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Celebrar ao ritmo 
da pandemia
D

epois de uma noi-
te pouco agitada cujo 
frenesim ribombou a 
partir da meia-noite 
em forma de fogos de 

artifícios e reluzir em colorido ,  
a chegada do novo ano mostrou-
-se calma ao ritmo da pandemia e 
também do bolso.

Aliás, os últimos momentos de 
2021 não deixaram de evidenciar 
que foi um ano difícil a julgar pelos 
desafios impostos pela Covid-19 e 
seu impacto na economia. A festa 
não foi com a romaria habitual. 

A festa estava sob a esteira do 
decreto do Conselho de Ministros 
sobre a situação de calamidade 
pública que limita as lotações, 
abraços e o contacto físico em ge-
ral.

Além disso, a experiência do 
cumprimento das medidas de 
prevenção da Covid-19 incutiu 
um novo comportamento social 
entre as pessoas.

No entanto, os moçambicanos 
não deixaram o mês de Dezem-
bro passar despercebido. Houve 
cabelo pintado, roupa branca e 
aquele som amplificado para in-
citar a dança ao gosto daquilo que 
melhor desce a goela.

Na manhã do primeiro dia do 
ano novo, domingo rondou al-
guns bairros da cidade de Maputo 
onde os raios do sol eram aguar-
dados numa calma generalizada.

Era perto das seis horas quando 
a nossa Reportagem atravessou o 
bairro de Laulane, pelas ruas cer-
tos sons moribundos ecoavam al-
gum amapiano qualquer.

Abraçados, de mãos dadas ou 
soltos à maneira, casais de jovens 
eram vistos a cambalear nos pas-
seios das estradas muitos destes 
rigorosamente vestidos de branco 
cuja cor denunciava alguma falta 
de zelo na véspera.

Enquanto isso, o cansaço apa-
rente conjugado à cor pesada dos 
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olhos denotavam sono e ressa-
ca, mas para eles importava ter 
passado bem e com saúde para o 
novo ano.

Assim referiu Tchaka Waka 
Banto, 35 anos de idade, que se 
encontrava sentado numa roda 
entre vizinhos e amigos enquanto 
desciam os últimos goles de uma 
cerveja.

“A transição do ano foi boa e 
acima de tudo calma. Talvez de-
vido à pandemia temos novos 
hábitos que ditam uma nova for-
ma de conviver e celebrar”, argu-
mentou. 

Na sua opinião, para os mo-
çambicanos as celebrações são 
uma tradição e é por isso que 
“ainda que não possamos nos 
abraçar vamos comer uma boa 
feijoada, brindar com uma cerve-
ja e petiscar uma carne assada”. 
No bairro do Aeroporto, Ernesto 
Tchambule puxava tranquila-
mente o cabo de uma vassoura 
em reposição pós-bagunça da 

Quatro meninas 
nasceram 
nos primeiros 
segundos de 2022

Quatro meninas nasceram nos primeiros segundos de 2022 na 
maternidade do Hospital Central de Maputo (HCM) e foram be-
neficiárias de enxovais doados pela Associação Amigos do HCM.

O primeiro bebé nasceu no sétimo segundo do ano novo e como 
os pais já sabiam do sexo foi baptizada pelo nome Lira - aquela que 
acalma com a sua melodia.

A mãe, visivelmente emocionada, chama-se Tânia da Graça e 
tem 33 anos de idade. Disse à nossa Reportagem que a chegada da 
pequena Lira é o prenúncio de um ano de sucesso, cheio de coisas 
boas.

O segundo presente da maternidade do HCM também já tinha 
o nome a aguardar sua chegada. Adriel é assim que ela se chama e 
a mãe, Gina Mazive, 27 anos de idade, deixou claro que foi o pai da 
pequena que escolheu o nome. 

Por sua vez, Sara Alberto, 31 anos, terceira parturiente a dar a 
luz no ano novo no HCM ainda não sabe o nome da criança, mas 
adianta que é seu maior presente de ano novo.

De igual modo, Crementina Faida, 38 anos de idade, ainda não 
se decidiu sobre o nome da criança, mas afirmou que já não con-
segue se desapegar da sua menina. 

Segundo Fátima Rodas, enfermeira-chefe de saúde materno-
-infantil afecta ao Departamento de Ginecologia obstetrícia do 
HCM, o turno de transição do ano registou a entrada de 30 par-
turientes e até à manhã de ontem tinham resultado em 11 partos 
normais e oito cesarianas.

véspera e desabafou “queimaram 
pneus ali, sujaram tudo e foram 
embora, eu não gosto de sujida-
de”.

Sobre a transição do ano, fez 
um reconhecimento da grandeza 
de Deus e acrescentou “passamos 
muito bem, este ano não saímos 
de casa porque com a Covid-19  
não é seguro sair”.

Já no mercado Vulcano, dois 
jovens chamaram a atenção, pois  
enquanto as pessoas à volta pare-
ciam estar no espírito de come-
moração, eles, até às seis horas 
da manhã já se encontravam nas 
suas bancas.

Clara, 25 anos encontrava-se a 
vender pão. Conta que fez o stock 
na tarde do dia 31 porque a pada-
ria não abriria no feriado do dia 
1. “Os tempos não são bons, não 
posso me deixar levar pelas fes-
tas,  mas quando sair daqui vou 
cozinhar para o almoço festivo e 
como podem ver este ano 
está calmo”, disse.
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HCM regista três óbitos na noite de transição
O Hospital Central de 

Maputo (HCM) registou 
três óbitos na noite de tran-

sição do ano, sendo um paciente 
com ferimento provocado por 
uma arma branca e outros dois 
por doenças gerais.

No último dia do ano, a maior 
unidade sanitária do país rece-
beu 433 pacientes contra 412 re-
gistados em 2020. 

Dos pacientes recebidos na 
última transição, 16 tiveram 
problemas resultantes de aci-
dentes de viação, sendo que em 
2020 recebeu 19.

Quanto às vítimas de vio-
lência doméstica e agressões 
físicas, o hospital registou dois 
casos contra 16 de 2020. Em re-
lação à violação sexual a maior 
unidade sanitária do país rece-
beu pelo menos uma paciente 
contra 3 casos em 2020.

Segundo Dr. Mouzinho Sai-
de, director-geral do HCM, na 
noite de transição de 2021 para 
2022 não houve registo de quei-
maduras por objectos pirotéc-
nicos contra um caso registado 
em 2020. Em termos de quedas 
a unidade registou 19 casos e no 
ano passado teve 29. 

No que toca à disponibili-
dade de sangue houve recurso 
suficiente para cobrir as neces-
sidades, pois estavam disponí-
veis 672 unidades contra 612 em 
2020.

Saide referiu ainda que foi 
efectuada uma ronda geral no 
HCM na noite do dia 31 e consta-
tou-se que todas as equipas es-
tavam em prontidão e nenhuma 
falta laboral foi registada.

Por sua vez, o Hospital Cen-
tral da Beira (HCB) registou um 
total de 109 entradas de pa-
cientes contra 150 registados na 
transição de 2020. Dos pacientes 
recebidos 17 resultaram de aci-
dentes de viação e culminaram 
com 3 internamentos contra 14 
casos e dois internamentos re-
gistados na transição passada.

Em relação à agressão física 
deram entrada dois casos con-
tra três registados na transição 
passada e no que toca às quedas 

domésticas houve registo de 21 
casos contra 13 registados na 
transição passada.

Segundo o porta-voz do HCB, 
Bonifácio Cebola, nesta passa-
gem do ano não houve registo 
de óbito ou casos de ferimentos 
resultantes do manuseio de ob-
jectos pirotécnicos.

TRANSIÇÃO 
TRANQUILA 

A Polícia da República de 
Moçambique (PRM) avalia a 
transição do ano como pacífi-
ca e tranquila em todo o país, 
constatação reforçada pelo 
Serviço Nacional de Salvação 
( SENSAP) que sublinha que 
houve a redução de 40 por cen-
to de casos de incidentes, com-
parado com o ano passado. 

Ainda assim, há relatos de 
roubos e dezenas de casos de 
acidentes de viação que pro-
vocaram diversos danos mate-
riais, duas mortes e feridos en-
tre graves e ligeiros, com maior 

destaque para as províncias de 
Maputo, Gaza, Sofala, Manica, 
Niassa e a cidade de Maputo. 

Foi também reportada a 
ocorrência de um caso de mor-
te por afogamento num rio, no 
distrito de Eráti, província de 
Nampula.  

A informação foi avançada 
este sábado pelos porta-vozes 
dos comandos provinciais da 
PRM locais, assim como pelo 
SENSAP. 

Detalhadamente, a provín-
cia de Maputo registou um caso 
de acidente de viação, do tipo  
choque entre duas viaturas, 
que resultou em dois feridos 
graves. As vítimas foram ime-
diatamente evacuadas para o 
Hospital Provincial da Matola, 
onde continuam a receber cui-
dados médicos.

O porta-voz do Comando 
Provincial da PRM, em Mapu-
to, Joarce Martins, garante que 
a corporação continua a inten-
sificar trabalhos de sensibili-
zação, visto que esta semana 
muitos compatriotas regres-

sam para os locais de trabalho 
na África do Sul. 

A província de Gaza registou 
15 casos de acidentes de viação 
que causaram duas mortes nos 
distritos de Mapai e Chibuto, 
segundo informação avançada 
pelo porta-voz do Comando 
Provincial da PRM, em Gaza, 
Júlio Nhamussa. A PRM, em 
Inhambane mostra-se satis-
feita porque segundo dados 
preliminares da corporação não 
houve o registo de nenhum caso 
criminal, nem de acidente de 
viação.

Estamos satisfeitos porque 
ano passado também não tive-
mos casos criminais, nem de 
acidentes de viação. Sensibili-
zamos 1235 cidadãos para o uso 
correcto de máscaras. Fiscali-
zamos 390 estabelecimentos 
comerciais e 760 veículos de 
transporte público e semico-
lectivos, diz a porta-voz do Co-
mando provincial da PRM, em 
Inhambane, Nércia Bata.

A Polícia da República de Mo-
çambique em Manica registou 

um caso de roubo, envolvendo 
dois cidadãos, tendo um perdi-
do a vida a caminho do Hospital. 

O porta-voz do Comando 
provincial da PRM, em Manica, 
Mário Arnaça, explica que os 
indiciados tentaram agredir os 
agentes quando foram orienta-
dos para se renderem. Em res-
posta um destes foi alvejado e 
outro encontra-se detido nas 
celas da PRM em Macate.    

No Niassa foram registados 
sete casos de acidente de viação, 
dos quais três por atropelamen-
to, envolvendo motociclistas e 
peões. Os incidentes não causa-
ram perda de vidas humanas. 

Ainda naquela província, um 
cidadão de 21 anos de idade, 
manuseou mal objectos pirotéc-
nicos e provocou a destruição 
total de uma residência, cons-
truida a partir de material local. 
O facto deu-se na sexta-feira, 
no distrito de Cuamba, e o indi-
ciado encontra-se foragido, se-
gundo Mirza Maguanda, porta-
-voz do Comando provincial da 
PRM no Niassa.
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2021 sob o olhar
dos parlamentares

SOBE
MRM

A Montepuez Ruby Mining 
(MRM) foi distinguida como me-
lhor contribuinte da província de 
Cabo Delgado em 2021. A distinção 
foi atribuída recentemente pelo se-
cretário do Estado na província de 
Cabo Delgado, António Supeia, que 
destacou a importância do projecto 
no desenvolvimento da província.

DESCE

Mais de 100 comunidades nas 
províncias de Cabo Delgado, Niassa 
e Nampula serão beneficiadas pelo 
projecto Small Smart Community 
(pequenas comunidades inteligen-
tes, tradução directa), promovido 
pela agência Japonesa de Agro-
-negócios para o Desenvolvimento 
de Moçambique em parceria com a 
Agência de Desenvolvimento Inte-
grado do Norte.

A Polícia deteve três suspeitos de 
matar um homem com albinismo 
no distrito de Namapa, em Nampu-
la. O amigo da vítima, um dos de-
tidos, aliciou o homem, alegando 
que tinha a oportunidade de fazer 
um concerto no distrito de Eráti. 
Chegados ao local, o grupo golpeou 
a vítima na cabeça e esquartejou-a, 
retirando os membros superiores e 
inferiores.

Quatro funcionários públicos, 
afectos aos sectores de saúde e 
educação, foram expulsos por re-
ceberem subornos e usarem inde-
vidamente fundos do Estado, na 
província de Inhambane.

Os indivíduos em causa fazem 
parte de um grupo de 10 funcioná-
rios  julgados e condenados a penas 
que variam entre um mês e dois 
anos de prisão.

AGÊNCIA JAPONESA 
DE AGRO-NEGÓCIOS

ASSASSINOS 

FUNCIONÁRIOS 
CORRUPTOS

ASSASSINOS 

FUNCIONÁRIOS 

CORRUPTOS

Para José Domingos, deputa-
do do MDM, o ano de 2021 foi ne-
gativo em termos políticos. Isto 
porque o partido perdeu o seu 
líder fundado, Daviz Simango. 
Fora disso aponta que por causa 
da  pandemia quase que não foi 
possível realizar as reuniões par-
tidárias que haviam sido progra-
madas.

“A perda do nosso líder foi 
um acontecimento muito difícil 
para nós. Ninguém esperava que 
isto acontecesse, por isso o par-
tido teve muitos  transtornos  e, 
nalgum momento, se sentiu ór-
fão”, explicou.

José Domingos disse igual-
mente que além do MDM, o povo 
moçambicano também sofreu, 
afinal, “a vida continua difícil. 

Temos  o julgamento do caso das 
dívidas não declaradas e o que 
estamos a ouvir mancha a nossa 
política. Mostra que o país não 
está a ser bem gerido”. Apesar de 
reconhecer o trabalho das FDS, 
José Domingos lamentou ainda 
o risco de alastramento da acção 
terrorista a outras províncias do 
país. É uma situação muito preo-
cupante. E tudo isto só mostra 
que realmente 2021 foi difícil e 
negativo politicamente”.

