingale  14 6 5 3 16 06 23
Fer. Quelimane   14 6 5 3 14 03 23
Sporting da Beira  14 5 4 4 14 09 19
Desp. Manica   13 4 2 6 12 25 14
Benfica do Dondo  13 3 3 8 07 10 12
Est. Verm. Beira   14 2 6 6 06 07 12
Desp. Tete   15 1  2 9 03 23 05

num amanhã feliz, mas este demora chegar 
e mais do que isso outros emblemas se vão 
superando na concorrência. Com a veloci-
dade com que a Associação Black Bulls vem, 
é provável que o próximo ano seja mais tre-
mido ainda para o Desportivo de Maputo. 

Em mais uma jornada da Divisão de 
Honra pela Zona Sul, talvez a mais determi-
nante para as contas finais desta competi-
ção por esta região, o Desportivo de Maputo 
caiu aos pés da Associação Desportiva de 
Macuácua, líder isoladíssimo, e poderá ter 

colocado o objectivo do Moçambola do pró-
ximo ano em risco. Sete pontos de diferença 
e numa altura que faltam por disputar quatro 
jornadas, são muitos mas nada impossíveis 
de alcançar, embora só milagrosamente a 
AD Macuácua deixará o pássaro voar. Nas 
hostes alvi-negras ainda se acredita, foi esta 
a convicção de não atirar a toalha ao chão 
que Sebastião Sitoe, técnico do Desportivo, 
deixou vincada no final da partida em Man-
dlakazi. Entre a crença e a realidade há uma 
grande distância mas enquanto haver vida 
há que acreditar. 

O Ntumbuluco voltou a faltar com o res-
peito aos adeptos que se fizeram ao campo 
do Costa do Sol para acompanhar a partida 
que devia fazer com os alaranjados do Estrela 
Vermelha. Optou por gazetar e naturalmente 
quem saiu beneficiado foi o Estrela, que as-
sim amealhou mais pontos e neste momento 
está em terceiro lugar e a seis pontos do Des-

portivo de Maputo. 
Por seu turno, a Académica de Maputo, 

que jogava no seu pelado, conseguiu uma 
importante vitória sobre o Ferroviário de 
Inhambane e subiu para a quarta posição da 
tabela classificativa. 

Na Zona Centro o Dondo e Benfica parece 
já não estar com a cabeça para a competição. 
Este fim-de-semana voltou a não compare-
cer, desta feita no campo do Matchedje de 
Mocuba. Contrariamente, o jogo que envol-
veria o Ferroviário de Quelimane e o Spor-
ting da Beira ficou adiado e sem data, por o 
recinto do jogo que devia acolher a partida 
estar interdito pela FIFA, ou seja, esta sema-
na deverá receber, segundo deu a entender 
uma fonte federativa, um inspector deste 
organismo máximo do futebol mundial. A 
competição geral por esta zona deverá ainda 
estar parada para todas as equipas de forma a 
acertar os jogos em atraso.

mailto:gilguibunda@gmail.com
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NÃO CONSIGO OLHAR PARA O MEU FUTURO SEM SUCESSO

Por: Joca Estêvão
jocaestevao@gmail.com

O 
meio-campista mo-
çambicano Omar Che-
lito está firme no Re-
naissance Sportive de 
Berkane, que milita na 

I Divisão de Marrocos, que tendo es-
tado na disputa do Grupo “B” da Fase 
de Grupos da Taça CAF com a União 
Desportiva do Songo avança para os 
quartos-de-final da prova, junta-
mente com o Al-Masry (Egipto).

Os marroquinos não resistiram 
ao talento de Chelito, que depois de 
representar o Ferroviário de Nacala 
deu um salto ao homónimo da Beira, 
emblema que representou na Liga dos 

sinto sintonizado com as pessoas da-
qui. Elas gostam muito de futebol. Sou 
muito bem tratado e todos ajudam-
-me para que possa andar com as mi-
nhas próprias pernas. Quero devolver 
a confiança que eles depositaram em 
mim, trabalhando arduamente para 
conseguir um lugar na equipa”, afir-
mou o jogador moçambicano, que 
também nos disse que “fiz a primeira 
partida e senti-me bem. Os meus co-
legas têm sido solidários e esse facto 
é importante para a minha integra-
ção”, frisou.

Chelito não consegue comunicar-
-se perfeitamente com as pessoas li-
gadas ao clube, mas revelou que já foi 
mais difícil, particularmente nos pri-
meiros dias, por não falar Árabe, nem 
Francês, referindo que ultimamente 
o aspecto da comunicação está a me-
lhorar significativamente com a ajuda 
de um intérprete.

– “O tradutor não tem um grande 
domínio da língua portuguesa. Fala 
mais Espanhol. Há coisas que me pas-
sam. O essencial é que ele consegue 
conduzir-me para poder perceber o 
que se pretende. Felizmente o fute-
bol tem a sua linguagem peculiar e 
mesmo sem falarmos a mesma língua 
conseguimos chegar a entendimen-
to. Sinto-me obrigado a ter conhe-
cimentos básicos da língua francesa 
para a minha vida mais facilitada”, 
sublinhou o médio.

O Renaissance tem uma equipa 
jovem, combativa e bastante compe-
titiva. Em todos os sectores tem joga-
dores de reconhecido talento. Che-
lito, ido de uma realidade diferente, 
acredita que bons dias estão por vir.

– “Estou convicto que vou ven-
cer. De contrário ficava em Moçam-
bique. Confio no meu potencial. Te-
nho um grande respeito pelos meus 

colegas. Mas vou lutar por aquilo que 
eu acredito. Foi sempre assim e con-
segui chegar até aqui. Tenho de con-
tinuar com os olhos postos nos meus 
objectivos pessoais, mas também 
colectivos. Somos uma equipa muito 
unida”, disse.

POR SER 
MUÇULMANO 
SENTE-SE EM FAMÍLIA

O ex-jogador da União Desportiva 
do Songo diz que o facto de professar 
a religião muçulmana, como a maio-
ria dos marroquinos, tem uma gran-
de possibilidade de ver a sua vida a 
dar grandes passos, referindo que de 
contrário seria muito difícil resistir.

– “Não estou perdido. A religião 
da maior parte dos marroquinos e dos 
componentes da equipa, incluindo 
os estrangeiros, é a muçulmana. Esse 

As pessoas de Berkane 
são humildes e afáveis

sURPREENDIDo coM a REaLIDaDE

Como qualquer indivíduo nado e crescido na África Austral 
“pinta� um cenário de questões intermináveis sobre a reali-
dade dos países árabes, Chelito não foge à regra. Mesmo reco-
nhecendo que “o futebol é mundo à parte�, não esperava que 
fosse viver um ambiente tão bom, sobretudo nos primeiros 
dias na terra de Mahomed VI.

– “Quando soube que ia jogar em Marrocos travei uma luta 
comigo mesmo sobre o que poderia encontrar aqui, em termos 
de adversidades, sobretudo. Todavia, desde o primeiro dia só 
tenho vivido maravilhas. Estou a gostar muito das pessoas de 

Berkane. São humildes, hospitaleiras e afáveis. Confesso que 
estou surpreendido pela positiva”, expressou o jogador.

Os adeptos do Berkane são, por outro lado, pessoas muito 
exigentes com os seus profissionais. Aliás, na partida frente à 
União Desportiva do Songo chegaram a apupar o seu treina-
dor, num momento em que os hidroeléctricos tiveram algum 
ascendente. Chelito não teme isso.

– “Já vivi ambientes mais complicados que este. Em Nacala 
todo mundo sabe que as pessoas não admitem perder. No Chi-
veve não é diferente”, lembrou.

O novo reforço do Berkane não esconde que gosta de desafios. Sabe que não 
vai ter a vida facilitada, pelos vários motivos sobejamente conhecidos, que vão 
desde a cultura marroquina à concorrência na equipa e sabe que para ter lugar vai 
enfrentar jogadores já rotinados com a cultura imposta no clube. Mesmo assim o 
médio moçambicano lança ao desafio.

– “Vim aqui para jogar e não para fazer turismo. Quero ser titular na equipa e 
vou trabalhar para isso, mesmo reconhecendo o valor dos meus colegas”, decla-
rou o jogador, acrescentando que “não há quem me tire sono. Todos queremos 
jogar e cada um de nós deve lutar para que em cada jornada seja o eleito pelo 
treinador. O treinador não escondeu que gostou de ver-me na primeira partida 
com a camisola da minha nova equipa, mas não posso ficar à sombra dos seus 
elogios”, afirmou.

No PLaNtEL

Não há quem  
me tira sono!

A cada convocatória dos Mambas espreita para ver 
se o seu nome não consta e confessa ao desafio que 
está à espera do dia em que vai realizar o seu sonho 
de sempre. Neste momento acredita que a chamada 
pode chegar o mais rápido possível, mas a única coisa 
que deve fazer é continuar a trabalhar mais e melhor 
para que o seleccionador nacional conte ele.

– “Já estou à espera da oportunidade na Selecção 
Nacional. No momento que tiver essa oportunidade 
vou dar o meu melhor para ajudar o meu país e passar 
a ser fazer parte do lote das escolhas por longo perí-
odo. O dia vai chegar, acredito. Tudo pode depender 
de mim. Trabalho para superar-me todos os dias”, 
disse. 

Na sELEcÇão NacIoNaL

Já estou à espera 
da oportunidade

Campeões do ano passado. Chelito, 
com 22 anos de idade (em 2017), foi 
cobiçado por vários clubes da África 
do Norte nessa altura, mas foi o Re-
naissance Sportive de Berkane que 
levou a melhor quando este jogador 
já representava a União Desportiva do 
Songo.

– “Foram vários os clubes que se 
interessaram em mim desde o ano 
passado. Esse interesse prolongou-se 
para este ano, onde vários clubes de 
África diziam-se fascinados por mim. 
O TP Mazembe foi um deles, mas 
também veio o Al-Masry do Egipto, 
que esteve na nossa série na fase de 
grupos. O Berkane só apareceu depois 
e ganhou a corrida”, confessou o novo 
jogador do Berkane.

O nacalense assinou por cinco 

anos pela equipa marroquina, que nos 
últimos tempos tem crescido a olhos 
vistos no futebol daquele país, tendo 
em perspectiva deixar a sua marca 
bem visível no futebol africano.

No seu primeiro jogo com a cami-
sola do seu novo clube Chelito exibiu-
-se durante 70 minutos e, apesar de 
ainda não estar familiarizado com o 
meio, arrancou uma exibição pro-
missora e já conseguiu conquistar o 
público marroquino, dirigentes, trei-
nadores e colegas de equipa, que o 
acarinham a todo o momento. Aliás, 
na partida em que a União Desporti-
va do Songo enfrentou a equipa mar-
roquina, na última jornada da Fase 
de Grupos, no Estádio Municipal de 
Berkane, tudo isso ficou bem paten-
te. Chelito chegou ao campo acom-

panhado por um elemento bem-pa-
recido que o conduziu, como um rei, 
à tribuna de honra, onde juntou-se 
a outras figuras de relevo da colecti-
vidade marroquina, entre outras de 
maior importância na região. 

ESTOU NUM 
BOM CLUBE

A atenção dispensada a Chelito 
deixou-nos agradavelmente impres-
sionados. O cordão de segurança em 
seu redor quase inibia-nos de aproxi-
marmos dele, mas o crachá que em-
punhámos ao pescoço abriu-nos as 
portas à conversa.

– “Ainda não estou familiarizado 
com a região, mas vou-me ambien-
tando. Estou num bom clube. Já me 

facto vai ajudar-me sobremaneira 
para reunir mais forças, persistir e 
vencer. Sinto-me como que se esti-
vesse em família”, afirmou o jogador 
moçambicano, que alargando o seu 
discurso disse que “não consigo olhar 
para o meu futuro sem sucessos. Por 
agora posso dizer que a minha vida 
não vai parar por aqui. Quero muito 
mais. Sei que há um longo percur-
so pela frente, mas estou disposto a 
percorrê-lo”, manifestou-se Chelito.

De Nacala, sobretudo, chegam 

mensagens que fortalecem os propó-
sitos de jogador de futebol. O núme-
ro 20 do Berkane revela que os ami-
gos e familiares sentem um grande 
orgulho de ter o filho da sua terra a 
trilhar por um caminho de desafios 
supremos.

– “Todos os dias recebo men-
sagens de Nacala transmitindo-me 
energias positivas. Estou aqui e ao 
mesmo tempo percebo que estou 
perto da minha terra. Esse fenómeno 
fortalece-me todos os dias”, afirmou.

O novo número de Chelito é o 20

Omar Chelito foi autor de um dos golos contra o Ngaya das Comores
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torneio cosafa: chegou a vez delas!
Por: Raimundo Zandamela, em PoRt eliZabeth

raizandamela@gmail.com

O 
W o l f s o n 
S t a d i u m , 
em Nelson 
M a n d e l a 
Bay, será o 

palco para o jogo que colo-
cará frente-a-frente a Se-
lecção Nacional Feminina de 
Futebol e a sua congénere dos 
Camarões, em partida refe-
rente à jornada inaugural do 
Grupo “B” do Torneio Cosa-
fa, que este ano terá lugar em 
Port-Elizabeth, na África do 
Sul, de 12 a 22 de Setembro. 
Embora não tenha nenhum re-
gisto em confrontos anteriores 
com esta selecção, o combina-
do nacional, que partiu ontem 
de Maputo para mais uma mis-
são em representação à pátria, 
terá pela frente uma equipa 
que este ano disputará o Cam-
peonato Africano das Nações 
da categoria, que terá lugar no 
Gana. Facto curioso é que Mo-
çambique encontrará no mes-
mo grupo outro colosso pelo 
seu caminho, a Zâmbia, que 
também representará a região 
no CAN. 

Camarões, que conseguiu 
a qualificação para o último 
Campeonato Mundial Femini-
no da FIFA no Canadá em 2015 
e também esteve nos Jogos 

O Clube Cocorico da Beira lidera a lista das 20 eleitas que 
irão atacar a Cosafa, contando com oito (8) atletas, seguida 
pela formação do Benfica, também da Beira, actual campeã 
em título, com quatro (4). Chimoio e Nampula também fa-
zem-se representar nesta chamada, sendo que as restantes 
são da capital do país. 

Confira a seguir a lista final: 
Guarda-redes: Assumine Linge (Cocorico) e Elsa Alferes 

(Benfica da Beira)
Defesa: Amélia Elias e Amélia Banze (Benfica da Beira); 

Lisete Massingue (Viveiros de Nampula); Joana Bilai Soca, 
Cecília Regina Mufume e Cainara Mussa Jamal (Cocorico da 
Beira), Neila Malate (LDM) e Graça Castro João (Computer 
Solutions)

Médios:  Lónica Vasco (Costa de Sol), Deolinda Fenhane 
Gove (LDM), Virgínia Xavier Militão e Celma da Cruz (Coco-
rico da Beira), Samira Latifo (Viveiros de Nampula) e Sabila 
Balata (Computer Solutions de Chimoio)

Avançadas: Violeta Cuda David e Lúcia Moçambique 
(Cocorico da Beira), Isabel Jorge (Clube Fanta da Beira) e Ci-
dália Cuta (Benfica da Beira)

Calendário dos jogos 
Data     Hora    Local   
12/09/2018 Botswana-Malawi  10.00 horas  Wolfson Stadium
12/09/2018 Suazilândia-Uganda  13.00 horas   Wolfson Stadium

12/09/2018 África do Sul-Madagáscar  15.30 horas  Wolfson Stadium
13/09/2018 Zimbabwe-Namíbia   10.00 horas   Wolfson Stadium
13/09/2018 Camarões-Moçambique  13.00 horas  Wolfson Stadium
13/09/2018 Zâmbia-Lesotho   15.30 horas  Wolfson Stadium
14/09/2018 Madagáscar-Malawi  10.00 horas  Wolfson Stadium
14/09/2018 Zimbabwe-Suazilândia  13.00 horas  Wolfson Stadium
14/09/2018 Botswana-África do Sul   15.30 horas  Wolfson Stadium
15/09/2018 Lesotho-Moçambique   10.00 horas  Wolfson Stadium
15/09/2018 Namíbia-Uganda   13.00 horas  Wolfson Stadium
15/09/2018 Zâmbia-Camarões  15.30 horas  Wolfson Stadium

16/09/2018 DIA RESERVADO AO DESCANÇO
17/09/2018 Zimbabwe-Uganda   10.00 horas  Wolfson Stadium
17/09/2018 Suazilândia-Namíbia   13.00 horas  Gelvandale Stadium
17/09/2018 África do Sul-Malawi  15.30 horas  Wolfson Stadium
17/09/2018 Botswana-Madagáscar   15.30 horas  Gelvandale Stadium
18/09/2018 Zâmbia-Moçambique  15.00 horas  Wolfson Stadium
18/09/2018 Camarões-Lesotho   15.00 horas  Gelvandale Stadium
19/09/2018 DIA RESERVADO AO REGRESSO DAS EQUIPAS ELIMINADAS

Cocorico da Beira 
lidera a lista

CONHEÇA AS CONVOCADAS

Meias-finais
20/09/2018 - Vencedor do 
Grupo “B” vs Segundo Melhor 
Classificado 13.00 horas – 
Wolfson Stadium
20/09/2018 - Vencedor do Gru-

po “A” vs Vencedor do Grupo 
“C” 15.30 horas – Wolfson 
Stadium
21/09/2018 DIA RESERVADO 
AO DESCANÇO   
22/09/2018 Disputa para o ter-

ceiro E QUARTO lugarES – 11.00 
horas – Wolfson Stadium
22/09/2018 FINAL – 15.00 ho-
ras – Wolfson Stadium

Olímpicos de Londres há três 
anos, mostrando a sua evolução 
no futebol feminino na última 
década, deverá entrar na prova 
disposto a levar consigo o al-
mejado troféu, à semelhança da 
Zâmbia, que também leva algu-
ma tradição nestas provas. 