“Espero que em 2022 tenha-
mos um cenário melhor onde a 
tranquilidade e segurança rei-
nem. Gostava igualmente que 
a paz seja verdadeira para que 
todos actores políticos possam 
realizar as suas actividades livre-
mente”, destacou.

O 
ano de 2021 terminado 
na última sexta-feira 
foi novamente marcado 
por uma fraca activi-
dade política devido às 

restrições causadas pela pandemia 
do novo coronavírus. No último 
semestre, por exemplo, a Orga-
nização da Mulher Moçambicana 
(OMM), uma organização social 
do partido Frelimo, teve de re-
programar o seu V Congresso para 
Abril deste ano. 

Outra organização social da 

Frelimo, Organização da Juventu-
de Moçambicana (OJM), também 
adiou o seu congresso para 2022.

O mesmo aconteceu em rela-
ção aos outros partidos políticos 
que se viram impedidos de se reu-
nir por causa da Covid-19.

Apesar de muitas actividades 
políticas terem sido condicionadas 
pela pandemia da Covid-19, há 
que realçar as realizações da IV 
Sessão Ordinária do Comité Cen-
tral da Frelimo, no final de Maio, 
bem como o terceiro Congresso do 

Movimento Democrático de Mo-
çambique (MDM) que culminou 
com a eleição de Lutero Simango 
para o cargo de presidente do par-
tido, em substituição do seu ir-
mão, Daviz Simango, falecido em 
princípios do ano passado. 

Com vista a avaliar o ano tran-
sacto, a Reportagem do jornal 
domingo colheu a opinião de al-
guns deputados da Assembleia da 
República, os quais afirmam que 
apesar dos vários constrangimen-
tos, 2021 não foi de todo um ano 

mau, até porque as Forças de De-
fesa e Segurança (FDS), com ajuda 
de países amigos de Moçambique 
- Ruanda e SADC - conseguiram 
importantes vitórias no combate 
ao terrorismo em Cabo delgado.

Reconheceram também o pa-
pel das FDS nas províncias de Ma-
nica e Sofala, com vista a travar os 
ataques armados protagonizados 
pela auto-proclamada junta mi-
litar da Renamo, permitindo uma 
circulação segura de pessoas e 
bens na zona.

Ano de superação 
- Ana Rita Sithole, deputada da Frelimo  

A deputada da Frelimo Ana Rita Sitho-
le avaliou positivamente o ano político de 
2021, considerando que apesar das adversi-
dades impostas pela Covid-19 a política na-
cional cumpriu com o seu papel.

“Quero agradecer ao povo moçambi-
cano que apesar das adversidades soube se 
manter firme. O nosso país merece um des-
taque em termos de estabilidade e melhoria 
do índice do desenvolvimento humano”, 
considerou. Descreveu que apesar da pan-
demia da Covid-19 persistir, o Governo mo-
çambicano soube responder à situação tendo 
conseguido, por exemplo, que se iniciasse 

a vacinação da população contra a doen-
ça. “Graças a acção do nosso Executivo que 
conseguimos, de certa forma, conter este 
mal que assola o mundo. Espero que conti-
nuemos, este ano, com a mesma dinâmica”. 
Disse que as FDS foram exemplares uma vez 
mais na luta pela segurança do povo moçam-
bicano, não só na província de Cabo Delgado, 
como também na zona Centro do país, parti-
cularmente em Manica e Sofala, onde a auto-
-proclamada Junta Militar da Renamo vinha 
atacando população indefesa.

“É preciso reconhecer que a bravura das 
nossas FDS para conter as investidas dos ini-

migos tem a mão do nosso Presidente da República, 
Filipe Nyusi que incansavelmente busca todo o tipo 
de apoio àqueles que estão no teatro operacional”, 
sublinhou. Disse esperar que 2022 seja também de 
contínua garra com vista a  consolidar todas as con-
quistas de 2021.

Moçambique além 
das cores partidárias

- Eduardo Namburete, deputado da Renamo

Para Eduardo Namburete, de-
putado da bancada da Renamo, o 
ano de 2021, à semelhança de 2020, 
foi caracterizado pelos impactos 
negativos da Covid-19.

“A actividade política ficou 
muito comprometida, mesmo sob 
ponto de vista legislativo. Na As-
sembleia da República tivemos uma 
fraca produção. Penso que o novo 
coronavírus continuou a assolar 
o país não só em termos políticos 
como também em termos social, 
económico, cultural, enfim, em to-
das as esferas”, afirmou.

Namburete reconheceu que 
apesar das dificuldades enfrentadas 
em 2021, facto marcante foi o início 
do julgamento do processo-crime 
relativo às “dívidas não declara-
das”.  Eduardo Namburete também 
destaca o empenho das Forças de 
Defesa e Segurança no combate ao 
terrorismo.  “No ano de 2021 as FDS 
lutaram e conseguiram que os casos 
de ataques terroristas baixassem no 
país. Penso que este facto marcou  
a nossa arena política, contudo, a 
preocupação continua, porque este 
mal não se combate num único 

momento. O terrorismo tem mui-
tas facetas”, explicou apelando que 
os jovens destacados para a frente 
de combate precisam de continuar 
firmes. Entretanto, disse esperar 
que no presente ano todos cresçam. 
“Devemos crescer como nação e 
olhar Moçambique para além das 
cores partidárias. Que todos pos-
samos assumir o nosso papel de re-
solver os problemas que assolam o 
nosso país. Só assim podemos criar 
uma nação una. Não há nenhum 
partido político que possa resolver 
os problemas deste país sozinho. 
Portanto, todo aquele que tiver 
possibilidade e poder de fazer algo 
diferente pelo país, que o faça”, 
aconselhou.

Perdemos o nosso líder
- José Domingos, deputado do MDM

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Sérgio Chicumbe, Director Nacional de Inquéritos de Saúde

Alta transmissão
pode acelerar o pico

M
oçambique já en-
frenta a quarta vaga 
da pandemia da co-
vid-19 que se mos-
tra com um padrão 

diferente comparativamente às 
anteriores. A taxa de positividade 
nunca esteve tão alta. 

Os indicadores tendem a crescer 
a cada dia, desde o início do mês de 
Dezembro.  Na semana finda o país 
registou o recorde de casos posi-
tivos notificados num dia. Foram 
4.947 casos positivos notificados 
num universo de 11.500 amostras 
testadas em 24 horas. O número 
representa o dobro de casos diários 
registados no pico da terceira vaga.  

De segunda-feira a sexta-feira 
são contabilizados 18.685 novas 
infecções.  

Aliás, se no pico da terceira vaga 
a taxa de positividade atingiu 35 
por cento, actualmente, sobretu-
do nas últimas duas semanas, este 
indicador situa-se em mais de 40 e 
50 por cento. 

O agravamento dos indicado-
res se refletiu também no número 
de internamentos e óbitos. Depois 
de três meses de abrandamento 
da pandemia no país, de segunda-
-feira para sexta-feira 247 indiví-
duos deram entrada nos centros 
de Internamento e tratamento da 
covid-19 e 38 perderam a batalha 
para a doença. 

Segundo projecções do Minis-
tério da Saúde (MISAU), o cená-
rio pode vir a piorar nos próximos 
dias. É que, comparativamente 
às vagas anteriores,   a taxa de re-
produção da transmissão, ou seja, 
a capacidade que uma pessoa in-
fectada tem de transmitir o vírus 
para outras pessoas subiu de duas 
para sete. Se nas vagas anteriores 
a média de novas infecções era de 
uma para duas pessoas, desta vez é 
de seis a sete novas infecções.  Uma 

situação que segundo indicações  
do MISAU poderá acelerar o pico 
desta vaga. 

“O facto de muitas pessoas es-
tarem a ser expostas em curto es-
paço de tempo faz com que haja 
uma ascensão rápida para uma 
exposição global  que pode resultar 
numa tendência decrescente em 
breve trecho”, afirmou  o  Director 
Nacional de Inquéritos de Saúde 
, Sérgio Chicumbe,  em conversa 
com o domingo.

De acordo com Chicumbe, em 
média, nas vagas anteriores ‘’as in-
fecções começavam a abrandar em 
cerca de três meses, agora a nossa 
expectativa é que haja redução 
deste tempo para  dois meses’’.

Chicumbe aponta como causa 
do aumento exponencial dos in-
dicadores da covid-19 nas últimas 

semanas a circulação  em simultâ-
neo de variantes altamente trans-
missíveis, aliada a queda da imuni-
dade nas comunidades. 

“Estamos a enfrentar um au-
mento considerável como nunca 
antes visto de pessoas infectadas 
com o vírus causador da covid-19. 
Este  aumento em termos de nú-
mero de casos diários pode ter uma 
relação com a variante ómicron”, 
disse , acrescentando que o au-
mento de infecções não se deve 
exclusivamente a esta estirpe, mas 
também à circulação da variante 
Delta que é altamente transmissí-
vel. 

ÓMICRON 
DOMINANTE 

Ainda que o Instituto Nacional 
da Saúde(INS) não esteja a fazer a 
testagem massiva para variantes, 
Chicumbe disse que das amostras 
suspeitas testadas em Dezembro, 
houve predomínio quase absoluto 
da variante ómicron, ou seja, to-
dos os casos suspeitos foram con-
firmados, o que indica uma rápida 
evolução e propagação desta es-
tirpe. 

Com efeito, em termos sociais, 
a situação, segundo explicou, im-
plicará num risco aumentado de 
internamentos e óbitos, sobre-
tudo quando se trata de pessoas 
susceptíveis à formas mais graves 
da doença.

“Esta situação vai trazer um 
impacto a nível pessoal, social, in-

tra-familiar e económico porque 
muitas pessoas estarão infectadas, 
algumas podem ficar doentes, o 
que pode elevar o absentismo no 
trabalho”, avançou. 

Entretanto,  sublinhou que o 
país está melhor preparado para 
combater a pandemia.

O investimento do sector da 
saúde na formação de recursos 
humanos e na melhoria da capaci-
dade em termos de infraestrutura 
tecnológica para fazer a testagem 
e detecção de alterações nos vírus 
permite maior vigilância  das va-
riantes.  

“A nossa capacidade de testa-
gem foi expandida quer em ter-
mos da capacidade de realização 
de teste PCR , assim como testes 
rápido e não só. O nosso enten-
dimento e resposta da pandemia 
melhorou. Temos disponível uma 
tecnologia farmacológica que 
contribui para  o controlo da pan-
demia”. 

Entretanto referiu que o país 
enfrenta alguns desafios no que 
diz respeito à obtenção de reagen-
tes, justificado pelo facto destes 
terem um tempo de vida útil rela-
tivamente curto. 

VACINAÇÃO VAI 
“FREAR” O IMPACTO

A resposta imune produzida 
pelas vacinas tem um papel im-
portante na redução das cadeias 
de transmissão.

O contexto de ter havido expo-

sição anterior e o avanço do pro-
cesso de vacinação pode reduzir 
a transmissão, sobretudo contra 
formas mais graves que causem 
risco de mortalidade.

Contudo, Chicumbe destaca 
que o que poderá ajudar, em as-
sociação às vacinas, a reduzir a 
transmissão tem muito a ver com 
o comportamento e adesão as me-
didas de prevenção.  

“As vacinas disponibilizadas 
a nível da saúde são eficazes para 
combater formas graves da doen-
ça, portanto, internamento e óbi-
tos, contudo, é preciso reforçar a 
ideia de que a imunização tem al-
guma eficácia também para cortar 
a transmissibilidade.

Sublinhou que associar os re-
cursos disponíveis ao reforço das 
medidas preventivas pode condu-
zir à melhoria da situação epide-
miológica nos próximos tempos. 
Com efeito apelou à combinação 
das soluções oferecidas pela saúde 
pública que é a vacinação e as me-
didas preventivas.

Garantiu que tudo está a ser 
efeito para o sucesso da vacina-
ção, entretanto, reconhece que 
a disponibilidade de vacinas foi 
uma condicionante  para o su-
cesso deste processo bem como a 
adesão imediata a imunização. 

“Quando saímos dos grupos de 
maior risco para os de menor ris-
co, sentimos alguma dificuldade 
na adesão imediata, por causa dis-
so, o Ministério da Saúde inovou 
com estratégias como a caravana 
para que haja uma boa cobertura 
imunológica”.

No que diz respeito disponi-
bilidade de vacinas garantiu que 
houve melhoria com a recepção, 
recentemente, de doses da vacina 
verocel (mais de dois milhões) e 
da Jonson e Jonson.  

Das 17 milhões de pessoas pre-
vistas para a vacinação até meados 
do próximo ano, cerca de oito mi-
lhões receberam pelo menos uma 
dose e pouco mais de seis milhões 
de indivíduos tem a vacinação 
completa. Destes seis milhões 
completaram vacinação. 

Entretanto reconhece a neces-
sidade de acelerar o processo, uma 
vez que a vacinação protege de for-
mas mais grave da doença. 

Relativamente a queda da imu-
nidade que pode estar a contribuir 
para o aumento de casos avançou 
que uma dose de reforço está em 
discussão, mas refere que nes-
te momento,  deve-se privilegiar 
maior abrangência das doses nor-
mais.

Circulação em simultâneo de variantes altamente transmissíveis na origem do aumento de casos

Acesse: https://t.me/Novojornal
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O 
Julgamento do Pro-
cesso  Querela número 
18/2019-C, referente às 
"dívidas não declara-
das", será retomado no 

dia 17 deste mês, ao invés de 6 como 
o juiz Efigénio Baptista, que presi-
de a VI Secção Criminal do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, ha-
via anunciado  a 14 de Dezembro, 
aquando da suspensão das audiên-
cias. A razão do adiamento para 
17 de Janeiro não nos foi revelada, 
sendo apenas sabido que Efigénio 
Baptista refez, mais uma vez, o ca-
lendário de audições para a produ-
ção de prova, o qual indica que o úl-
timo dia de audição de declarantes 
será 17 de Fevereiro, data em que 
será ouvido o antigo Presidente da 
República, Armando Guebuza.