Lembrar que na edição pas-
sada a Zâmbia se contentou com 
a medalha de bronze, depois de 
derrotar a selecção do Quénia 
por 4-2, conquistando desse 

modo a terceira posição no tor-
neio.  

Um grupo “difícil”, mas que 
não impede que as treinadas de 
Cláudio Macapa, novo treina-
dor da formação moçambicana, 
lute para os objectivos a que se 
propuseram alcançar, designa-
damente a passagem pela fase 
de grupos, uma vez que na edi-
ção anterior Moçambique ficou 
muito próximo desse objectivo. 

- “Estamos neste torneio 

para fazer o melhor que no ano 
anterior. Estamos cientes das 
dificuldades que teremos no 
grupo em que nos encontramos, 
mas vimos aqui para cumprir 
com o nosso objectivo, que é 
passar a fase de grupos e depois 
brigar por um lugar de destaque 
no evento”, disse Macapa. 

O Lesotho será um dos ad-
versários que a equipa de todos 
nós terá de afastar do seu cami-
nho caso queira lograr sucesso 
nos seus objectivos. As repre-
sentantes moçambicanas vol-
tam a entrar em cena este sá-
bado quando forem 10.00 horas 
diante deste adversário.

As 12 equipas serão dividi-
das em três grupos, cada um 
contendo quatro. Segundo reza 
o regulamento da prova, apenas 
a melhor classificada de cada 
grupo avançará para as meias-
-finais, juntamente com o vice-
-campeão melhor classificado.

Recorde-se que a África do 
Sul é a actual campeã, após ba-
ter o Zimbabwe por 2 -1 na fi-
nal, no ano passado. 

tEMOS UM GRUPO fORtE

Cumprindo o seu primeiro 
ano à frente dos destinos des-
ta selecção, Cláudio Macapa, 
que entrou em substituição de 

Felizarda Lemos, disse à nossa 
Reportagem que a FMF e alguns 
clubes têm trabalhado conjun-
tamente na promoção contínua 
do futebol feminino, promo-
vendo intercâmbios com outros 
técnicos, de forma a alargar o 
leque de opções pelo país. Aliás, 
a recente convocatória integra 
atletas vinda de diferentes pon-
tos do país, com particular ên-
fase para a província de Sofala, 
onde a prática desta modalida-
de por parte do género feminino 
tem expressão. 

– “Temos um grupo forte, 
porque a selecção conta com 
atletas oriundas de alguns clu-
bes do país que ainda praticam 
o futebol feminino com alguma 
regularidade. Acreditamos que 
com este conjunto poderemos 
construir uma selecção que se 
deseja. Apesar de não termos 
tido jogos de controlo, excep-
tuando o amigável diante do 
Zimbabwe, as meninas deram 
sinais positivos, a avaliar pela 
motivação e a força de vontade 
apresentada pelas mesmas”. 

Importa lembrar que em 
2012 Moçambique ficou por ter-
ra nas eliminatórias de acesso 
ao Campeonato Mundial de Fu-
tebol Feminino Sub-20 que teve 
lugar no Japão, ao ser afastado 
precocemente pelo Zimbabwe.

SORtEIO DO CAMPEONAtO 
fEMININO DA COSAfA 2018
GRUPO “A”
África do Sul
Botswana
Madagáscar

Malawi 
Grupo “B”
Zâmbia
Camarões
Lesotho
Moçambique

GRUPO “C”
Zimbabwe
Swazilândia
Namíbia
Uganda
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MATOLA STADIUM JÁ EM OBRAS

Por: AtAnásio ZAndAmelA 
atazanda@gmail.com

I
niciaram na quarta-feira 
(5) passada, no bairro 
Tchumene I, no Município 
da Matola, as obras para 
edificação do primeiro 

estádio construído de raiz na-
quela urbe. Trata-se do Matola 
Stadium, que será a primeira das 
cinco infra-estrutura a serem 
erguidas no âmbito do futuro 
complexo desportivo onde fun-
cionará a academia da  Associa-
ção Black Bulls (ABB). 

As obras de construção do 
Matola Stadium, cuja primeira 
pedra foi lançada pelo presi-
dente do Conselho Municipal, 
Calisto Cossa, serão feitas por 
fase e com duração aproximada 
de quatro anos. A primeira, que 

assegurar a melhoria das vias de 
acesso até ao local. 

40 camas PaRa EsTÁGIOs 
E 17 REsIdêncIas 
PaRa jOGadOREs  

O projecto apresentado é 
ambicioso. Juneid Lalgy, da Di-
recção da Associação Black Bulls 
(ABB), descreveu a planta do 
empreendimento como sendo 
moderna e composta por dois 
campos de futebol de 11, sendo 
um com relva natural e outro sin-
tético, uma piscina olímpica, pa-
vilhão multiusos, bem como de 
17 residências tipo 2 já em fase de 

conclusão para albergar atletas e 
treinadores de todos os escalões 
de formação e da equipa sénior.  

Entretanto, Lalgy revelou 
que para além da infra-estrutura 
para a ABB prevê-se a edififica-
ção de um centro de acomodação 
ou hotel preparado especifica-
mente para estágios, acreditando 
mesmo que “muitas equipas po-
derão usá-lo, inclundo os mam-
bas, pois teremos um centro de 
estágios moderno, completo e 
com um mínimo de 40 quartos”, 
revelou.

Lalgy sublinhou ainda que a 
sua esperança é de que “a elite 
do futebol moçambicano tenha 

aquele complexo como refe-
rência. acreditamos que vamos 
formar a nova elite de jogadores 
para a selecção”, explicou.

cOssa assEGURa FaZER 
O QUE FOR nEcEssÁRIO
PaRa a RÁPIda 
cOncLUsÃO 
 
 
Na ocasião o edil da Matola, 

Calisto Cossa, falou da impor-
tância deste centro desportivo 
para Matola, sublinhando que 
cimenta a posição da urbe como 
um destinos desportivos de refe-
rência do país, em alusão ao Es-
tádio da Machava. 

Disse ainda que Matola é 
uma cidade industrial e desta 
forma contribui também “para a 
industrialização do futebol mo-
çambicano, oferecendo infra-
-estruturas com qualidade in-
ternacional, como será esta que 
lançamos a pedra”, disse.

Calisto Cossa quer ver o re-
cinto a funcionar, daí que pro-
meteu total apoio e cooperação 
para a celeridade das obras e 
sobretudo o cumprimento dos 
prazos.

- “não vamos lançar a pedra 
duma planta que não germina. 
Vamos acompanhar as obras para 
que nada que seja da nossa alçada 
atrase as obras”, prometeu. 

A cerimónia, que começou 
com a evocação dos antepassa-
dos através do “kupalha”, con-
tou, para além dos jogadores da 
ABB, com diversas individuali-
dades desportivas, entre as quais 
Abel Xavier (seleccionador na-
cional de futebol), Faizal Sidat 
(presidente honorário da FMF), 
os presidentes das associaçoes 
provinciais da cidade e provín-
cia de Maputo, nomeadamen-
te Amílcar Jussub e José Sendela.

Calisto Cossa lançou a primeira pedra e depois prometeu acompanhamento das obras 
para que nada falhe

Dentro de quatro anos espera-se que o local esteja assim

Abel Xavier e seu staff atentos à explicação do patrono da ABB

compreenderá o arrelvamento 
do campo principal, terminará, 
em princípio, em inícios do pró-
ximo ano e após isso iniciará a 
segunda etapa, que será da edi-
ficação das bancadas, que igual-
mente serão erguidas em fases e 
com capacidade final para cerca 
de 10.000 espectadores.

Com o lançamento da pri-
meira pedra estavam criadas as 
condições para o arranque efec-
tivo das  obras, até porque antes 
o empreiteiro, contratado pela 
Direcção da Black Bulls, havia 
concluido a terraplanagem que 
deu espaço para a preparação do 
terreno para o arrelvamento. 

O projecto é financiado pela 
ABB e tem apoio do Conselho 
Municipal da Cidade da Mato-
la, que segundo soubemos vai 
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MOÇAMBIQUE OBRIGADO A VENCER
EM MADAGÁSCAR PARA ESTAR NO CAN

Por: DEANOF POTOMPUANHA
deanof.dolfo@gmail.com

Fotos de Deanof Potompuanha

Melhores 
tacticamente

É preciso 
trabalhar mais

Nada está 
perdido

Pedro da Barca

Henrique Mangue

david Mazivila

JosHua cossa

gerson cHivale

Yuran Malate

Paulo novela

silvino azarias

Fadil ainadine

silvestre Manoco

BetinHo MatlHoMBe

Manuel tivane

MaFaliManana JHorialY

andriaMiFenY cHrétier

razaFiMandiMBY YMelda

rasolonadiMBY Bernardin

etiène Hernan

tovonaY Pierralit

randriManPandrY 

Francegal

ricHard Marcel 

enidiel regis

raBeasiMBula rodolPHe

raFilaManana JHoriaH

Ficha técnica

tREinaDORES
Pascoal loForte  Ben

arena do costa do sol (Praia)

assistência: cerca de 450 espectadores
Árbitro: Louis Siave (Maurícias), auxiliado 

por Reetest Loll (Maurícias) e Innocent 
Adjoumani (Costa do Marfim)

comissário: Poobalan Govindasamy 
(África do Sul)

Golos de Edeniel, Randriamampandry 
(Maurícias), Paulo Novela, Fadil, Henrique 

e Silvestre (Moçambique)

MadagÁscar, 5MoÇaMBique, 4

A
penas uma vitória 
interessa ao com-
binado nacional 
(futebol de praia) 
no jogo da se-

gunda “mão” – a decorrer a 22 
Setembro em Madagáscar – de-
pois da derrota por 4-5 na tarde 
de ontem, no jogo disputado na 
praia da Costa do Sol.