O despacho a que domingo teve 
acesso não foi assinado por Efigénio 
Baptista mas por Carlos Caetano, 
juiz-presidente substituto do Tri-
bunal Judicial da Cidade de Maputo 
e, entre outros aspectos, excluiu 
a audição do declarante Zófimo 
Muiane, ex-marido da falecida Va-
lentina Guebuza, filha do Presiden-
te Armando Guebuza. 

Deste modo, no dia 17 de Janeiro 
de 2022 será novamente ouvido o 
réu Zulficar Ahmad que foi citado 
pelo declarante Imran Issa como 
quem  apenas participou como in-
termediário na venda de uma casa 
ao réu António Carlos do Rosário e 
que, por esse papel, terá recebido a 
quantia de 100 mil dólares.

Aos olhos de Imran Issa, o réu 
Zulficar Ahmad não cometeu ne-
nhum crime relacionado com as 
dívidas não declaradas, pese em-
bora em sede de tribunal este não 
tenha conseguido dar uma expli-
cação coerente sobre como é que se 

Julgamento retoma
no dia 17 de Janeiro  

Italma deveria assegurar a cons-
trução de um museu, ginásio e uma 
discoteca com três pisos.

O declarante Fernando Pereira 
é outro sócio da Arktek que deverá 
esmiuçar os contornos da ligação 
desta empresa com Ângela Leão e 
com o co-réu Fabião Mabunda, que 
era o pivot de todas as operações 
financeiras que esta ré ordenava e 
ao mesmo tempo funcionava como 
empreiteiro do luxuoso património 
imobiliário desta.

No dia 24 deverão ser ouvidos os 
declarantes Miguel Alberty e Már-
cio Ferreira e no dia 25 o juiz quer 
que compareçam os declarantes 
João Ferreira, Glória Simione e Ale-
xandre Ferreira. A estes seguir-se-
-ão os declarantes Elcy Venichand 
e Leopoldo Dinis Buque.

No dia 28 de Janeiro será ouvida 
a declarante Caice Salé, esposa de 
António Carlos do Rosário, e que 
actuou como trabalhadora da em-
presa Txopela para gerir vários bens 
pertencentes ao réu, seu marido. 
Na mesma data deverá ser ouvido 
Eugénio Mapanzane.

A lista de declarantes a serem 
ouvidos inclui ainda Carlos Malate, 
Eduardo Magaia, Carolina dos Reis, 
Naldo Manjate, Tomás Mabjaia, 
Gilberto Mabjaia, Salomão Mabjaia 
e ainda Nuno Mucavele e Fanuel 
Paúnde. Outra data que deverá tra-
zer um depoimento com vitalida-
de será 8 de Fevereiro, dia em que 
será ouvido o antigo ministro das 
Pescas, Victor Borges que foi citado 
pelo réu Teófilo Nhangumele como 
tendo afirmado que não se deveria 
criar a EMATUM porque seria in-

viável.
Victor Borges deverá explicar 

aspectos relacionados com a aqui-
sição e uso das embarcações desta 
empresa que, como se sabe, tinham 
imperfeições monumentais que as 
tornavam inadequadas para a pesca 
de atum ou de qualquer outra espé-
cie marinha ou lacustre.

Para além das imperfeições téc-
nicas, os barcos foram comprados a 
mais de 20 milhões de dólares cada, 
quando cada custa pouco mais de 
dois milhões. Na mesma senda, 
foi tornado público no julgamento 
que, afinal, os barcos foram trazi-
dos ao país sem se observar a ques-
tões básicas como tipo de artes de 
pesca e existência de pescadores 
treinados no país.

Na tarde do mesmo dia vai ser 
ouvido Filipe Januário e o dia se-
guinte está reservado exclusiva-
mente para a audição ao declarante 
Alberto Mondlane que à data dos 
factos era ministro do Interior e, 
nessa condição esteve ligado aos 
comandos Operativo e Conjunto 
das Forças de Defesa e Segurança 
(FDS). O actual ministro da Econo-
mia e Finanças, Adriano Maleiane 
deverá ser ouvido a 11 de Fevereiro 
para esclarecimento de diversos 
aspectos  relacionados com as "dí-
vidas não declaradas".

A 14 de Fevereiro será ouvido o 
Mahomed Fekih e a 17 do mesmo 
mês o antigo Presidente da Repú-
blica, Armando Emílio Guebuza. 
“Esta ordem de produção da prova 
poderá ser alterada, sempre que se 
mostrar necessário”, refere o juiz 
Carlos Caetano no seu despacho.

enredou no referido negócio.
Zulficar titubeou que o dinheiro 

que recebeu pertencia a um amigo 
seu, ora falecido, de quem apenas 
conhecia o nome e pouco menos. 
Durante a sua audição disse não 
conhecer a casa onde este vivia na 
África do Sul, não saber em que 
hotel se hospedava quando viajava 
para Maputo e não ter referências 
sobre a viatura que este usava.

Por sua vez, e na qualidade de 
declarante, Imran Issa disse que o 
referido amigo de Zulficar, na ver-
dade, era empregado do irmão des-
te e que o terá solicitado para inter-
mediar a tal venda de casa.

Depois de Zulficar, o juiz pre-
tende ouvir um declarante de 
nome Osman Mahomed e a seguir 
será a vez de Imran Issa retornar à 
tenda de audiências para oferecer 
um novo depoimento relacionado 
com os factos por si conhecidos 
e vividos enquanto se relacionou 
com vários réus do presente pro-
cesso, com realce para a ré Ângela 
Leão.

Imran volta ao tribunal numa si-
tuação diferente da anterior em que 
disse “tudo o que lhe ia na alma”. 
Desta vez, a Ordem dos Advogados 
de Moçambique (OAM), entidade 
de que ele é membro, fez um volt 
face e decidiu que este declarante 
deve abordar assuntos genéricos e 
não ir à profundidade.  

No dia 18 de Janeiro deverá ser 
ouvido o declarante Hafiz Wahaj e 
na tarde do mesmo dia está agen-
dada a audição a Alexandre Chi-
vale que operou neste julgamento 
como advogado dos réus António 
Carlos do Rosário, Inês Moiane e 
Elias Moiane. Chivale será ouvido 
como declarante pelo seu papel 
como administrador das empresas 
criadas a mando de António Carlos 
do Rosário para funcionarem como 
“veículos operativos” do Serviço de 

Informação e Segurança do Estado 
(SISE), mas que, pelo que sabe em 
resultado da produção de prova que 
está a ser feita neste julgamento, 
estiveram ao serviço de interesses 
pessoais de constituição de um im-
pério imobiliário deste réu.

Para 20 de Janeiro está prevista a 
audição dos declarantes Nordin Ba-
car e Taiob da Silva Cadangue, para 
no dia seguinte ser retomada a au-
dição da declarante Italma Pereira, 
cujo depoimento tem relação com 
a ré Ângela Leão.

Italma é sócia da empresa 
Arktek que foi contratada por Ân-
gela Leão para projectar e caprichar 
várias obras, com destaque para 
uma residência desta localizada na 
zona de Jonasse, no posto adminis-
trativo de Matola-Rio. Nesta casa, 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Que a Covid-19 dê tréguas
Estamos no segundo dia de 2022. E 

porque até ao dia 5 de Janeiro ainda se 
festeja o Natal, gostaríamos que este 
ano a SARS-CoV-2 desse tréguas, para 
que as crianças possam voltar a cum-
prir o calendário normal de aulas e, por 
conseguinte, absorverem todas as uni-
dades temáticas.

Dois anos de condicionalismo ao 
processo de ensino e aprendizagem, 
não obstante toda a engenharia dese-
nhada e implementada pelo Ministério 
da Educação e Desenvolvimento Hu-
mano para que os alunos continuassem 
a ter aulas, começa a ser um fardo bas-
tante pesado para atingirem a excelên-
cia nas classes subsequentes.

O sector do turismo, também ele 
duramente penalizado em função da 
pandemia, precisa de arejar para que 
os operadores possam ter musculatu-
ra para continuar a apostar neste sec-
tor nevrálgico para a economia, daí os 
nossos votos de 2022 melhor.

Para o sector da saúde, a nossa ex-
pectativa é que o exército de homens e 
mulheres que desde há dois anos a esta 
parte vem dando o melhor de si para 
salvar vidas face à Covid-19 continue 
a trilhar pela deontologia e humanis-
mo. Aliás, reconhecemos o esforço 
gigantesco destes profissionais, que 
em nenhuma situação baixam os bra-

ços, apesar do número de novos casos 
de contágio estar  em crescendo e ter 
atingido trinta médicos,  nos últimos 
dias , só no Hospital Central de Mapu-
to. 

E porque desporto é saúde, ansia-
mos que este ano seja coroado de êxi-
tos para desportistas e dirigentes, mas 
para a materialização deste desiderato 
o sector terá de primar por maior orga-
nização, sobretudo a nível dos clubes  
porque é lá onde tudo começa e acaba.

A título meramente ilustrativo, de-
sejamos que o Moçambola, essa grande 
montra do futebol moçambicano, de-
corra sem sobressaltos. A priori tem de 
haver testes de Covid-19 e vontade de 
submeter regularmente os atletas a es-
ses mesmos testes para que o  impacto 
seja mínimo, isto é, não haja interrup-
ção da prova semana sim, semana não.

No que toca às vias de acesso, esta-
mos na expectativa de ver os conselhos 
municipais a trabalhar duro para que 
os munícipes e automobilistas pos-
sam ter orgulho e satisfação de circular 
em ruas e avenidas, passa a expressão, 
confortáveis ou no mínimo jeitosas.

Algumas rodovias das principais ca-
pitais províncias metem dó. Sabemos 
que valores para asfaltar, por exemplo, 
um quilómetro de estrada é considera-
velmente significativo, mas não há ou-

tra saída senão trabalhar mais e mais. 
Depois há que escolher o timing certo 
para trabalhos de intervenção nas ro-
dovias . 

Por exemplo faz pouco sentido co-
meçar o processo de tapa-tapa de co-
vas ou buracos que sulcam muitas das 
nossas estradas a um mês ou menos do 
início da época chuvosa. Mas acredita-
mos que tudo isso será corrigido.

No que tange ao combate ao terro-
rismo muito já se disse mais a mensa-
gem é apenas uma: quando a soberania 
está em causa não se poupam esforços 
para protege-la. Claro que há sempre 
percalços, mas o caminho é para fren-
te. O Ruanda e as Forças da SADC con-
tinuarão a dar a mão as nossas Forças 
de Defesa e Segurança, mas a pátria é 
dos moçambicanos. 

Os desafios  para o presente ano são 
bastantes, mas se cada um de nós fizer 
a sua parte sairemos a ganhar rumo ao 
tão almejado bem-estar individual e 
colectivo.

Em jeito de fecho, reafirmamos que 
também ao longo do presente ano, do-
mingo a domingo estaremos presentes 
para oferecer aos nossos estimados lei-
tores as dinâmicas da nossa sociedade.

Tal como em 2021, este ano con-
tinuamos disponíveis através do site 
www.jornaldomingo.co.mz.    
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A vida é uma miríade de recomeços. 
Qualquer coisa como nascer de novo to-
dos os dias. Ir e vir. O engraçado é que tal 
recomeçar nada mais é do que que uma 
viagem de descobrimentos. Não aquela 
de Vasco da Gama, mas uma viagem para 
dentro de nós mesmos ao encontro de um 
desconhecido que parece nosso velho co-
nhecido. No fim mesmo, somos nós que 
viajamos, a todo o momento, para o nosso 
interior, buscando algo que desconhece-
mos. Meu velho pai diz, sem pestanejar, 
que é por isso mesmo que a vida se cha-
ma vida; de contrário, teria outro nome. 
Peremptório, garante que não há nada de 
novo nesse ciclo e que tudo não passa de 
uma repetição da qual nunca nos cansa-

mos... já quando ele veio ao mundo, era 
assim; então, nem me atrevo a esboçar 
um simples “mas”!

Então, aqui estamos, uma vez mais, 
iniciando um novo ciclo (que já sabemos 
não é novo), mas que sabe sempre bem. 
Em boa verdade, o dia hoje nasceu igual 
a milhares de outros dias. Nós com as ha-
bituais queixas. Os outros felizes. É o que 
dizem os nossos olhos. Faz lembrar aque-
la da fila... a outra é sempre mais rápida 
do que a nossa e, se por acaso decidirmos 
passar para aquela que parecia mais rá-
pida, a que abandonamos torna-se mais 
veloz. Não há ciência que explique isso... 
talvez a ciência da estupidez.

Mas agora o importante é que 2021 fi-
cou para trás. As brumas do tempo vão se 
encarregar de arruma-lo no seu devido 
lugar e nós – presos por um estranho cor-
del chamado memória – iremos revista-lo 
vezes sem conta. Vamos nos lembrar da-
quela festa, daquele carro, daquele amigo 
e daquela piada sincera de sicrano. Vamos 
– estranha essa nossa forma de viver – 
continuar amarrados a coisas do passado 
ao invés de vivermos o presente. Está cla-
ro: quem não sabe de onde vem, dificil-

mente saberá para onde ir... pode ser, mas 
o desconhecido tem a sua graça. Sabe bem 
descobrir novos mundos mesmo que se-
jam os nossos muitos mundos interiores.

E a vida seguirá o seu rumo. Vamos re-
fazer os nossos planos. Vamos introduzir 
novas possibilidades, novos paradigmas. 
Vamos retomar a leitura daquele livro es-
quecido numa mesinha qualquer. Vamos 
ver novos filmes. Vamos pensar, uma vez 
mais, no livro de memórias que nos pro-
metemos escrever porque o tempo não 
espera por ninguém. Vamos pensar no 
nosso caminho para a liberdade...

Entretanto há o pão nosso de cada dia 
por ganhar. O “chapa-100” por apanhar 
(ao ritmo que o preço sobe, logo estare-
mos mesmo a pagar 100) todas as madru-
gadas e noites, nesse vai e vem da vida. 
Os meliantes de toda a sorte por evitar. 
Os charcos que se formam sempre depois 
de uma chuvada que é preciso saltar como 
se fôssemos atletas olímpicos. O celular 
que nos lixa com a falta de rede ou os me-
gas que se vão num piscar de olhos, nos 
impedindo de fugirmos do nosso mundo 
para outro – redes sociais - onde tudo pa-
rece correr sempre bem. Há também uma 

música e um bom papo para nos aquecer a 
alma cansada pelas auguras da vida.

Mas há também espaço para sonhar-
mos com um mundo melhor. Até porque 
temos essa capacidade de esquecer as 
malfadadas coisas da vida; tal como a so-
gra que um dia foi nora... mas esqueceu. E 
seguimos adiante. Sonhando, planeando 
e fazendo pela vida. Queremos sempre o 
melhor. Alguns vão pôr travessas e outros 
pelas portas. Cada um escolhe o cami-
nho... mais ou menos como se escolhesse 
o espinho que lhe causará menor dor.

E – repetindo – 2021 “era antes”. Agora 
abre-se de par a par o novo ano. Um novo 
ciclo de repetições. A coisa boa é que não 
recomeçamos de zero. Aprendemos algu-
mas coisas no ano passado. Temos algu-
ma experiência. Se vamos cometer erros? 
Claro. Muitos. Se calhar mais do que no 
ano passado, mas sabe sempre bem reto-
mar a marcha. Afinal, somos sobreviven-
tes. De resto, como diria o sábio, ano ruim 
tem 24 meses... mas passa. No fundo, mas 
bem no fundo mesmo, a vida é como a 
peregrinação à Meca: quem diz que é fá-
cil, blasfema, quem diz que é trabalhosa, 
blasfema. 
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Eu não espanto os pássa-
ros 

da árvore que me deu 

frutos amargos

 – provérbio árabe 

Uma crónica sobre nada...

António Mondlhane
antonio.mondlane@snoticias.co.mz

POST SCRIPTUM

Belmiro Adamugy
belmiro.admugy@snoticias.co.mz

MAPIKO

O ano que ontem começou deve ser de 
esperança para Moçambique e para os mo-
çambicanos, porquanto, acredito, não tem 
como ser pior que 2021, nem 2020, embora 
seja também de muitos desafios.

Entre os desafios se pode destacar dois, 
nomeadamente a necessidade de conso-
lidar as conquistas de 2021, primeiro em 
relação ao combate ao terrorismo que as-
sola alguns distritos mais a Norte de Cabo 
Delgado e, em segundo lugar, o aprimora-
mento das medidas de controlo da propa-
gação da covid-19.

Felizmente, no tocante ao terrorismo, 
os moçambicanos se devem orgulhar pelo 
facto de as Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) de Moçambique com ajuda dos con-
tingentes da da SADC e do Ruanda terem 
logrado vitórias que se traduziram sobre-
tudo na reconquista de algumas sedes dis-
tritais que estavam sob controlo do inimi-
go, relançando desta feita a economia.

Graças aos avanços conseguidos no 
terreno, aos poucos a população está a re-
tornar às suas zonas de origem e, quiçá, às 
actividades de sobrevivência, o que aliado 

ao anunciado plano de reconstrução da 
província, irá, acredito, devolver os níveis 
de confiança dos investidores em relação 
ao país.

O importante em relação ao terrorismo 
é que as FDS e as suas congéneres estran-
geiras destacadas para o Teatro Operacio-
nal Norte não se distraiam. É preciso evitar 
que os terroristas recuperem as suas posi-
ções iniciais ou se debandem para outras 
zonas para continuarem a semear a insta-
bilidade como, aliás, apelou recentemente 
o Comandante-Chefe.

Sobre a Covid-19 a mensagem é a mes-
ma. É preciso que não percamos de vista 
todas as medidas que têm vindo a ser di-
vulgadas pelas autoridades com o objecti-
vo final de conter os níveis de propagação, 
sob o risco de ver o país parcialmente fe-
chado e com todas as consequências pre-
visíveis para a economia e para a vida de 
todos nós.

Ainda sobre a covid-19 vale a pena re-
ferir que temos alguma experiência acu-
mulada desde Março de 2020, altura do 
registo do primeiro caso da doença. Uma 

experiência que interessou o mundo in-
teiro, pelo facto de as nossas estatísticas 
de contaminação, internamento e morte 
contrastarem com a realidade da região e 
não só.

Há quem diga que o cenário de baixa 
mortalidade pela covid-19 em Moçambi-
que não passa de mera sorte. Nada con-
tra, mas não nos esqueçamos que a sorte 
acompanha os audazes. 

Precisamos de continuar a massificar a 
vacinação, até porque tal como foi anun-
ciado, Moçambique não tem problemas de 
stocks de dozes. E há tantas outras a cami-
nho - oferecidas ou compradas.

Ora, se conseguirmos manter contro-
lo dos factores anteriormente descritos 
- combate ao terrorismo e contenção dos 
níveis de infecção pela Covid-19 - certa-
mente que podemos sonhar com um 2022 
melhor, em termos económicos, se não 
vejamos.

A plataforma flutuante Coral Sul deve 
chegar a Moçambique dentro de dias, de 
modo que a produção e liquefacção do gás 
natural se inicie até ao fim deste semestre, 

com todos efeitos multiplicadores que o 
projecto representa em termos de colecta 
de receitas ao Estado e criação de postos de 
trabalho em outras empresas de prestação 
de serviços e fornecimento de bens a esta 
indústria.

Fora a isso, na agricultura sector cru-
cial para o crescimento do Produto Inter-
no Bruto (PIB) antevê-se um desempenho 
positivo como fruto do trabalho que está 
a ser feito pelo Governo, concretamente 
a disponibilização de insumos de melhor 
qualidade, aliada à probabilidade de chu-
vas normais a acima do normal.

Em 2022, não nos esqueçamos, deve-
rá iniciar o processo de implementação 
do programa de reconstrução das infra-
-estruturas destruídas pelos terroristas em 
Cabo Delgado, um programa que também 
tem um grande potencial para dinamizar a 
economia e geração de postos de trabalho 
em toda a cadeia de valor da indústria de 
construção civil e não só.

É uma questão de acreditar e arregaçar 
as mangas, 2022 pode ser o ano da reto-
ma... 

Um 2022 de esperança

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Indústria extractiva poderá contribuir para o crescimento económico em 2022

Victor Miguel

Agentes económicos 
cautelosos sobre 2022

Temos de confiar
no nosso Governo

Crescimento dependerá
dos números da Covid-19

P
ara os agentes económicos 
nacionais o ano de 2022 
ainda é incerto, uma vez 
que os últimos dois foram 
de pouco trabalho para 

esta classe. Por essa razão, estão 
expectantes em relação às pers-
pectivas de crescimento económi-
co 2,9 por cento apresentadas pelo 
Governo.

O Executivo entende que a me-
lhoria do crescimento deste ano 
será possível, entre outros, por 
causa do equilíbrio na implemen-
tação das medidas de prevenção e 
de controlo dos níveis de infecção 
pela Covid-19, influenciada pelo 
processo de imunização através da 
vacina.

Acredita-se também que a 
agricultura e a indústria extractiva 
venham a contribuir significativa-
mente para um melhor desempe-
nho da economia moçambicana, 
naquilo que é visto como sendo o 
arranque da retoma.

Entretanto, as cautelas dos ho-
mens de negócios resultam fun-
damentalmente do facto de, por 
exemplo, em 2021, o crescimento 
ter sido revisto em baixa para 1,5 
por cento devido à ocorrência de 
calamidades naturais, incertezas 
geradas pelo clima de inseguran-

ça em algumas regiões das zonas 
Centro e Norte, além da pandemia 
do novo coronavírus.

Em resumo, entendem os em-
presários entrevistados pelo do-
mingo que os factores endógenos 
e exógenos que prejudicaram o 
desempenho da economia em 2021 

prevaleçam em 2022, destacando-
-se, a nível interno, a pandemia da 
Covid-19 e os ataques terroristas 
em Cabo Delgado.

Para Victor Miguel, represen-
tante da Associação Moçambicana 
de Panificadores (AMOPAO) a si-
tuação não está fácil, pois, quan-

do se esperava a retoma normal da 
economia, aparece a variante Ómi-
cron, o que torna ainda mais incerto 
o futuro da economia. 

“Na prática está a se verificar 
que os casos, desde o anúncio desta 
quarta vaga da Covid-19, tendem a 
subir, o que mostra que a situação 

pode não estar boa nestes primeiros 
dias de 2022. Para isso temos que 
encontrar estratégias e nos rein-
ventar para ultrapassar à situação”. 

Miguel entende que os empre-
sários devem buscar soluções sem-
pre, sob pena de não evoluírem e 
caírem na banca rota - e o país não 
poderá continuar a crescer. 

Contudo, apesar das incertezas, 
espera que a situação melhore, des-
de que se controle a progressão da 
pandemia, o que depende também 
do comportamento das pessoas. 

“Podemos não chegar a quase 3 
por cento de crescimento porque 
a economia não está a desenvolver 

O presidente da Federação Moçambicana dos 
Empreiteiros, Manuel Pereira referiu que os  
últimos dois anos foram péssimos para a ca-
mada empresarial, principalmente para os 
empreiteiros.

No entanto, espera que 2022 seja me-
lhor, tendo em conta as promessas do 
Governo e as perspectivas de crescimen-
to económico. 

“Neste momento, não há negócio, 
turismo, nem construção. Todos os sec-
tores funcionam em cadeia. Se um deles 
fica paralisado por algum motivo, todos os 
outros também param. Ainda bem que houve 
investimentos na agricultura, se não morríamos  
de fome”.

Pereira disse que entende os motivos que levaram a esta crise, mas também percebe 
o lado dos empresários e cita: “numa casa onde não há pão todos ralham e ninguém 
tem razão”. É o que tem estado a acontecer no país, mas o problema é global.

“Ainda não há nada a ocorrer no sector de construção. Há negociações e temos que 
aguardar e confiar no nosso Governo. Ainda não perspectivas para 2022”.  

- Manuel Pereira, Federação de Empreiteiros

Em tempo da pandemia da Covid-19, o 
sector de hotelaria e turismo é das faces 
mais visíveis do sofrimento, até porque 
devido à falta de clientes teve de recorrer 
a despedimentos ou suspensão dos con-
tratos de trabalho para não fechar com-
pletamente as portas.

José da Cunha, presidente da Federa-
ção Moçambicana de Hotelaria e Turismo 
(FEMOTUR),  entende que o crescimento 
da economia nacional neste ano vai depen-
der dos números da Covid-19 e da disponibi-
lidade dos voos dos locais emissores do turismo 
porque Moçambique depende muito disso. 

“A nível regional, por aquilo que está a mostrar esta é p o c a 
festiva, já estamos a receber muitos hóspedes nos lodjes e resorts por serem casas priva-
das e com elevado nível de segurança”, disse, em entrevista à reportagem do domingo.

Ressalvou, no entanto, que a estabilização ou aumento do número de casos do coro-
navírus depende em grande medida do comportamento dos cidadãos.

- José da Cunha, Hotelaria e Turismo 

tal como era esperado. Por exem-
plo, temos o turismo que não está 
a funcionar como deve ser e é uma 
área transversal, abarca quase todas 
outras”, frisou.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CTA fala de controlo
dos factores de risco

Produtores estarão
mais animados

Indicadores
são promissores

Tenho alguma
esperança

Será ano de retoma

- Pilona Chongo, agricultura

- Nuno Remane, FAN - Ângela Chade, engenheira electrotécnica

- Zuneid Calumia, vice-presidente

Eduardo Sengo, director executivo adjunto da 
Confederação das Associações Económicas (CTA) 
espera que este seja um ano melhor, apesar de 
todos os desafios que devem ser ultrapassa-
dos. Para isso, é  preciso saber o que acon-
teceu em 2020 e 2021 para que não fossem 
bons anos. 

“A Covid-19 e a situação de Cabo 
Delgado foram os principais factores que 
mudaram aquilo que eram as perspectivas 
de desempenho empresarial e económico 
no geral. É preciso que estes aspectos este-
jam controlados para reverter o actual qua-
dro”.

Na sua opinião, o controlo da pandemia passa 
por um rápido programa de vacinação, o que contri- buirá 
num bom ano económico. 

Por outro lado, existe a necessidade de resolver o problema dos terroristas em Cabo 
Delgado, de tal forma que o país recupere os níveis de confiança dos investidores

“Este pode ser um ano melhor em relação aos dois últimos, até porque economi-
camente o nosso ponto de partida conta. A verdade é que estamos a sair do fundo do 
poço, o que significa que qualquer passo a dar é notável, mas a partir de um  determi-
nado momento este crescimento terá que ser sustentado com acções que promovam 
crescimento”. 

Pilona Chongo, que trabalha no 
sector da agricultora, mostrou-se 
optimista em relação ao ano 2022, 
principalmente tendo em conta 
a área de trabalho que registou 
avanços significativos no ano 
passado. 

Aliás, um dos aspectos que 
a deixa animada é a promessa 
de redução do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Co-
lectivas  (IRPC) em 10 por cento, 
contra os actuais 32. Com isso, ela 
acredita que os produtores ganharão 
mais ânimo para trabalhar. 

“Podem ficar tranquilo em relação ao 
sector agrícola porque trabalhamos muito, m e s m o 
com a Covid-19 a tentar nos atrapalhar. Não ficaremos sentados temos 
que fazer de tudo para contornar a doença porque muitas vezes vem 
para ficar”, concluiu.

O director executivo da Fundação para a 
Melhoria de Ambiente de Negócio (FAN), 
Nuno Remane, disse que os indicadores 
para o crescimento económico neste ano 
não são promissores, tendo em conta o 
histórico de 2021. 