Na única eliminatória, o 
vencedor deste confronto qua-
lifica-se para o Campeonato 
Africano das Nações, a ter lugar 
no Egipto de 9 a 14 Dezembro 
do corrente ano.

Vinte e quatro horas depois 
dos “Mambas” terem cedido 
um empate caseiro (2-2) con-
tra a sua congénere da Guiné-
-Bissau, ontem foi a vez de 
Moçambique medir forças na 
arena do Costa do Sol contra 
Madagáscar.

Da Barca viu o poste a de-
volver o remate de Rabeasim-
bula, antes mesmo que fos-
sem disputados três minutos. 
Aos seis Razafimandimby quis 

inaugurar, mas o seu golpe de 
cabeça não assustou o dono da 
baliza moçambicana, que no 
minuto seguinte teve uma ex-
celente intervenção, ao desviar 
um portentoso remate. 

De seguida Edeniel chegou 
mesmo ao golo, numa descon-
centração dos homens mais re-
cuados da equipa daqui.

Três minutos depois Mo-
çambique restabeleceu a igual-
dade por intermédio de Paulo 
Novela, minutos antes de da 
Barca ser substituído por Ma-
nuel Tivane por dores na virilha 
direita.

Mas Madagáscar vinha 
mesmo para vencer, voltou a 
marcar, desta feita por Randri-
mampandry, já na ponta final 
do primeiro período. Mas ainda 
houve espaço de Manuel Tivane 
evitar mais um.

REJUVENESCER-SE…

No segundo período os pu-
pilos de Loforte entraram mais 
fortes e pressionantes, tendo 
visto Fadil a empatar o encontro 
no reatamento.

Silvestre, aos nove minutos, 

perdeu a oportunidade de colo-
car Moçambique pela primei-
ra vez na frente do marcador, 
quando tinha apenas o guarda-
-redes a fazer-lhe oposição.

Henrique seria o responsável 
pelo feito. Majestoso golo, co-
locado com toda a classe, num 
tiro do meio-campo, aos 10 mi-
nutos.

A ascensão era significati-
va, de tal modo que Silvestre 
colocou Moçambique a vencer 
por 4-2, depois de uma reposi-
ção lateral. Na jogada anterior 
o “keeper” moçambicano, Ma-
nuel Tivane, havia protagoniza-
do uma excelente defesa, depois 
de uma entrada-relâmpago de 
Randriamampandry.

PERDER NO FIM

No derradeiro período o Ma-
dagáscar entrou a reduzir, por 
Enidiel. Postura diferente dos 
malgaxes, que viram o joga-
dor contrário a voltar a marcar 
(4-4), fazendo o “hat-trick”. 
No minuto seguinte só não fez 
o “pocker”graças à atenção do 
guardião.

Aliás, Manuel Tivane vol-

– “Primeiro devo agradecer a 
oportunidade, segundo dizer que 
o jogo foi muito quente, especial-
mente no segundo período. Foi 
muito pesado porque Moçambi-
que esteve muito bem organizado 
tacticamente e esteve mais forte, 
mas no terceiro período conse-
guimos sairmo-nos melhor. Tere-
mos o jogo da segunda “mão” em 
Madagáscar e acho que nos saire-
mos melhor de modo a chegarmos 
ao CAN de Dezembro no Egipto. 
Tacticamente penso que Moçam-
bique tem uma equipa razoável”.

– “Ainda não estamos fora da 
corrida, temos mais um jogo por 
fazer, ainda que seja na casa do 
adversário. Foi um jogo bem dis-
putado, pressionámos o adversá-
rio e sentiu enormes dificuldades 
para praticar o seu futebol. Infe-
lizmente a vitória sorriu para eles. 
Entrámos a pressionar o adver-
sário porque sabíamos que pode-
ríamos encurralá-lo até ao fim e 
certamente os jogadores desgas-
taram-se por isso. Chegámos ao 
fim e ficámos mais divididos e a 
equipa adversária, que é mais ma-
treira e mais rodada, soube apro-
veitar. É preciso trabalhar mais. 
O desgaste que tivemos foi pela 
táctica que adoptámos em relação 
ao adversário. O nosso piso é mais 
pesado e o do Madagáscar é leve, 
daí que acredito que nos aguenta-
remos mais”.

– “Entrámos a perder, mas 
soubemos dar resposta, daí que 
chegámos a vencer por 4-2. Mas 
penso que quando entrámos no 
segundo período faltou muita 
concentração. Sofremos dois golos 
de maneira muito infantil. O joga-
dor deu o primeiro aviso, deu uma 
bicicleta, entrou, deu o segundo 
aviso, deu uma bicicleta e ganhou 
um livre. Na outra bicicleta ga-
nhou uma grande penalidade… 
penso que faltou concentração. 
Mas nada está perdido, temos a 
segunda “mão” e podemos fazer 
melhor para nos qualificar”.

– Ben, seleccionador 
de Madagáscar

– Pascoal Loforte, 
seleccionador nacional

– Silvestre Manoco, 
capitão (Moçambique)

tou a sair-se melhor no duelo 
contra Ediniel, num livre. Num 
lance idêntico, o árbitro mar-
cou grande penalidade, colo-
cando os forasteiros em vanta-
gem (5-4).

Moçambique ainda se be-
neficiou de uma grande pena-
lidade. Yuran Malate permitiu a 
figura do guarda-redes, consu-
mando a derrota.
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Por:RAIMUNDO ZANDAMELA

MODERNA PISCINA 
DO DESPORTIVO QUASE PRONTA

A 
família alvi-negra 
já pode rejubilar, 
pois as obras de 
remodelação e 
modernização da 

piscina e os espaços adjacentes 
situados no Grupo Desportivo 
de Maputo já estão a ganhar 
forma. Este facto foi constata-
do após uma visita que o desa-
fio efectuou no âmbito do se-
guimento do trabalho levado a 
cabo em princípios do ano em 
curso. 
Embora ainda não esteja ope-
racional, a piscina do clube já 
foi concluída, aguardando-
-se apenas que a mesma esteja 
pronta para ser usada. A piscina 
passou dos até então 33 metros 
de comprimento para 25, sendo 
que a profundidade foi reduzi-
da dos 7,5 metros para ape-
nas dois (2). Para além disso, a 
mesma passa a contar com 9 a 
10 pistas.
É possível ver no local as profundas 
alterações que foram operadas, 
como é o caso da colocação 
das bancadas e dos balneários. 
O projecto inclui ainda a am-
pliação do centro social, cons-
trução da sala de refeições, 
restaurante e salão de dança 
desportiva, cujas obras estão 
em curso.

Um outro projecto ambicioso anunciado pelo nosso 
interlocutor tem que ver com a projecção de uma 
escola de natação dotada de técnicos altamente 
qualificados que terão a missão de projectar o clu-
be ao mais alto nível assim como tornar o mesmo 
numa referência. 
- “Estamos também em conversações com algu-
mas pessoas que estão interessadas em fazer parte 
deste projecto. Numa primeira fase a escola contará 
com alunos que serão recrutados em escolas com 
as quais temos parcerias e doravante pretendemos 

alargar o projecto numa dimensão maior”, anota o 
nosso entrevistado. 
Paralelamente a isso tomámos conhecimento que 
ficará encerrado o uso da prancha de mergulho, 
pois já não se aplica na modalidade. A prancha será 
reabilitada e passará a ser um monumento em ho-
menagem a todos que tanto deram à natação no 
emblema alvi-negro. 
De referir que depois da crise que dilacerou o clube, 
o mesmo teve de suspender uma série de modalida-
des que vinha movimentado, incluindo a natação. 