No entanto, apesar das incertezas, 
o sector privado não pode esmorecer. 
Nuno Remane acredita que desde 2020 
que o país está a aprender a viver me-
diante às condições impostas pela Co-
vid-19. “O sector privado deve continuar 
resiliente. Porque só assim é que manteremos 
acesa a esperança em 2022”.

Remane disse acreditar que a conclusão da cons- trução 
da plataforma flutuante para a produção de gás natural, na província de 
Cabo Delgado, poderá ser um dos indicadores para a recuperação económica que, conse-
quentemente, irá aliviar o mercado nacional e aumentar o índice de emprego. 

“Este acontecimento é bem-vindo, porque se se lembrar no período de 2015 o país 
estava a registar a crise económica e financeira e em 2020 a Covid-19 deu xeque-mate à 
economia nacional. Entretanto, a plataforma flutuante pode nos trazer um cenário eco-
nómico satisfatório”.

Ângela Chade, engenheira elec-
trotécnica no sector privado, disse 
que espera um ano carregado de 
alguma esperança, que possa, no 
entanto, encorajar o crescimento 
económico, porque desde 2020, 
altura da eclosão da pandemia, 
que os empresários têm buscado 
alternativas para manter os negó-
cios.

Foi, no entanto, notável, na sua 
opinião, a luta, por parte dos empre- s á -
rios, para sobreviver à crise imposta pela C o -
vid-19. “Muitas Pequenas e Médias Empresas ( P M E ) 
recorrem a várias possibilidades de empréstimos promovidos pelo Governo e 
instituições privadas”.

Com o avanço da vacinação em massa já se vislumbra alguma esperança e as 
empresas voltarão a operar normalmente. “Se a pandemia perdurar, em 2022, 
continuaremos a viver sob observância do protocolo sanitário de modo a cum-
prirmos com agenda de desenvolvimento económico”. 

Zuneid Calumia, vice-presidente do conselho di-
rectivo da CTA, disse esperar que 2022 seja o ano de 
retoma da economia, já que a multinacional france-
sa Total retomará as actividades. 

Espera-se, igualmente, que  os projectos PRONA-
CER e PRONAI tragam resultados satisfatório. 

“Temos que ter a esperança de que tudo correrá 

da melhor maneira. A economia poderá, 
algum dia, respirar de alívio, porque até 
ao momento, as PME estão a sobreviver e, 
para tal, tiveram que adoptar medidas cor-
rectivas designadamente o despedimento 
de trabalhadores e reduzir custos operacio-
nais”.  

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Stela Wilson

Sérgio Carlos
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Estes são utensílios domésticos

Caos, fome e desespero
nas "colónias" de Maputo

A
s sapatilhas de cor 
preta e branca  de 
Sérgio Carlos, 39 
anos de idade, ba-
loiçam num dos ra-

mos da pequena árvore e fortifi-
cam a sombra que tanto precisa 
para enganar o sol de Verão. A lata 
velha foi improvisada para servir 
de banco e a sua coluna encontra 
o conforto no tronco da pequena 
árvore que distribui o pouco de 
sombra. Sérgio Carlos franze a 
testa e revira os olhos vermelho-
-castanhos. Do seu interior, es-
capa um grito de socorro: “estou 
doente, acabo de fazer uma ci-
rurgia”, diz-nos, levantando a 
camisa para apontar o tubo que 
atravessa o seu corpo. 

Vive na “colónia” sita na Ave-
nida Marginal, bem ali na peque-
na mata depois do luxuoso hotel 

mílias compostas – mãe, pai e 
filhos.

Sérgio Carlos, oriundo do dis-
trito de Xai-Xai, esteve na África 
do Sul a trabalhar como mecâ-
nico. Como imigrante ilegal, foi 
deportado. Preferiu aportar na 
cidade de Maputo, isso em 2009. 
A vida seguiu, mas nos últimos 4 
anos, tudo mudou. Perdeu o em-
prego. Começou a vender latas e 
foi viver na “colónia” da Margi-
nal. 

Aprendeu a pescar, tem o seu 
próprio barco, facto que aumenta 
a sua renda. Mas nos últimos cin-
co meses, a desgraça duplicou-se 
na sua vida: começou a ter pro-
blemas de saúde. Foi ao hospital 
e disseram-lhe que era problema 
relacionado com os rins. 

Sérgio Carlos tinha dificulda-
des de urinar, fez uma cirurgia  
e agora alivia-se através de um 
tubo que atravessa o seu corpo. 
Sente dores, mas o pior é saber 

que já não pode ser o mesmo: não 
tem mais força para se lançar ao 
mar e buscar peixe, não tem mais 
fôlego para catar latas e vender, 
falta-lhe dinheiro para adquirir 
medicamentos prescritos pelo 
hospital. “Nunca mais foi fácil. 
Para conseguir os 450 meticais 
para medicamentos, é um de-
sespero”, para não falar das ve-
zes que a Polícia aparece naquele 
lugar em perseguição de algum 
bem roubado. “Somos sempre 
suspeitos de qualquer roubo. E é 
natural, desconfia-se de qualquer 
um que viva na rua”. 

Apesar das dificuldades, a vida 
deu a Sérgio Carlos uma alegria. 
“Eu e a Stela vivemos juntos, ela 
cuida de mim, tenho lá muita 
sorte”.

Naquele espaço não só mora 
Sérgio e Stela. Estão lá Aniceto 
Manhique, Robby Orlando, Ino-
que João, entre outros.

Noutros cantos da cidade, 
há mais ajuntamentos: na Praça 
25 de Junho, na baixa da cida-
de de Maputo, vivem ali mais de 
20 pessoas, atrás do Mercado do  
Povo, há outro grupo, entre tan-
tos que sobrevivem nos diversos 
escombros e prédios abandona-
dos da capital moçambicana. 

É gente ida de todos os cantos 
do país, gente que um dia ergueu 
a cabeça, abandonou as zonas de 
origem em busca do pão para so-
breviver. Gente que sonhou que 

na metrópole a vida podia ser 
diferente. Nas “colónias” onde 
residem, não existe nada, falta 
tudo, desde comida, roupas, água 
e casas. A única coisa que sobra é 
um pingo de esperança por dias 
melhores.

 O Robby sonha com a vida mi-
litar; Stela encontra nos seus dois 
filhos que vivem num dos cen-
tros de acolhimento a força para 
levantar todos os dias; o Aniceto 
que ainda escuta a voz dos seus 
pais e deseja vê-los de novo; o 
Inoque que só pensa em acordar 
e sentir o aroma de sua gente de 

Quelimane a andar de bicicletas. 
A reportagem do domingo 

foi até a eles, visitou-os em duas 
“colónias” localizadas na cidade 
de Maputo. Conta histórias da-
quelas pessoas que não têm muito 
na vida, mas guardam a esperan-
ça de um dia melhor. 

Southern Sun, a alguns metros da 
primeira rotunda da avenida. 

Popularmente se designa por 
“colónias” ajuntamentos infor-
mais improvisados em ruínas 
de edifícios abandonados e espa-
ços abertos. Nelas vivem pessoas 
de todas as idades, incluindo fa-

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Robby

Só quer ver 
os seus pais

Viver aqui com
criança é agressivo

Aniceto Manhique, 23 anos, tem apenas uma certeza: “sinto sau-
dades dos meus pais e quero vê-los”. Nasceu e cresceu na provín-
cia de Inhambane, deixou a pastorícia para seguir outros caminhos. 
Quando chegou na capital, trabalhou  como ajudante num estaleiro. 
Mas a crise chegou à bordo do novo coronavírus e viu o seu emprego 
escapar-lhe.  Há mais de um ano que vive na “colónia” da Marginal. 
Deixou uma namorada, a quem ainda tem a esperança de um dia re-
conquistar o seu coração. Hoje, remexe os lábios ressequidos, ajeita 
o chapéu e baixa a cabeça quando se lembra que já nem tem como 
contribuir em valores monetários para garantir pão na mesa dos seus 
pais.  “Tudo complicou-se. Já não consigo enviar nada. Aqui se vive 
um dia de cada vez. Quando amanhece, é só agradecer, na certeza de 
que se estamos vivos, é porque Deus há-de nos ajudar”, conta-nos. 

Ainda assim, os maus momentos não o fazem parar de sonhar. 
“Sempre quis ser um empresário, ter carros e poder ajudar os meus 
três irmãos que ficaram em Inhambane. A casa faz muita falta”. Ani-
ceto Manhique diz que a coisa mais difícil é ter de ir à rua pedir comi-
da. “As pessoas pensam que somos malucos. Ser injuriado por pedir 
pão para sobreviver é doloroso”, relata, enquanto aponta para a sua 
casa, também improvisada com caixotes e estacas de madeira. 

“Nos dias de chuva nem vale a pena. Pior porque estamos a viver 
na praia. E faz muito frio no Inverno, quando chega a ventania, tudo 
voa”. 

Titos Macuvele, 36 anos, divide 
a sua “barraca” com Helena Moi-
sés, de 27 anos. Os seus caminhos 
cruzaram-se na praça 25 de Junho, 
quando procuravam por um lugar 
para descansar. Titos é oriundo de 
Inhambane, esteve na África do 
Sul, mas no ano passado perdeu 
emprego. No regresso, preferiu 
experimentar a vida em Maputo. 
Hoje vive como ajudante de des-
carregamento de mercadorias no 
Porto de Maputo. 

“Nós vivemos aqui e não temos 
tido problemas com o Município. 
Quando eles têm as suas activida-
des, nos avisam e nós levantamos 
cedo para não atrapalhar”, diz-
-nos. 

Sua esposa, Helena, tem um 
filho de 10 meses de vida. A crian-
ça está num dos centros de aco-
lhimento da cidade. A mãe sente 
falta, mas está consciente: “não 
tenho como. Viver aqui com a 

SONHO  
SERVIR 
A NAÇÃO

Robby Orlando,  39 anos, che-
gou à capital do país em 2008, ido 
da Zambézia, distrito de Mocu-
ba. Viveu no bairro da Mafalala, 
aprendeu a montar ar-condicio-
nados e teve um emprego que 
lhe ajudou a manter vivo o sonho 
de conquistar coisas em Maputo. 
Mas, nos últimos 4 anos, as coi-
sas mudaram: perdeu o emprego. 
Sem dinheiro para continuar a 
pagar a renda, viu-se jogado à rua 
a mercê da própria sorte. Procu-
rou alternativas, mas nada resul-
tou. 

Iniciou a actividade de reco-
lha e venda de latas e garrafas. Foi 
nessas andanças que conheceu 
gente que vive na “colónia” da 
Marginal. Sem horizontes, foi lá 
se instalar. Improvisou uma re-
sidência, material precário, feito 
de sacos plásticos, pequenas esta-
cas; não tem mais de 0,90 metro 
de comprimento e a largura não 
deve chegar a 1,5 metro, tal como 
a maioria das casas daquele lugar.

às águas da baía do Maputo; para 
o consumo tem de pedir socorro 
aos guardas que trabalham nos 
condomínios arredores.

Mas, apesar das adversidades, 
Robby resiste. Sentado à entra-
da da sua casa, tem um pequeno 
guarda-chuva que usa para es-
conder a cabeça do sol intenso 
que assola a capital moçambica-
na. Mexe a panela com uma mão, 
com a outra segura um cigarro. 
“Já não fumo muito, só quatro 
cigarros/dia, não é nada grave”, 
diz-nos. 

Robby não deixou nada na 
Zambézia. Perdeu os pais, ainda 
não tem filhos, e tudo que neste 
momento sonha é uma oportu-
nidade para estar no Exército e 
servir o país. “Submeti os docu-
mentos e se tiver sorte próximo 
ano irei ao treinamento militar. 
Tenho fé. Porque aqui a vida não é 
fácil. Um dia tem comida, noutro 
dorme-se de barriga vazia. Não 
vale a pena, o negócio que faço 
nem dá dinheiro, mas não devo 
parar. Nunca”. 

como pode. Diz que passa difi-
culdades, tem medo de morar 
rodeada de homens, apesar de 
nunca ter sofrido nenhum tipo 
de violência. O que mais lhe dói 
neste momento é viver longe 
dos filhos. “Foram levados pela 
Acção social para um centro de 
acolhimento. As minhas duas 
crianças sim, fazem muita falta, 
o resto, a gente vai inventando 
aqui”.

“Meu sonho é que estudem 
e possam crescer saudáveis”, 
relata, enquanto acaricia uma 
edição da Revista Avon. 

“Gosto de maquilhagem, é 
algo bonito, mas aqui temos 
falta até de água, imagina es-
sas coisas. Não incomodamos 
a ninguém. Apenas tentamos 
viver”. 

Conta que foi parar na rua 
porque perdeu a irmã, que lhe 
garantia o sustento. “Agora é 
só tentar encontrar algum tra-
balho para sair desta vida. Ter 
uma casa é tudo, o resto aguen-
ta-se”. 

AS MINHAS
 CRIANÇAS...

Stela Wilson, 31 anos de ida-

de, também vive na “colónia” 
da Marginal há cinco meses. Há 
pouco tempo se juntou a Sér-
gio Carlos e vai levando a vida 

criança é agressivo. Agradeço pela oportunidade que tenho de visitá-la”. 

ENTRETANTO…
Existem mais famílias e singulares a residirem nos escombros da cida-

de de Maputo. Para o caso da Praça 25 de Junho, o Município já fez saber 
que aquele lugar está constantemente a ser invadido por “marginais” e 
que “mesmo expulsos, sempre retornam”. Contudo, faz parte dos pla-
nos da autarquia requalificar o local no quadro das intervenções que vêm 
tendo lugar na urbe. 

 No seu interior apenas cabem 
as suas vestes, as latas que tam-
bém usa para confeccionar ali-
mentos nos dias que há, caixotes 
no chão que igualmente servem 
de mantas. Não há casa de banho, 
o fecalismo a céu aberto é inevi-
tável. Banho é feito num peque-
no charco que se formou, graças 
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O nascer da noite ainda é poético na ilha

A cidade de pedra e cal

Coisas e loisas da Ilha 
de Moçambique  

E
m 1991 a Ilha de Moçam-
bique passou a integrar a 
selecta lista daquilo que 
é considerado Patrimó-
nio Mundial da Huma-

nidade pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
devido ao seu imensurável pa-
trimónio arquitetónico, cultu-
ral e histórico.

Em rigor, a Ilha de Moçam-
bique é a soma de várias cultu-
ras e povos que, ao longo dos 
séculos, foram deixando as suas 
marcas - que podem, felizmen-
te, ser percebidas - originando 
uma “raça” que inclui macuas, 
goeses, hindus, árabes, persas, 
portugueses, etc.

A expansão comercial mun-
dial terá tido um papel impor-
tante nessa caracterização das 
gentes da Ilha. Porque parte da 
Rota Comercial, a Ilha, tal como 
outros pontos da Costa Oriental 
de África, estruturou-se num 
sheikado liderado por um cida-
dão chamado Hassani Moussa 
M’Biki - de onde se calcula que 
venha o nome Moçambique - 
por volta do século XI.

Depois, no século XV, a pre-
sença europeia, alegadamen-
te iniciada com a passagem do 
navegador português Vasco da 
Gama (há ainda uma imponente 
estatua do navegador), tornou a 
ilha num centro comercial li-
gando a Europa e o Oriente, so-
bretudo no que diz respeito ao 
comércio de especiarias, ouro, 

marfim e escravos, bem como 
um importante entreposto para 
abastecimento em mantimen-
tos e reparação de navios.

Entretanto, passados todos 
esses anos, ainda é possível 

sentir esse misticismo que ca-
racteriza o lugar. As gentes com 
as suas roupas, as estradas com 
vestígios dos materiais origi-
nalmente usados, mas sobretu-
do as casas lembram que o tem-

po é apenas passageiro e que há 
coisas que ficam gravadas para 
sempre.

E nessa luta de preservação 
há um dado interessante: as 
casas, independentemente da 
idade, devem obedecer a um 
principio basilar - o tecto deve 
ser atravessado por vigas de 
madeira maciça, uma caraterís-
tica única na nossa arquitectu-
ra. Aqueles vigotes emprestam 
às casas um ar “secular”.

E o tempo deu estaleca su-
ficiente para que em 17 de Se-
tembro de 1818 a ilha recebesse 
o estatuto de cidade. Serviu en-
tão de capital de Moçambique, 
até 1898, data em que a capital 
foi transferida para Lourenço 
Marques, hoje Maputo.

Vale lembrar que foi na Ilha 
de Moçambique onde foram er-
guidos o primeiro hospital e a 
primeira sala de cinema do nos-
so país. Esses edifícios existem 
ainda com mazelas aqui e ali, 
estão lá para testemunhar esse 
momento glorioso daquela par-
cela insular do nosso país. 

Outra preciosidade da Ilha é 

a ponte que a liga ao continen-
te (Lumbo, terra onde nasceu 
Marcelino dos Santos), são três 
quilómetros sobre o mar.

Mar onde o peixe que come-
ça a rarear. Agora os pescadores 
têm de fazer perto de 50 milhas 
náuticas para lograrem os seus 
intentos. Nas proximidades da 
Ilha e ao longo do canal que a 
separa do continente impera 
uma rigorosa veda para permi-
tir a reprodução dos espécimes 
marinhos.

“UBUNTU” 

A Ilha de Moçambique está 
associada a múltiplos valores 
culturais - tradições vivas her-
dades dos diversos povos que 
por ali passaram. Tudo isso é 
visível nas danças, técnicas de 
construção, entre outros aspec-
tos. Ali também existiram duas 
confrarias principais: a Xadulia 
fundada em 1897, pelo Chê Saíde 
Muhamede-Bin Chike mais co-
nhecido por Chê Marufo, oriun-
do das  Ilhas Comores, e Cadiria 
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Séculos de história à vista de todo mundo

Olhando o futuro pela janela do passado
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Edifícios reabilitados a paredes meias com ruínas

fundada em 1904, pelo Chê Issa 
Bin- Ahamad, oriundo de Zan-
zibar.

A ilha tem outras precio-
sidades, como por exemplo a 
torre de São Gabriel, onde hoje 
se situa o Palácio dos Capitães-
-Generais,  a Capela de Nossa 
Senhora do Baluarte, datada de 
1522, na extremidade norte da 
ilha (único exemplar de arqui-
tetura manuelina em Moçambi-
que), e a Fortaleza de São Sebas-
tião, a maior da África Austral, 
totalmente erigida, entre 1588 
e 1620.

Ora, esse cocktail deu origem 
a coisas interessantes e curiosas: 
uma bem curiosa é o facto de na 
zona de macuti (zona suburba-
na) ser comum encontrar numa 
casa tipo 2 várias famílias. Há 
casos de 4 a 5 famílias a parti-
lharem a mesma residência. E 
não estamos a falar de familias 
da mesma linhagem não.

domingo visitou uma dessas 
“micro-comunidades”. Mesmo 
no limite entre o macuti e a ci-
dade de pedra e cal, encontra-
mos as famílias Buraima, Vahira, 
Mendonça e Mulima. Todos eles 
muçulmanos. Partilham uma 
casa de três divisões, nomeada-
mente uma sala e dois quartos e 
um pequeno quintal.

Não nos deixaram registar 
imagens, mas foram unânimes 
em dizer que não viam proble-
mas nenhuns em partilharem a 
mesma casa. “Vocês que che-
gam à ilha é que ficam admira-
dos. Nossos pais viviam assim. 
É nossa tradição, esta forma de 
viver”, defendeu-se Abacar Bu-

raima.
Abacar foi secundado pelo 

patriarca dos Mendonça, o velho 
Sumail, que acrescentou que “é 
importante preservar os hábitos 
dos nossos antepassados. É uma 
coisa nossa de africanos esta de 
partilhar as coisas para diminuir 
o sofrimento”.

Entretanto, cada famí-
lia faz a sua comida, cuida dos 

seus bens e crianças de forma 
independente,tipo condomínio, 
mas de uma casa apenas!

Este pensamento foi corrobo-
rado pelo presidente do muni-
cípio, Ismail Chacufa, que des-
tacou que há casas onde vivem 
mais de sete famílias “numa 
boa. “São hábitos locais que só 
espantam aos que chegam à ilha. 
Entre os nativos, é normal isso 
acontecer. Na cidade de Pedra e 
cal já não há tantos casos assim, 
mas no Macuti é perfeitamente 
normal”, acrescentou.

Com uma população calcula-
da em 20.000, a ilha tem 8 bair-
ros, nomeadamente Unidade, 
Macaripi, Marangonha, Lithini, 
Areal, Esteu, Quirah e Museu 
(Pedra e Cal). A Ilha de Moçam-
bique está dividida em duas par-
tes: a “cidade de pedra e cal” e a 
“cidade de macuti”. A primeira 
acolhe os principais monumen-
tos e edifícios melhorados. A 
segunda é composta por casas 
de construção precária, na sua 
maioria cobertas por macuti – as 
tradicionais folhas de coqueiro 
espalmadas.

“Fizemos um trabalho de 
sensibilização muito grande 
para as pessoas assumirem que 
a manutenção da limpeza não é 
tarefa exclusiva do Município; 
que os habitantes têm respon-
sabilidades sobre esse aspecto. É 
um processo contínuo que está a 
dar frutos”, celebra o edil Cha-
cufa.

De facto, é visível o asseio nas 
diversas artérias da Ilha, apesar 
da abundância de frutas, mor-
mente mangas e papaias, as ruas 

apresentam-se limpas. Há tra-
balho ali.

EROSÃO 

Quem chega percebe de ime-
diato que a lha está a ruir. A erosão 
costeira está a galope, de tal sorte 
que sempre que o mar sobe em de-
masia, as águas invadem a cidade. 

Diz-se que são efeitos das mudan-
ças climáticas associadas ao papel 
predador do Homem. 

Calcula-se que até ao momento 
tenham sido “engolidos” cerca de 
300 metros, dentro da ilha, e mais 
de 500 na parte continental. Para 
proteger a ilha da erosão, o Con-
selho Municipal necessita muito 
dinheiro que, entretanto escasseia. 
A força da erosão está também a 
“comer” a parte continental, o 
Lumbo.

Nessa batalha entre os homens 
e a natureza, há pessoas a reabilita-
rem as casas antigas, o que resulta 
em imagens interessantes: é nor-
mal encontrar uma fachada com-
pletamente reabilitada a paredes 
- meias com outra em ruína. O po-
der financeiro dita as suas regras.

Outra particularidade é que 
muitas pessoas estão a transfor-
mar as residências em locais para 
alojamento de turistas e outros 
visitantes. São várias opções que 
se juntam aos tradicionais hotéis e 
pensões. 

Entretanto, nesse esforço de 
reabilitar e/ou construir novas 
residências, a preservação da ar-
quitetura já não se observa tanto. 
A preocupação é grande entre os 
nativos da Ilha. Receiam que, gra-
dualmente, a ilha perca a sua iden-
tidade o que pode influenciar ne-
gativamente no quesito turismo. 

Porque património da huma-
nidade, não são permitidas alte-
rações. Existe um regulamento de 
níveis de edifícios a considerar: 
edifícios de nível "A", que não se 
alteram nem dentro e nem fora; 
nível "B", que não se alteram por 
fora, mas podem ser alterados por 
dentro; nível "C", nos quais se pode 
alterar por dentro por completo; e 
temos de nível "D" que se pode 
alterar dentro e fora. Entretanto, 
como se diz, o regulamento nem 
sempre é observado.

Também se fala de desvios do 
património artificial na constru-
ção de algumas casas, associado 
ao “roubo” dos tesouros submer-
sos nas águas que circundam a 
ilha. Trata-se de objectos que se 
encontram no fundo do mar de 

navios que afundaram ou que aci-
dentalmente tenham ido parar nas 
profundezas.

Associado a isso, nas noites é 
possível ver ao longe luzes de bar-
cos que os locais dizem sem pesta-
nejar que “são asiáticos que arras-
tam as nossas riquezas marinhas 
para irem vender nas suas terras”.

Os problemas da ilha não se 
esgotam por aqui. Os ilhéus quei-
xam-se também dos cortes e os-
cilações constantes da corrente 
eléctrica.

Apesar de todos estes proble-
mas, o turismo não esmorece. E 

há mesmo quem visite a ilha e já 
não queira voltar à sua terra de origem. 
Há magia ali que encanta, numa parcela 
de terra que produz anualmente em mé-
dia 16.300 toneladas de sal, pelas artes 
e mãos de 2000 salineiros. A malária e 
as doenças diarreicas continuam a ser a 
principal causa de procura dos serviços 
de saúde na llha de Moçambique. As ac-
ções preventivas, com particular desta-

que para as pulverizações intra-domici-
liárias, distribuição de redes mosquiteiras 
e o tratamento intermitente em mulheres 
grávidas, são actividades regulares das 
unidades sanitárias. 
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Mesmo sem a corrente eléctrica, o comércio não pára

O desenvolvimento em Ressano Garcia está longe de chegar

2 de Dezembro de 2022

Ressano Garcia: uma vila às sombras

Q
uem por pouco tempo 
passa pela fronteira de 
Ressano Garcia dificil-
mente saberá que a vila 
está às sombras e repleta 

de estórias. Lá o desenvolvimento é 
ainda uma miragem, apesar do po-
tencial que a vila tem, com destaque 
para o facto de ser uma das maiores 
estância aduaneira do país.

O posto administrativo de Res-
sano Garcia, distrito de Moamba, 
província de Maputo, localiza-se a 
cerca de 95 quilómetros da cidade 
de Maputo. Partilha as fronteiras ro-
doviárias e ferroviária com a África 
do Sul.

À entrada, o visitante é recebi-
do pelo serpentear de camiões, que 
transportam ferro-crómio da África 
do Sul ao porto da capital moçam-
bicana, estacionados à entrada do 
quilómetro-4, à espera de procedi-
mentos aduaneiros.

À volta, chama atenção a paisa-
gem exuberante e permanente de 
casas de alvenarias de arquitectura 
comum, entrelaçadas nas monta-
nhas que caracterizam a região.

O facto de ser um destino privi-
legiado para pessoas e bens de Mo-
çambique para África do Sul e vice-
-versa, a vila torna-se altamente 
movimentada e com um comércio 
muito dinâmico.

d IDNÓRCIO MUCHANGA
idnórcio.muchanga@snoticias.co.mz

Em Ressano vende-se de tudo 
um pouco. Desde hortícolas como 
alface e couve adquiridas nas cida-
des de Maputo e Matola até produ-
tos manufacturados comprados em 
Komatiport, na África do Sul.

O caricato é que os produtos na-
cionais são mais caros relativamen-
te aos importados, aparentemente 
devido à distância entre Maputo e 
Ressano Garcia (95 quilómetros), 
comparativamente a Komatiport 
(seis quilómetros).

Com 197 quilómetros quadra-
dos, a vila fronteiriça acolhe cerca 
de nove mil habitantes. Possui duas 
escolas primárias e uma secundária 
de segundo ciclo. Conta igualmente 
com dois postos de saúde.

Com a estrutura do solo não pro-
pício para a prática de agricultura, 
por ser rochosa e sem indústria para 
empregar os locais, o comércio in-
formal “mukhero” vai ganhando 
terreno, como alternativa para so-
brevivência.   

Alguns dos residentes vivem à 
base da imigração ilegal, facilitando 
a travessia de pessoas sem docu-
mentação de viagem para a África 
do Sul à busca de melhores condi-
ções de vida. Em algumas vezes se 
oferecem para facilitar vistos de en-
trada de viajantes, situação que tem 
dificultado o trabalho dos agentes 
da Migração.