À procura de novos 
parceiros

Lembrar que este e tantos outros 
projectos surgem na sequência 
da procura da auto-sustenta-
bilidade para o clube, levada a 
cabo pela até então Comissão de 
Gestão liderada por Danilo Correia. 
Aliás, estas foram algumas es-
tratégias que o até então diri-
gente encontrou para revitalizar 
e rentabilizar todos os activos, 
nomeadamente infra-estruturas 
e os próprios atletas, apostando 
também numa gestão transpa-
rente. 
- “O Desportivo está a desen-
volver projectos que irão per-
mitir um encaixe de receitas de 
forma a conseguirmos a nossa 
auto-sustentabilidade financei-

valorizar o nosso património, o 
que consequentemente irá per-
mitir um encaixe de receitas. As 
obras são necessárias para tais 
objectivos e para a estabilidade 
das contas. Os fundos provêm 
de parcerias com entidades pri-
vadas. Estes acordos permitem 
a reabilitação e rentabilidade e 
simultaneamente elevam o valor 
patrimonial e consequentemen-
te os fundos próprios”, elucidou.
Ainda assim, Issufo Mahomed 
deu-nos a conhecer que a actual 
Direcção do clube está à procura 
de novos parceiros que possam 
apoiar e patrocinar a reactiva-
ção do Departamento de Nata-
ção daquele clube, uma vez que 
a mesma ficou cerca quatro anos 
inactiva.
- “Já começámos a bater portas 
no sentido de vermos se encon-
tramos algum parceiro interes-
sado em patrocinar o Desportivo 
nesta modalidade. Acreditamos 
que iremos encontrar, pois o 
clube pretende abrir uma escola 
da modalidade”, finalizou Mo-
hamed.

Vem aí a escola de natação

ra. Este projecto inclui o melho-
ramento e a ampliação das infra-
-estruturas do clube. Isso está a 

A obra conta com a fiscalização 
de técnicos da federação, do 
Comité Olímpico e do próprio 
Ministério da Juventude e Des-
portos e a mesma só deverá es-
tar aberta para as competições 
depois da aprovação dos orga-
nismos acima referenciados. 
- “Esperámos poder entregar as 
obras ainda este ano. Acredita-
mos também que ainda este ano 
poderemos ter a piscina a fun-
cionar em pleno. Estamos à es-
pera que o empreiteiro, o nosso 
parceiro, o façam. Estamos sa-
tisfeitos com a celeridade e o 
curso das obras. As dimensões 
anteriores não se adequavam às 
exigências actuais e penso que 
foi dado um passo significativo 
nesse aspecto. Com as actuais 
dimensões que a piscina apre-
senta estaremos abertos para 
acolher diversas provas”, ex-
plica Issufo Mahomed, director 
do Departamento de Natação. 
A piscina e outras infra-estru-
turas adjacentes serão explora-
das por duas empresas privadas 
que estão a investir na sua re-
modelação e que mensalmen-
te irão pagar o arrendamento. 
A nossa fonte fez saber ainda 
que os planos de investimento 
não param por aqui. O pavilhão e 
campos das modalidades de sa-
lão serão ampliados e o recinto 
do clube contemplará igual-
mente lojas. 

Issufo Mahomed, director do Departamento de Natação do GDM
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Maputo desperta este domingo 
Com Meia-Maratona Internacional  

Noticiário

A 
capital do país é palco na ma-
nhã deste domingo (16) da re-
alização da 1.ª edição da Meia-
-Maratona Internacional da 
Cidade de Maputo, evento que 

engloba duas corridas, sendo uma de fede-
rados e outra dedicada apenas à família.

A partida das duas provas será realizada 
em simultâneo, às 8.00 horas, na Praça da 
Independência, em frente à estátua de Sa-

mora Machel (junto ao edifício do Centro 
Cultural Franco-Moçambicano), na avenida 
com o mesmo nome.

A iniciativa é da MRD Investments, em 
parceria com o Ministério da Juventude 
e Desportos, Federação Moçambicana de 
Atletismo e Conselho Municipal da Cidade 
de Maputo, tendo como patrocinador prin-
cipal o Barclays.

Em federados, segundo os organiza-

dores, já está confirmada a participação de 
corredores de países como Quénia, Eritreia, 
África do Sul, Etiópia e outros provenientes 
da Europa especializados neste tipo de cor-
ridas de estrada, maiores de 20 anos. 

Por entender que esta é uma prova de festa 
paralelamente à corrida de federados, haverá 
uma outra dedicada à família, com o objecti-
vo de criar hábitos de vida saudável, mas que 
não tem fins lucrativos. Para esta poderão par-

ticipar todos os cidadãos interessados, desde 
crianças até aos idosos que gozem de boa saú-
de e se encontrem aptos ao desenvolvimento 
de esforços físicos prolongados.

Para a prova de federados (com vagas até 
3000 corredores), as inscrições, que decor-
rem no Parque dos Continuadores todos os 
dias, terminam sábado (15), segundo a Fe-
deração Moçambicana de Atletismo, o mes-
mo acontecendo com a corrida da família.

Depois de ter beneficiado de obras de ar-
relvamento e melhoria de outras condições, 
como por exemplo das bancadas e da tribuna 
de honra, este fim-de-semana (sábado e do-
mingo) o Grupo Desportivo Mahafil de Maputo 
reinaugura o seu campo.

A cerimónia, que contará com muita gente 
ligada à história do clube que viu nascer mui-
tos craques deste país, terá duração de dois 

dias, com início sábado (15) às 13.30 horas e no 
domingo continuam a partir das 9.00 horas. 

No sábado a festa começa com um jogo en-
tre dois dos clubes mais antigos a filiarem-se 
à Associação de Futebol da Cidade de Maputo, 
nomeadamente Mahafil e Desportivo, e ter-
mina na manhã de domingo com uma partida 
entre velhas glórias de ambos os clubes.

A cidade de Maputo vai acolher os campeonatos 
regionais Sul, que vão ter a participação de cerca de 
200 karatecas, desde iniciados aos seniores, em am-
bos os sexos. As provas decorrem de 15 a 20 de Ou-
tubro próximo no Pavilhão do Estrela Vermelha da 
capital do país.

A prova vai contar com equipas de Maputo-Cida-
de, Maputo-Província, Gaza e Inhambane, sendo que 
neste momento já estão confirmadas as participações 
de cinco clubes da capital do país, nomeadamente 
Ferroviário de Maputo, Estrela Vermelha de Maputo, 
Academia Ramilau e da Academia Carlos Dias

A Liga Nacional do Futebol Feminino (LNFF) vai sentar-se esta 
semana para discutir e decidir as datas para a disputa da quinta 
edição do torneio de sua égide, que vai ter a participação de 10 ci-
dades moçambicanas, designadamente Maputo-Cidade, Xai-Xai, 
Lichinga, Pemba, Chimoio, Tete, Inhambane, Beira, Quelimane e 
Nampula.

A fonte do desafio fez saber que as cidades de Maputo, Pemba e 
Chimoio concorrem para acolher o festival de abertura do certame, 
assunto que estará em cima da mesa para apreciação das candida-
turas e posterior decisão por parte do órgão que tutela o torneio, 
esperando que o desfecho seja encontrado igualmente esta semana. 

CAMPEONATOS REGIONAIS SUL

200 Karatecas vão competir em Maputo

Mahafil reinaugura campo

UP Nampula, Académica e Aliança  lideram “Nacionais” de vólei de sala 

A oitava jornada do Campeonato 
da Cidade de Maputo em Futsal foi de 
grandes surpresas, com registo de duas 
inesperadas derrotas. 

A actual campeã nacional, Petro-
moc, baqueou frente à Papelaria Rex 
por surpreendentes 3-0. Noutro jogo 
a GESPETRO perdeu diante do Clube 

Atlético de Moçambique por 4-7.
A jornada foi bem aproveitada pela 

Liga Desportiva de Maputo, que ao 
vencer a A Politécnica por 4-0 colou-se 
ao Grupo Desportivo Iquebal na lide-
rança. A ADDEEC derrotou a ADK por 
3-2, deixando este último como único 
que ainda não venceu, ao cabo de sete 

jogos disputados. 
Nesta jornada o Grupo Desportivo 

Iquebal ficou de fora.  
Em função dos resultados verifi-

cados o Iquebal e Liga Desportiva de 
Maputo partilham a liderança do Cam-
peonato da Cidade com 18 pontos, 
seguidos pela GESPETRO, com 16. A 

Petromoc ocupa a quarta posição, com 
13, a apenas um ponto do Atlético, que 
está em quinto com 12. A ADDEEC está 
em sexto com nove pontos, enquanto a 
Papelaria Rex ocupa o sétimo lugar com 
seis. A Politécnica tem três, em oitavo, 
e ADK está em último, sem nenhum 
ponto.

Derrotas inesperadas no futsal

LNFF decide esta 
semana  as datas 
do seu torneio

Aliança e Académica lideram, 
respectivamente, as séries “B” 
e “A” do Campeonato Nacional 
Sénior Masculino de Voleibol de 
Sala em seniores masculinos. Em 
femininos a prova é liderada pe-
las Universidades Pedagógicas de 
Nampula e Maputo, nas séries “A” 
e “B”, respectivamente. Já em ju-
niores masculinos Aliança encon-

tra-se igualmente na liderança.
A prova que ontem arrancou 

e que termina no próximo sábado 
ofereceu os seguintes resultados: 
seniores masculinos (Série “A”) - 
Académica-Águias Verdes (3-0); UP 
Nampula-UniZambeze (3-2); (Série 
“B”) - Aliança- Maputo Jets (3-1). 
Seniores femininos (Série “A”) - UP 
Nampula-Académica “B” (3-0); 

(Série “B”) - UP Maputo-Águias 
Verdes (3-0). Juniores masculinos - 
Aliança-Khongolote (3-0); Maputo 
Jets-Águias Verdes (3-2).