A título de exemplo, com o flu-

Abdul Laky, residente 

Leia Mazive, residente

Os residentes de Ressano 
Garcia não se sentem felizes com 
as condições deploráveis em que 
a sua vila se encontra: falta de 
água canalizada, cortes sistemá-
ticos da corrente eléctrica e cri-
minalidade.

A falta de água canalizada 
naquela região obriga homens, 
mulheres e crianças a arriscar as 
suas vidas enfrentando crocodi-
los, no rio Incomáti.

Por causa das vítimas que 
aqueles répteis fazem, o Fundo 
de Investimento e Património do 
Abastecimento de Água (FIPAG), 
construiu uma pequena infra-

-estrutura de captação de água, 
no rio Incomáti para abastecer os 
bairros. 

Numa fase inicial, o projecto 
abrangeu o bairro  25 de Junho, 
onde se fizeram 20 ligações do-
miciliárias, com isenção da taxa 
de consumo, facto que minimi-
zou o problema.

No caso das zonas abastecidas 
pelo furo privado local, a água sai 
turva, principalmente quando 
chove, constituindo um atenta-
do à saúde pública.

António Massingue, residen-
te no bairro 4 de Outubro, ex-
plicou que devido à turvação da 

água os consumidores são obri-
gados a decantar a água antes de  
usá-la. “Outra saída é adquirir 
a água de um fontanário priva-
do que custa cinco meticais por 
cada 20 litros”.

Entratanto, Deolinda Muian-
ga, também residente em 
Ressano, contou que há dias 
assaltaram uma mulher e apo-
deraram-se de dois mil meticais. 
Outra foi esfaqueada, quando 
tentava escapar dos malfeitores. 
“Sorte dela é que não a mataram. 
Mas acredite, está muito apavo-
rada. A Polícia deveria intensifi-
car o controlo”.

Residentes queixam-se 
da falta de quase tudo

A Polícia da República de Moçambique (PRM) diz estar atenta aos casos 
de assaltos na vila fronteiriça de Ressano Garcia, tanto que neste período 
de festividades houve a necessidade de reforçar o controlo de maneira a 
garantir a segurança de pessoas e bens.

Para o efeito, a corporação identificou pessoas antes detidas por come-
timento de crimes naquela vila para serem controladas, de modo a evitar 
que voltem a se envolver em actos ilícitos.

Outra medida tomada pela PRM devido ao recrudescimento de assal-
tos foi de mapear as zonas críticas e posicionar agentes da lei e ordem.

O comandante da PRM no distrito de Moamba, Constantino Bazo, dis-
se ao domingo que recentemente a Polícia teve conhecimento da exis-
tência  de um grupo de dez elementos que protagonizava roubos na zona 
da lomba e do cemitério, tendo se dirigido ao local e atingido um dos in-
tegrantes.

 “Neste momento, o criminoso está sob custódia no Hospital Provin-
cial de Maputo a receber cuidados médicos. Isto significa que estamos 
atentos aos casos de roubo na vila”.

Refira-se que, houve tempo em que não era possível sair do posto 
fronteiriço de Ressano Garcia a pé sem que fosse assaltado. No caso das 
mulheres até eram violadas sexualmente.

PRM  atenta aos casos de assaltos

Água turva que jorra nas torneiras Camiões perfilados no Km-4 
Constantino Bazo, comandante da PRM no distrito de Moamba

xo migratório que se regista devido 
à quadra festiva foram, há dias, de-
tidos 90 jovens surpreendidos pela 
Polícia de Guarda Fronteira a viola-
rem a fronteira com intuito de esca-
lar o país para passar as festas com os 
respectivos familiares. 

Outros nativos dedicam-se ao 
câmbio informal de moeda. Posi-
cionam-se nas proximidades do 
posto fronteiriço de Ressano Garcia, 
denominado “praça”. Faça sol, faça 
chuva não abandonam as bermas da 
EN4, onde de sombreiras ou guar-
da-chuva em punho interpelam os 
potenciais clientes que queiram tro-
car rande em Metical e vice-versa. 

Há cambista que chegam a mo-
vimentar mais de cem mil meticais 
por dia. O afamado local de câmbio 
informal é tão agitado que se a pes-
soa não presta atenção pode en-
tregar o dinheiro a um cambista de 
má-fé que, posteriormente, pode 
desaparecer com o dinheiro.

LOMBA 
DOS ASSALTOS

Se alguns residentes de Ressano 
Garcia procuram ganhar a vida atra-
vés do comércio, há os que elaboram 
planos para despojar outrem dos seus 

bens, situação que recrudesce, sem-
pre, na quadra festiva. 

As incursões maléficas acontecem 
à luz do dia e pioram de noite. Tudo 
acontece numa lomba que está do 
lado moçambicano, a alguns metros 
da fronteira. 

Na referida lomba, os criminosos 
aproveitam-se do abrandamento da 
marcha da viatura para arrancar os 
bens dos automobilistas. Assim mes-
mo: enquanto o condutor tenta fazer 
a lomba com calma, na velocidade 
certa, há alguém a tentar retirar os 
produtos que transporta na bagageira.

Há casos de automobilistas que 
ao sair da fronteira contratam por ali 
indivíduos para se empoleirarem na 
bagageira ou trela para vigiar a merca-
doria. De noite, por exemplo, quando 
o veículo se aproximar da lomba com 
vigilante por cima, os criminosos ati-
ram pedras como forma de espantá-
-lo. Para fazer face ao cenário, neste 
ano a Polícia da República de Moçam-
bique (PRM) está de plantão nos locais 
propensos ao crime, incluindo a zona 
da lomba.

Apesar disso, o comandante da 
PRM no distrito de Moamba, Con-
stantino Bazo, apelou aos automo-
bilistas a serem vigilantes ao chegar 
naquele local.

VILA FANTASMA 

Ao percorrer aquelas ruas desertas 
e intransitáveis devido às suas péssi-
mas condições compreende-se que 
se trata de uma vila antiga. As poucas 
casas, de arquitectura colonial, que 
fazem o coração da vila de Ressano 
Garcia estão em estado de completo 
abandono. 

Para fazer caminhadas é preci-
so coragem. De noite transforma-se 
num autêntico  mausoléu.

A antiguidade evidencia-se nas 
paredes encardidas e com fissuras. 
Num conjunto de tantas casas fan-
tasmagóricas apenas três são usadas 
como lojas de venda de produtos ali-
mentares e padaria.

A deficiente gestão de resíduos só-
lidos deixa a vila entregue à imundice. 

É notável, sem esforço, o lixo e o 
verdejante do capim perfilado pelas 
estradas. Sem contentores, os mora-
dores depositam resíduos sólidos em 
locais impróprios. 

Em algumas ruas, o lixo atirado ao 
chão transformou-se em asfalto de-

vido à compactação que sofre com a 
circulação de viaturas.

Com valetas soterradas, as águas 
pluviais criam os seus próprios labi-
rintos através dos quais invadem re-
sidências, intensificando os efeitos da 
erosão que, aliás, danifica as estradas, 
dificultando o tráfego rodoviário e a 
mobilidade de transeuntes.

É lastimável a precariedade em que 
algumas estradas se encontram, sinal 
de que há vários anos que não benefi-
ciam de intervenção e/ou reabilitação. 
Os veículos circulam sobre as pedras.

Outro cenário desolador tem a ver 
com a falta de identificação das vias 
de acesso. Exceptuando a EN4, quem 
escala aquela vila fronteiriça pela pri-
meira vez enfrenta dificuldades para 
identificar certos pontos, sendo útil a 
ajuda dos moradores.

Entretanto, como forma de aliviar 
o tráfego de pessoas e viaturas nas 
proximidades da fronteira, as enti-
dades locais estão a cogitar transferir 
o terminal de transportes semicolec-
tivos de passageiros e barracas para a 
zona dos CFM, próximo ao “coração” 
da vila. 

RAÍZES DE RESSANO 
GARCIA 

Ressano Garcia, nome atribuído 
em homenagem ao engenheiro e po-
lítico português, Frederico Ressano 
Garcia, “perdeu a vida” aquando da 
interrupção de circulação do comboio 
de passageiros, denominado Inter-
pack, que transportava passageiros 
“mukheristas” e os trabalhadores das 
minas na vizinha África do Sul, vul-
garmente designados “madjonidjo-
ni”.

Neste contexto, a empresa Cami-
nhos de Ferro de Moçambique (CFM) 
teve de criar condições de alojamen-
to para os seus trabalhadores. Neste 
momento parte destas vivendas está 
entregue à sua sorte, mesmo com a 
estação ferroviária operacional.

Outras poucas residências existen-
tes, sobretudo, nas mediações do pos-
to fronteiriço, foram construidas para 
albergar funcionários das Alfândegas e 
da Migração, de maneira a evitar a sua 
movimentação diária para a cidade de 
Maputo/Matola.

Habitantes daquela vila dizem que 
Ressano tornou-se escombros quando 
durante a guerra dos 16 anos houve 
um ataque que matou dezenas de mi-
neiros, junto à estação ferroviária.

Depois disso, houve a necessidade 
de interrupção da circulação do com-
boio de passageiros e, consequente-
mente, a vila tornou-se o que é hoje. 

Actualmente, os residente depen-
dem de transporte rodoviário para se 
movimentar, porque o ferroviário ter-
mina no distrito de Moamba.

O residente Abdul Laky contou 
ao domingo que aquela região tem o 
potencial para prosperar, apenas pre-
cisa de alguma organização. “Ressano 
Garcia deveria ser espelho da nação. 
O facto de existir uma fronteira que 
é, por acaso, a maior do país e, que 
provavelmente, mais receita colecta, 
Ressano deveria registar algum de-
senvolvimento através do programa 
de responsabilidade social, porque é 
o primeiro lugar que se encontra para 
quem provém da África do Sul e últi-
mo para quem vem de outras provín-
cias de Moçambique”, disse.

Laky, também chefe de quarteirão, 
manifestou o seu descontentamento 

em relação à imundice que “afoga” 
a vila. “Nasci e cresci nesta terra. Dói 
muito ver Ressano Garcia desta ma-
neira. Nunca tinha imaginado cena 
igual. É de tirar o fôlego”.

Por sua vez, Leia Mazive, residen-
te no bairro 25 de Junho desde 1981, 

aproveitou às páginas do domingo 
para exteriorizar a sua indignação em 
relação à vida precária na vila. 

Na ocasião, disse que os habitantes 
daquela região se sentem abando-
nados, devido à situação de pobreza 
em que estão submetidos. “Ressano 

Garcia devia ser uma cidade luxuosa, 
por causa da sua história. A falta de 
indústrias e terra arável para a prática 
de agricultura faz com que todos exer-
çamos a actividade comercial, a qual 
não se desenvolve por ser executada 
de maneira desordenada”.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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China bloqueia 
página global do Steam

A 
página global do 
Steam oferece mais 
de 110 mil jogos, mas 
os utilizadores da 
China não lhes po-

dem aceder, com relatos do The 
Gamer a indicarem que apenas 
a versão chinesa da página, 
com 103 jogos, está disponível 
naquele país. Vários utilizado-
res têm publicado em diversos 
fóruns páginas onde o Steam 
aparece em listas de sites blo-
queados na China.

O The Verge recorreu a uma 
ferramenta que verifica que pá-
ginas estão bloqueadas na Chi-
na e revela que o endereço sto-
re.steampowered.com aparece 
como indisponível em todo o 
país, embora o store.steamchi-
na.com apareça acessível.

Na versão chinesa do Steam, 
a lista dos jogos mais populares 
resume-se a Counter-Strike: 
Global Offensive (CS:Go) e Dota 
2 e os jogadores não têm acesso 
a funcionalidades de comuni-
dade, como o Community Ma-

A 28 de Dezembro de 1895, Ngungunhane foi preso por Mouzinho de Albuquerque, o go-
vernador português do distrito militar de Gaza. Deportado para a capital portuguesa, ele e 
a sua comitiva cruzaram Lisboa numa jaula antes de serem exibidos no Jardim Botânico de 
Belém. Ngungunhane passou o resto da sua vida no exílio em Portugal, onde aprendeu a ler e 
escrever e foi convertido à força ao cristianismo e baptizado com o nome de Reinaldo Frederi-
co Gungunhana. O “Leão de Gaza” morreu vítima de hemorragia cerebral, a 23 de Dezembro 
de 1906.

O Império de Gaza é fundado pelo povo Nguni, um dos ramos dos zulus. O chefe, Sochan-
gane (avô de Ngungunhane) alargou o reino a que deu o nome de Gaza em homenagem ao seu 
bisavô e estabeleceu a capital em Chaimite, mais tarde tornada na aldeia sagrada dos Ngunis. 
Com a morte de seu pai Mzila, Ngungunhane sobe ao trono após uma batalha fratricida com 
seus outros irmãos.

Kofi Annan nasceu no distrito de Kofandros de Cumasi, no Gana. Na época era colónia 
britânica da Costa do Ouro. Ele foi irmão gémeo, o que dá uma posição de respeito na cultura 
de Gana. Sua irmã, Efua Atta, que morreu em 1991, compartilhava seu nome do meio Atta, 
que em fanti e acã significa justamente gémeo. Annan e sua irmã nasceram em uma das famí-
lias aristocráticas de seu país, onde tanto seus avós e seu tio eram chefes tribais.

Ferruccio Lamborghini nasceu na Itália, há 104 anos. Nos anos 60, costumava rodar a bor-
do de desportivos como Mercedes 300 SL e Ferrari 250 GT que, segundo ele, tinha um defeito 
crónico na embraiagem. Ao ouvir a queixa, Enzo Ferrari teria dito a Ferruccio que ele não 
entendia de automóveis e, se não estivesse satisfeito, que fizesse algo melhor. Foi assim que 
surgiu a lamborghini em 1963. 

O buraco mais profundo já feito pelo ser humano é o Poço Super Profundo de Kola, locali-
zado no Círculo Polar Ártico, com 12,2 quilómetros de extensão. A obra é de autoria soviética, 
realizada durante a Guerra Fria com o objetivo de atingir o manto terrestre, algo que até hoje 
ninguém foi capaz de fazer, pois os trabalhos foram interrompidos antes da metade do cami-
nho.