O Campeonato Nacional de Vo-
leibol de Sala prossegue hoje até ao 
próximo sábado no Pavilhão Gim-
nodesportivo da UEM, contando 
com 17 equipas seniores masculinas, 
femininas e juniores masculinas.

Em juniores o sistema de dis-
puta é de todos contra todos em 
duas voltas.

Em seniores estão divididas em 
duas séries. Assim, as primeiras 
classificadas da fase de grupos dis-
putam as meias-finais num sistema 
cruzado (1°A contra 2° B; 2°A contra 
1°B) num único jogo. As finais serão 
disputadas no sistema de “play-

-off” à melhor de três jogos. 
Os dois primeiros classificados 

dos seniores representam o país 
no Campeonato de Clubes da Zona 
VI que se realizará em Durban, em 
Dezembro próximo, sendo que os 
terceiros e quartos classificados 
podem também se inscrever para 
a competição, sujeitando-se, no 
entanto, à aprovação da Zona VI.
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BIGODE MARROQUINO
M

arrocos, com uma população estimada em mais 
de 35 milhões de habitantes, é um país regido 
por uma monarquia constitucional, democrá-
tica e social. O reino é dirigido por Mahomed 
VI, sétimo monarca mais rico do mundo, como 

foi considerado em 2009. A sua moeda, o dirham, tem grande 
peso em relação ao euro e ao dólar. Rabat é a capital de Marro-
cos, que tem Casablanca como a terceira maior cidade turística 
do país; capital de negócios, por ser a sua capital económica.

Rabat e Casablanca são as cidades mais pronunciadas pelos 
estrangeiros. Aliás confundem-se com todo o resto do país. Fa-
lar dessas cidades é, para muitos, falar de Marrocos, mesmo sem 
esquecer de outras cidades e regiões não menos importantes.

A sua evolução e a proximidade com a Europa (faz fronteira 
com a Espanha) remete-os, em algum momento, ao complexo 
de repulsa à África, reclamando espaço europeu. Essa posição 
marroquina pode fazer de Marrocos um país com pouco peso 
para nos restantes africanos, designadamente quando se trata 
de decisões em seu benefício, não encontrando apoios de outros 
membros do Continente Negro.

Marrocos é um país desenvolvido em vários aspectos, mas 
isso não quer dizer que se viva alguma anarquia. Muito pelo con-
trário. Há, por exemplo, táxis, muito deles da marca Mercedes 
de um modelo que já não se vê em Moçambique pela sua anti-
guidade, que andam um pouco por todo lado. Aqui importa-me 
falar dos lugares por onde pisei de Marrocos, Oudja e Saidia. Os 
condutores desses táxis andam sem cinto de segurança. É a es-
magadora maioria. Fala-se ao celular conduzindo e a Polícia, que 
até considerei rigorosa em alguns casos, olha, impávida e serena, 
para esse cenário, que em Moçambique passaria por uma penali-
zação sem contemplações.

No que concerne aos turistas (também fomos tidos como tal, 
embora a nossa missão específica fosse estritamente profissio-
nal) pode-se fazer referência a um marroquino chamado Pedro, 
em Casablanca, que tem estado próximo a um mercado muito 
frequentado. Pedro, acima dos 70 anos, estimo, tem já o físico 
castigado pelo sofrimento que a vida lhe proporciona, suponho. 
Vai além do Francês e do Árabe para se comunicar. Fala onze lín-
guas, entre elas o Espanhol.

Pedro foi o nosso guia naquele mercado. Pareceu ser o tipo 
mais simpático, que só queria ajudar-nos, debalde. Como se diz 
por aí: ninguém ajuda sem ter interesses por detrás. Soubemos 
depois que Pedro trabalha para certas lojas do mercado. A sua 
missão é angariar clientes, mormente estrangeiros, e inflaciona 
o preço dos produtos para levar algum para o seu bolso. Alguns 
de nós caímos na armadilha. Eu não. Enfim, cada um vive à sua 

NDyokA
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maneira. E essa é a forma como Pedro ganha a 
vida. 

No futebol Marrocos já provou ser uma po-
tência. Já participou em vários mundiais, in-
cluindo o mais recente (2018). O futebol pratica-
do é de longe superior ao nosso. A sua evolução 
obedeceu os padrões de outros “tubarões” mun-
diais da modalidade. Por isso ninguém esperava 
um resultado melhor para o Songo, mesmo pe-
rante um Renaissance Sportive de Berkane, que 
não é da primeira linha daquele futebol. Aliás, 
terminou em primeiro no grupo do Songo na 
Fase de Grupos. 

Em campo os moçambicanos tentaram es-
grimir os seus argumentos, alguns empirica-
mente, conseguindo um ascendente. O público, 
simpático, aplaudiu, principalmente naquele 
tiraço de Jimmy do meio da rua que deu o úni-
co golo dos moçambicanos. Apesar disso, eles 
foram superiores. São uma equipa adulta que 
sabe gerir todos os momentos de jogo. Acelerar, 
quando é para o fazer, pausar ou outra qualquer 
noutra circunstância. Também souberam apu-

par o seu técnico no ligeiro ascendente de Mo-
çambique.

Os marroquinos ainda deram-nos um bigo-
de daqueles, infligindo as regras da CAF e FIFA. 
Na ida para Saidia, região perto da fronteira com 
a Argélia, onde nos hospedámos para jogar em 
Berkane, fizemos a viagem de Casablanca para 
Oudja de avião. Foi um percurso de cerca de 
50 minutos, deixando os outros 40 quilóme-
tros para fazer de carro até Saidia. No regresso 
mandaram-nos passear. Fizemos acima dos 200 
quilómetros recomendados por lei via terrestre, 
ou seja, a nossa delegação percorreu 600 quiló-
metros de autocarro de Saidia até ao Aeroporto 
de Casablanca. 

Pode constar do relatório à CAF, mas de nada 
vai compensar aquele cansaço de dez horas num 
autocarro pouco confortável, antes de enfrentar 
as cerca de oito horas para Dubai e as outras cer-
ca de oito para chegar ao Aeroporto Oliver Tam-
bo, na África do Sul.

Temos que ficar mais atentos. Não podemos 
voltar a levar mais bigodes desses. 
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A Espanha de Luis 
Enrique entrou a ganhar

 A Suíça recebeu e goleou neste sábado a Islândia por ines-
perados 6-0, no encontro da primeira jornada do Grupo 2 da 
Liga “A” da Liga das Nações em futebol, com o avançado do 
Benfica Haris Seferovic em destaque.

Seferovic marcou um golo, com um remate de pé esquer-
do aos 67 minutos, já na área, em posição frontal, e, aos 71’, 
fez a assistência para o golo do estreante Albian Ajeti, aca-
bando substituído aos 72’, por Admir Mehmedi, que marcou 
aos 82’.

Steven Zuber, aos 13’, Denis Zakaria, aos 23’, e Xherdan 
Shaqiri, aos 53’, completaram a histórica goleada dos helvéti-
cos, comandados pelo bósnio Vladimir Petkovic.

Na Liga “B”, a Bósnia-Herzegovina venceu por 1-2 na Ir-
landa do Norte, com golos de Haris Duljevic, aos 36’, e Elvis 
Saric, aos 64’. Pelos anfitriões, marcou Will Grigg, já em perí-
odo de descontos, aos 90+3’.

Na Liga “C”, a Finlândia bateu em casa a Hungria por 1-0, 
num triunfo selado por Teemu Pukki, logo aos 7’, e na D, a 
quarta “divisão”, a Bielorrússia goleou em casa São Marino, 
por 5-0, num embate em que Stanislav Dragun bisou.

O 
resultado ficou 
fechado ain-
da no primeiro 
tempo: Espanha 
venceu, no Está-

dio de Wembley, a selecção da 
Inglaterra (1-2) na 1.ª jornada 
do Grupo 4 da Liga das Nações 
(Liga “A”). Foi o primeiro en-
contro de Luis Enrique enquan-
to seleccionador e foi uma es-
treia positiva.

Inglaterra entrou melhor 
e inaugurou o marcador aos 11 
minutos, por Marcus Rashford, 
a desviar à boca da baliza 
um cruzamento perfeito de 
Luke Shaw. Só que os anfitriões 
mal tiveram tempo de saborear 
a vantagem, porque, dois mi-
nutos volvidos, chegou o em-
pate. Carvajal desequilibrou 
pela direita, solicitou Rodrigo, 
que ganhou a linha de fundo e 
cruzou atrasado. No sítio certo, 
Saúl Ñíguez finalizou.

Com um futebol apoiado, 
Espanha soube também reagir 
sem bola para impedir a tran-
sição ofensiva britânica, muito 
vertical e feita normalmente de 
dois ou três passes. E o golo da 
reviravolta chegou aos 32 mi-
nutos, numa bola parada. Li-
vre indirecto, Rodrigo rompe 
a marcação da última linha e 
conclui com facilidade, ao pri-
meiro poste.

Foi também de bola para-
da que Inglaterra colocou De 
Gea em apuros, e em ambos os 
casos de cabeça - primeiro por 
Rashford, ainda no primeiro 
tempo, depois por Harry Ma-
guire, que atirou ao lado. Aos 
90+6’ Danny Welbeck ainda 
colocou a bola na baliza, mas o 
lance foi invalidado por falta do 
avançado sobre o guarda-redes 
do Manchester United. Ama-
nhã (terça-feira) a Espanha joga 
diante da Croácia.

Alemanha e França sem 
golos na Liga das Nações 

Seferovic marca e assiste 
na goleada da Suíça à Islândia

Era o jogo mais aguardado na estreia da Liga 
das Nações, a nova competição de selecções da 
UEFA, mas terminou sem golos: Alemanha e 
França empataram (0-0) em Munique, numa 
partida que marcou o encontro entre o campeão 
mundial em título (a equipa de Didier Deschamps 
ergueu o troféu este ano na Rússia) e o anterior 
detentor do ceptro (a selecção de Joachim Löw 
reclamara o trono em 2014, no Brasil).

Foram duas selecções ao ataque, mas nin-
guém conseguiu bater os guarda-redes Neuer e 
Areola. Este, em estreia absoluta na baliza fran-
cesa, destacou-se com uma série de excelentes 

defesas na segunda parte, nomeadamente aos 75’ 
quando travou com a mão direita, de forma ma-
gistral, um cabeceamento de Ginter que estava 
destinado a dar golo.

O Alemanha-França foi o único encontro do 
dia na Liga “A”, equivalente ao primeiro escalão 
da Liga das Nações. O jogo mais animado dispu-
tou-se na Liga “B”, em Cardiff, e também foi um 
reencontro: Ryan Giggs, seleccionador do País de 
Gales, e Roy Keane, adjunto de Martin O’Neill na 
selecção irlandesa, foram durante mais de uma 
década companheiros no Manchester United –, o 
galês teve motivos para sorrir, ao golear por 4-1.
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FERNANDO SANTOS ESPERA 
UM GRANDE JOGO CONTRA ITÁLIA

Segunda-feira, 10 de Setembro de 2018Portugal

O 
selecciona-
dor portu-
guês destaca 
o valor da 
“ S q u a d r a 

Azzurra”, o primeiro adversário 
de Portugal na Liga das Nações. 
O seleccionador português, 
Fernando Santos, afirmou on-
tem que a Itália “continua a ser 
um histórico mundial”, apesar 
de ter falhado o Mundial-2018, 
e revelou que o “onze” luso será 
semelhante ao apresentado no 
particular com a Croácia (1-1). 
Portugal recebe a Itália hoje, 
a partir das 19.45 (hora portu-
guesa), no Estádio da Luz, em 
Lisboa, num encontro que será 
dirigido pelo escocês William 
Collum.

- “Tanto a Croácia como a 
Itália são duas grandes selec-
ções. A Itália é um histórico 
mundial e não é por não ter es-
tado presente no último Mun-
dial que deixa de o ser. O jogo 
com a Croácia era particular, 
não tinha pontos. Este jogo já se 
insere numa nova competição. 
Espero que a minha equipa es-
teja ao seu nível”, afirmou Fer-
nando Santos, em conferência 
de imprensa.

O técnico fazia a antevisão 

da partida com os transalpinos, 
que marca a estreia de Portugal 
no Grupo 3 da Liga das Nações 
“A”, hoje, sendo que a “Squa-
dra Azzurra” empatou o pri-
meiro jogo, na recepção à Poló-
nia (1-1).

- “Acho que vai ser um 
grande jogo. Sabemos o valor 
da equipa da Itália. Na primei-
ra parte a Polónia conseguiu 
criar mais problemas à Itália em 
transições. Na segunda parte a 
Itália foi mais forte, mais pres-
sionante e chegou ao empate. A 
Itália tem essa vontade enorme 
de mostrar a sua mais-valia, 
depois de ter falhado o Mun-
dial”, referiu.

O seleccionador português 
destacou, entre outros, o médio 
Jorginho, que trouxe “carac-
terísticas de jogo diferentes” à 
formação comandada por Ro-
berto Mancini, bem como Lo-
renzo Insigne e Federico Chie-
sa.

Apesar de considerar que 
“não há favoritos neste tipo de 
competições”, Santos admitiu 
que “o apoio do público pode 
dar alguma vantagem” a Por-
tugal, que não deverá apresen-
tar-se com uma equipa titular 
muito distante da que defron-

tou a Croácia: “Não espero mui-
tas alterações”.

Com alguns jornalistas ita-
lianos presentes na conferência 
de imprensa, acabou por surgir 
uma questão sobre a falta de 
golos de Cristiano Ronaldo nos 
primeiros três jogos oficiais pela 
Juventus, algo que Fernando 
Santos desvalorizou. “Esperem 
um bocadinho e vão ver os golos 
que ele vai marcar”, atirou, de 
pronto.

Já Pepe disse esperar “um 
jogo difícil” perante a Itália e 
mostrou-se “bastante feliz” por 
ter atingido as 100 internacio-
nalizações por Portugal, no re-
cente particular com a Croácia.

- “Nunca pensei que pudes-
se fazer tantos jogos, até porque 
temos uma profissão arriscada, 
com lesões e épocas desgas-
tantes. Ainda cheguei lá. Estou 
bastante feliz por representar a 
selecção portuguesa, isso, sim, 
um sonho”, salientou. Aos 35 
anos, o central do Besiktas, que 
já leva cinco golos esta tempo-
rada, um dos quais no empate 
de Portugal com a Croácia, disse 
que “o trabalho em cada trei-
no e a atenção elevada na hora 
de recuperar” são a base para 
a longevidade na carreira e no 

As primeiras palavras de agradecimento são dirigidas aos 
restantes cinco candidatos à presidência do Sporting: “A to-
dos eles manifesto o meu respeito, porque somos todos Spor-
ting Clube de Portugal”. Segue-se uma referência aos sócios – 
“Hoje tivemos o acto eleitoral mais concorrido da história do 
clube. Muito obrigado a todos por demonstrarem a vitalidade 
do clube” - e aos membros da sua lista. “Esta é uma vitória 
da independência, da resistência e da superação, e é assim 
que vai ser o Sporting, que nunca vai abdicar dos seus ideais”.

- “O lema desta candidatura é unir o Sporting e chegou a 
altura de passar das palavras aos actos. Agora não sou só eu. 
Unir é estarmos sentados ao lado de um sócio do assunto A, 
B ou C, mas que quando a bola entrar possamos gritar golo do 
Sporting. Unir o Sporting é pôr os interesses do clube acima 
dos interesses individuais. Fui um candidato independente, 
serei um presidente independente. Eu e a minha equipa tudo 
faremos para honrar o Sporting com paixão, com amor e com 
muita competência”.

Frederico Varandas retirou do bolso a medalha de prata, 
de finalista da Taça de Portugal da época passada, e anunciou 
que a oferece ao museu do Sporting para lhe juntar, mais tar-
de, o título nacional.

FREDERICO VARANDAS, NOVO PRESIDENTE DO SPORTING

rendimento.
Por outro lado, Pepe dei-

xou elogios à nova geração de 
jogadores que começa a surgiu 
na selecção principal, entre os 
quais os centrais Pedro Mendes 
e Rúben Dias, este último com 
quem já formou parceria no eixo 
defensivo.

- “Portugal é que sai mais 
beneficiado. Esta geração vem 
com muita qualidade. Uma das 
virtudes do Rúben é a humil-
dade, quer sempre aprender. 
O futuro passa por eles. Espero 
que o futuro seja bastante riso-
nho para todos eles e para nós, 
portugueses”, concluiu.

“Fui um candidato 
independente,
serei um presidente 
independente”

https://www.publico.pt/2018/09/06/desporto/noticia/portugal-empata-com-a-croacia-no-algarve-1843304
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OUTROS CAMPOS

UM “EDUCACIONISTA” PRONTO 
PARA APADRINHAR O DESPORTO

ILÍDIO CAIFAZ

É 
com o basquetebol 
que se tornou popu-
lar. Primeiro como 
atleta, depois como 
presidente da Fede-

ração (FMB). Mas desde pequeno 
esteve ligado ao mundo da for-
mação. Portanto, a sua primeira 
actividade, tal como reforça, é 
professor de profissão.

– “Sou das pessoas que saiu da 
escola secundária e mandado para 
a Faculdade de Educação, onde fiz 
o curso de Português para 7.ª, 8.ª 
e 9.ª classes e depois fui dar aulas 
na Escola Industrial da Beira, em 
1986. Depois regressei para Ma-
puto em 1987, exactamente por 
causa do basquetebol. Eu estava 
na Selecção Nacional e tinha de 
conciliar os interesses da modali-
dade com a minha profissão”.

Ao regressar a Maputo foi co-
locado no Centro de Formação 
Profissional, como professor de 
Português nos cursos de formação 
profissional. Fascinado pela aca-
demia, decidiu fazer o curso de 
Licenciatura em Ensino de Língua 
Portuguesa, no antigo Instituto 
Superior Pedagógico (ISP), que 
depois se tornou em Universidade 
Pedagógica (UP).

Profissionalmente, saiu do 
Ministério da Educação para o 
Ministério do Trabalho, como um 
dos fundadores do Instituto Na-
cional de Emprego e Formação 
Profissional, sempre ligado à for-
mação e mais tarde ao emprego.

Por: DEANOF POTOMPUANHA
deanof.dolfo@gmail.com

Fotos de Luís Muianga

Caifaz considera que se fala muito da administração do 
trabalho – actores do sistema do mercado do trabalho que 
já estão estabelecidos – mas pouco se faz para que os que 
estão para entrar no mercado possam ingressar.

– “E o que fazemos é a formação, a mesma formação 
que eu considero que seria instrumental para dar a jovens 
que estão hoje no desporto, mudar os treinadores que es-
tão hoje no desporto. Toda a gente da formação técnica de 
especialidade”.

O nosso interlocutor adverte que se fala de formação 

mas ninguém dá formação para habilidades de vida para 
treinadores lidarem com jovens.

– “Muitos treinadores são autênticos assassinos de ca-
rácter de atletas porque não têm ferramentas para traba-
lhar com esses jovens. Eu quero e estou a trabalhar numa 
intervenção ao nível do desporto federado. E se alguém 
estiver interessado estou disponível, sou especialista para 
quem trabalha com jovens e para quem trabalha na forma-
ção para jovens. A formação para mim não é um hobby, é 
um estilo de vida”.

Caifaz, que na organização de que é que representante 
em Moçambique diz que trabalha com o saber ser e saber 
estar para quem trabalha com jovens e com jovens. Mas...

– “Trabalhamos via instituição, pode ser um minis-
tério, federação, associação, empresas (…). São 100 lições 
de uma hora cada. A mudança de comportamentos  posi-
tivos é extrema, até em comportamentos mais banais há 
melhorias significativas. Temos esta capacidade de prepa-
rar e evitar situações de agressões e violência”.

– “Este é que é o meu perfil! 
Sempre estive ligado ao emprego e 
à formação profissional, e sempre 
separei estes assuntos com o “ho-
bby”, que é o basquetebol. Mas 
no fim do dia as pessoas conhe-
cem-me por aquilo que é lúdico, 
aquilo que é muito mais público. 
Portanto, tenho dois mundos que 
se cruzam, mas não deixo que se 
misturem”.

ABANDONAR TUDO
PARA SE FORMAR

O especialista em formação 
profissional e em emprego sem-
pre teve o cuidado em se formar. 

– “Olho para o mercado 
sempre na perspectiva de olhar 
para o futuro. Estou sempre a 
olhar o que vai acontecer no fu-
turo (…), para isso tinha de me 
formar”. 

Depois de abandonar a FMB 
largou tudo e, mais uma vez, foi 
à busca da formação.

– “Em 2011 resolvi largar 
tudo. Concorri a uma bolsa de 
estudos e larguei tudo. Fiquei 
desempregado. Fui para Holan-
da, onde fiz o Mestrado, porque 
percebi que precisava de ganhar 
algumas habilidades e compe-
tências que não eram suficien-
tes cá. Voltei e deu-me outras 
valências, outra capacidade de 
estar no mercado”, disse o pro-
fessor, que aprendeu a dormir 
cinco horas por dia durante qua-
se 20 anos. Conta que chegava à 
casa às 23.00 horas, estudava até 
às 2.00 da manhã e saía de casa 
às 6.00 horas.

NÃO DEU CERTO NO 
FUTEBOL NEM NO 
ATLETISMO
MAS FOI MAIS DO qUE 
UMA CERTEZA NO 
BASqUETEBOL

Com 11 anos já era indicado 
para o basquetebol – era muito 
alto – mas pouco se interessava. 
Aliás, tentou praticar atletismo e 
depois o futebol, mas em nenhu-
ma das modalidades se deu bem. 
A afirmação desportiva estava re-
servada para o basquetebol. Em 
poucos anos era um jogador de 
referência no seu Estrela Verme-
lha e na Selecção Nacional. Mais 
tarde teve uma feliz passagem 
pela FMB, onde saiu em 2010.

Hoje Ilídio Caifaz é Mestre em 
Ciências da Educação; professor 
de Língua Portuguesa e especia-
lista em assuntos de emprego e 
mercado de trabalho.

Trabalha na International 
Youth Foundation, uma organiza-
ção baseada nos EUA, sendo (ele) 
um dos 16 representantes em Mo-
çambique.

– “A nossa vocação é preparar 
jovens para o mercado de traba-
lho, olhar para a capacidade dos 
jovens, para as potencialidades do 
mercado e tentar aproximá-los”, 
esclareceu para depois continuar.

 – “Há uma fase entre adoles-
cência e a vida adulta em que há 
indecisões, incertezas. É justa-
mente aqui que a nossa interven-
ção é forte para facilitar a passa-
gem de um rio para o outro, de 
quem está na escola para a vida 
laboral”.

Muitos treinadores são assassinos de carácter
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Nome  Clube   %
1º Telinho             Liga Desportiva    22.12 %
2ºMagaba             Textáfrica               15.95%º 
3º Bruno               Maxaquene            13.03%
4º Chico     Fer. Maputo          10.3%
5.º Eládio              Spor. Nampula     9.6 %
6º Kamo-Kamo Fer. Maputo          8.1%

 TOP-5 DOS CANDIDATOS
AO NISSAN HARDBODY    

47 40 39 38 38 37 36 31 30 29 27 26 26 24 23 16

Kamo-Kamo ensaia regresso ao Top-5

A 
menos de dois 
meses da entre-
ga (8 de Novem-
bro) do “Prémio 
Desafio Melhor 

Jogador do Moçambola-2018”, 
os votantes de Kamo-Kamo 
estão de regresso e a avaliar 
pelos votos depositados nos 
últimos dias o extremo do Fer-
roviário de Maputo pode mes-
mo regressar ao Top-5, que dá 
acesso à fase final da iniciati-
va que tem como prémio uma 
apetecível viatura Nissan Har-
dbody zero quilómetros com 
assistência gratuita até três 
anos ou até 100.000km e 600 
litros de combustível.  

O jovem, que chegou a li-
derar o top da final, aproxi-
mou-se do último integrante 
da lista José Eládio, do Sporting 
de Nampula, que ocupa a quin-
ta posição, atrás do defesa Chi-

co, do Ferroviário de Maputo.
O vencedor desta inicia-

tiva, segundo o regulamento, 
é encontrado via votação po-
pular – através de SMS – é de 
70 por cento na decisão final, 
cabendo ao júri, constituído 
pelo seleccionador nacional, 
16 treinadores e igual núme-
ro de capitães das equipas que 
disputam o Moçambola e cin-
co jornalistas da Sociedade do 
Notícias, os remanescente 30 
por cento na decisão. 

Zap já entregou 10 
kits...

Desde o arranque do con-
curso, em Março, a empre-
sa que disponibiliza televisão 
paga, Zap Moçambique, já en-
tregou um total de 10 kits com 
direito a instalação e seis meses 
de subscrição grátis no pacote 

Premium, o maior oferecido 
por esta instituição responsá-
vel pela transmissão televisiva 
do Moçambola.  

Em Março os premiados 
foram Kamo-Kamo e António 
Cumbana (votante), Maga-
ba, do Textáfrica, e Cremildo 
Gove, em Abril. Em Maio fo-
ram Ruben e Egídio Pascoal. 
Em Junho foi a vez de Bruno 
e Dino Dulá. Em Julho coube 
a Telinho e Esperança Nha-
banga. Na próxima jornada vai 
premiar novamente Telinho e 

Dino Dulá, que venceram em 
Agosto.  

Os votantes que ainda co-
biçam os últimos dois kits 
devem votar no seu jogador 
preferido. Quanto mais vo-
tos maiores possibilidades de 
vencer e poder para assistir em 
directo jogos do Moçambola.  

… Lacatoni já 
disponibiLiZou 22

Desde a sua entrada no 

prémio, a empresa de equipa-
mentos desportivos que equipa 
alguns clubes do Moçambo-
la já premiou 11 jogadores que 
ao todo dividiram-se 22 kits 
da Lacatoni. Destes jogado-
res, Telinho é o papa-prémios, 
com seis, Chico leva quatro, e 
Magaba tem três. O esquerdi-
no Bruno levou dois para casa, 
Kamo-Kamo, Diogo, Liberty, 
Ruben, Dayo, Kambala e José 
Eládio levaram um cada. Ka-
mo-Kamo recebeu ainda um 
kit doutro patrocinador que 

não continuou no prémio.  
Para votar basta entrar no 

campo de mensagens de qual-
quer operadora, escrever PD 
(espaço), seguido do número 
do código do atleta � dispo-
níveis nas crónicas dos jornais 
notícias e desafio � e enviar 
para o número 99200.  

Lembre-se que esta é uma 
iniciativa da Sociedade do No-
tícias em parceria com a Liga 
Moçambicana de Futebol, Nis-
san MotorCare, Zap Moçambi-
que, Petromoc e Lacatoni. 
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