PENSATEMPO SABIA QUE…

Respostas:  a,a,a,a

Kofi Atta Annan foi o sétimo Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas entre  Janeiro de 1997 e Dezembro de 2006. Qual era a sua naciona-
lidade?

a. Ganes
b. JCamaronês   
c. Moçambicano
d. Sul-africano
e. Malawiano

A Organização Mundial da Saúde é uma agência especializada em saúde, 
fundada em sete de Abril de 1948. Sua sede está em Genebra, na Suíça. Qual 
é o nome do actual director-geral?

a)  Tedros Adhanom Ghebreyesus 
       b)Tedros Jesus

c) Tedros Luis Bianco
d) Tedros dos Santos 
e) Tedros Muhamad

O Secretário-Geral da ONU é o principal funcionário administrativo da or-
ganização. É ele quem chefia o Secretariado que é um dos seis principais ór-
gãos da organização. Como se chama?

a) António Guterres
b) António Rodrigues 
C) António Armando
d) António Guilherme
e) António Siva

O Fundo Monetário Internacional (FMI) é uma organização internacional 
criada em 1944 com o objectivo inicial de ajudar na reconstrução do sistema 
monetário internacional depois da Segunda Guerra Mundial. Quantos países 
fazem parte da organização?

a) 188 
b) 288
c) 88
d) 100
e) 150

rket, o Steam Workshop, os fóruns de dis-
cussão e a secção de actividade.

Ainda não há confirmação oficial de que 
o bloqueio do Steam seja para se manter, 
mas recorde-se que o governo de Pequim 

tem realizado vários esforços e lançado vá-
rias medidas no sentido de conter o vício 
dos jogos on-line no país, como a limita-
ção de horas que os menores podem passar 
a jogar e mesmo a proibição do Fortnite no 

território.
Os responsáveis do Steam ainda não co-

mentaram o tema.

Exame Informática

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A VIGORAR A PARTIR DE HOJE

 ABIBO SELEMANE
abibo.selemane@snoticicas.co.mzd

Nova tarifa de transporte 
de passageiros inquieta operadores

E
ntram hoje em vigor 
no país novas tarifas de 
transporte público de 
passageiros em rotas in-
terurbanas, interdistritais 

e interprovinciais, com  tabela de 
preços diferenciada em função da 
região. Entretanto, as associações 
provinciais de transporte rodoviá-
rio ainda aguardam pela aprovação 
das propostas das tarifas inter-
-distrital e urbana, submetidas em 
Novembro para a apreciação dos 
governos provinciais e autarquias. 
Neste momento a tarifa foi apro-
vada somente no Municipio de 
Maputo.

Alguns presidentes das asso-
ciações dos transportadores ro-
doviários, com maior destaque 
das províncias Inhambane, Sofala, 
Manica, Nampula e Niassa mos-
tram-se desapontados pela de-
mora da resposta. A situação está 
a inquietá-los, visto que não são 
reveladas as causas que levaram os 
processos a transitarem para o pre-
sente ano. 

Foram unânimes em afirmar 
que não sabem quando é que po-
derão começar a implementar a 
nova tarifa. Relatam ainda que não 

 domingo apurou que numa primeira fase deverá ser cobrada nas rotas interprovinciais

Transporte de passageiros mais caro a partir de hoje

Tabela muito baixa
Os presidentes da Cooperativa de Transporte da Matola (COOP-

TRANS) e da Cooperativa de Transportadores do Corredor 1 (COO-
TRAC-1), na cidade de Maputo, consideraram que a nova tarifa não 
vai trazer grandes novidades, uma vez que as vias de acesso encon-
tram-se em péssimas condições. Por causa disso os autocarros que 
deviam produzir a receita encontram-se constantemente avaliados.

Segundo a tabela aprovada pela Assembleia Municipal da cidade 
de Maputo, o aumento da tarifa de transporte para as cidades de Ma-
puto e Matola varia entre 2 a 3 Meticais. 

Assim sendo, nas rotas em que a tarifa era de 10 Meticais passa a 
partir de hoje para 12, enquanto noutras, onde era 13, 15 e 18 Meticais 
passou para 16, 18 e 21 Meticais, respectivamente. Os transportadores 
referem que para atender as suas preocupações a tarifa mínima devia 
ser 20 Meticais.

António Tsucane lembra que tem um autocarro que nunca cir-
culou desde que foi adquirido. O meio foi levado para a oficina do 
Matchedje, sem sucesso. 

“Temos factura de mais de 400 mil Meticais de manutenção dos 
autocarros que não estamos a conseguir pagar. As oficinas do Ma-
tchedje e Sir Motors, indicadas pelo Governo, não têm a capacidade 
para fazer arranjar os veículos. Nos últimos tempos temos recorrido 
outras oficinas, e Graças a Deus, estão a trazer resultados” , diz Tsu-
cane.

Por sua vez, Alexandre Ngovene, presidente da COOPTRANS diz 
o Matchedje, para além de não conseguir arranjar devidamente os 
autocarros, cobra igualmente valores monetários elevados para a re-
paração. 

“A empresa Matchedje adquire as peças dentro do país, mesmo 
assim aplica valores elevados. Apresentamos a preocupação o Gover-
no, mas ainda não tivemos resultado”, refere.

de final do presente mês.
“Não estamos confortáveis 

com a atitude das autoridades. Va-
mos solicitar novos encontros em 
breve. Não vamos submeter novas 
propostas porque entendemos 
que isso vai nos fazer demorar. Va-
mos pressionar nos apoiando em 
cópias de propostas que entrega-
mos em Novembro”, referiu. 

Segundo a proposta entregue 
ao Município da Beira, o bilhete 
de passagem do transporte urbano 
poderá passar dos actuais 12 para 
15 meticais. 

Para o transporte interdistri-
tal, os transportadores propõem 
a aplicação  da tarifa que tinha 
sido apresentada há três anos e 
que, a pedido do governo, nunca 
foi implementada, alegadamente 
porque os cidadãos não têm capa-
cidade para suportar as despesas. 

Com base nesta tarifa os carros 
que fazem a rota Beira- Mutua po-
derão passar a cobrar 60 Meticais, 
contra os atuais 35. A carreira Bei-
ra-Mafambisse, que actualmente 
é cobrada por 25 Meticais, poderá 
passar para 50, enquanto a carreira 
Beira- Tica, cujo bilhete de passa-
gem custa 60 Meticais passará para 
90. 

O presidente da Associação dos 
Transportadores Rodoviários da 
Província de Nampula (ASTRA), 
Luís Vasconcelos, disse que está 
frustrado porque ficou a saber que 
a proposta da tarifa sobre o trans-
porte urbano, submetida pela 
agremiação  ao Município da ci-

dade de Nampula, não foi discutida 
na sessão da Assembleia Munici-
pal, alegadamente porque o docu-
mento desapareceu na secretaria.

“ Vamos submeter outra pro-
posta esta semana e ficaremos a 
espera da resposta durante os pró-
ximos 15 dias, explicou.

Num outro desenvolvimento, o 
nosso entrevistado disse que a pro-
víncia vai introduzir este domin-
go novas taxas de passagem para 
o transporte inter-distritais, que 
passa dos actuais 1.50 Meticais, por 
quilometro, para 1.75. 

“ Apresentamos a proposta de 
agravamento de 2 Meticais por 
quilómetro, o Governo chumbou, 
e decidiu que devemos cobrar 1.75 
Meticais por quilometro, cada pas-
sageiro, disse.

O presidente da Associação dos 
Transportadores Rodoviário do 
Niassa, José Gaisse, disse ao do-
mingo que a FEMATRO não está 
sensibilizada com as dificuldades 
que os transportadores daquela 
província enfrentam.

“ Soubemos sobre a entrada em 
vigor da nova tarifa através das re-
des sociais. A FEMATRO não nos 
comunicou, por isso não sabemos 
qual é a tarifa que poderemos co-
brar na província. referiu.

A Associação dos Transporta-
dores Rodoviários do Niassa apre-
sentou ao governo provincial a 
proposta de reajuste da tarifa de 
2.80 Meticais por quilómetro, cada 
passageiro.

sabem quanto é que passarão a co-
brar por quilómetro, uma vez que 
as propostas ainda não foram ava-
liadas. 

Receiam que alguns transporta-
dores podem tentar cobrar a passa-
gem com base na tarifa que ainda 
não foi aprovada. No entanto as-
seguram que aconselharam os seus 
associados para aguardarem pela 
autorização do governo, devendo 
manter encontros ao longo desta 
semana com os governos locais, na 
busca de resposta ao seu pedido.

O presidente da Associação dos 
Transportadores Rodoviários de 
Inhambane, AbdulRazak AbdulRa-
him, lembra que nos últimos meses 
teve reuniões com a Direcção Pro-
vincial dos Transportes e Comuni-
cações, sem sucesso. 

Os transportadores daquela 
província propõem o agravamento 
de 1.70 Meticais por quilometro, 
cada passageiro. Actualmente a ta-
rifa cobrada é de 1.20 Meticais por 
quilometro. 

“Todos os membros da asso-
ciação sabem que entra hoje em 
vigor a nova tarifa do transporte 
interprovincial. Neste momen-
to (quinta-feira) os ânimos estão 
controlados, mas temos a máxima 
certeza de que em algumas zonas, 
hoje ou nos próximos dias, poderá 
haver confusão protagonizada pe-
los transportadores que se sentem 
injustiçados. Em consequência 
desta situação alguns passageiros 
poderão ficar em terra”, referiu. 

O presidente da Associação dos 
Transportadores Rodoviários de 
Sofala ( ATABE), Júlio Macie, acre-
dita que a província poderá come-
çar aplicar as novas tarifas a partir 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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domingo publica cartas, através das quais o 
estimado leitor partilha reflexões sobre alguns 
temas da actualidade, nomeadamente, sociais, 

culturais, políticos e económicos.
Os textos originais não devem exceder 250 

palavras e podem ser enviados para os seguin-

tes endereços: Rua Joe Slovo, 55, Caixa Postal 
327, cidade de Maputo ou  redaccao.domingo@
snoticias.co.mz

Haja responsabilidade 
na via pública

É verdade que estamos em perío-
do festivo e que depois de dois anos 
em que não comemoramos como 
deve ser, merecemos sim passar 
de forma condigna a transição para 
2022, mas vamos com toda cautela, 
por favor. Temos muitas situações 
que são pouco abonatórias actual-
mente.

A pandemia continua violenta e, 
particularmente, neste mês de De-
zembro a coisa está assustadora.

 Praticamente todos os dias são 
atingidos novos recordes de casos e 
isso não acontece só em Moçambi-
que, mas em todo mundo. 

Por essa razão, é importante 
mantermos todas as medidas de 
prevenção que é para festejarmos, 
mas de forma sã e segura e com o 
mínimo de gente possível. 

Ainda teremos de volta a época 
em que fazíamos festanças com mi-
lhares de pessoas. 

Só precisamos aguentar e sair 
vivos destas provações que temos 
passado. Sim, são provações. 

Temos que fazer de tudo para 
nos protegermos e aos nossos pró-
ximos, principalmente as crianças 
que são as maiores vítimas porque 

raramente saem de casa. 
Nós adultos é que somos obriga-

dos por circunstâncias da vida a sair 
para trabalhar, fazer compras e ou-
tras obrigações. 

Mesmo assim, é preciso conti-
nuar com as máscaras e álcool em 
gel, lavar as mãos e, se possível, 
evitar aglomerados.

Outro motivo para festejarmos 
com toda a prudência possível é que 
Janeiro é aquele mês conhecido tra-
dicionalmente como de fome. 

Normalmente, nos esbaldamos 
nas festas e esquecemos de cons-
tituir reservas para vivermos até o 
salário cair e a coisa começa a ani-
mar.

Vemos pessoas que geralmen-
te andam de carro a não conseguir 
abastecer e tem que andar de cha-
pa. Pessoas a se envolver com agio-
tas para conseguir se manter e isso 
desorganiza todas as contas do ano 
porque começamos de forma erra-
da. 

Vamos  sim, mas sem excessos. 
Devemos pensar que o ano está a 
começar apenas. 

Maria dos Anjos

Não devemos
perder a cabeça 

Os acidentes de viação vêm preocupando a 
sociedade há vários anos e nesta quadra festiva 
tendem a piorar, tirando sono às autoridades 
responsáveis pela segurança rodoviária.

Nos últimos meses os eventos que ocorrem 
no distrito da Manhiça, na província de Ma-
puto, vêm aumentar ainda mais a preocupa-
ção de todos, colocando esta zona sob olhares 
acusatórios. As pessoas olham para este distri-
to como se fosse culpado pelos sinistros, o que 
é, aliás, a razão das várias cerimónias em que a 
AMETRAMO é a principal convidada para aju-
dar a resolver o problema que se acredita tenha 
também razões sobrenaturais. 

Pensa-se que evocando os espíritos dos an-
tepassados da região em que normalmente os 
acidentes ocorrem o assunto pode ser resolvi-
do “num toque de mágica”. Mas este é um mal 
que se deve cortar pela “raíz”, ou seja, na fon-
te que, a meu ver, é nas escolas de condução, 
pois acredito serem, ou pelo menos deviam ser 
os primeiros responsáveis pela educação cívica 
dos aspirantes a automobilistas. 

E se for realmente  necessário “ku palha” 
porque o problema é “ancestral” seria neces-
sário realizar essas cerimonias nas escolas de 
condução e no INATRO por serem os respon-
sáveis por atribuir as licenças de condução a 
estas pessoas que mais tarde devido à sua ir-
responsabilidade ceifam vidas humanas, se-
meando luto nas famílias moçambicanas. 

Mas como é algo impraticável espera-
-se que a Polícia de Trânsito e a de Protecção 
também não façam vista grossa àqueles que se 
fazem à via alcoolizados (tanto automobilistas 
como também pedestres, porque esses últi-
mos, na maior parte das vezes são vilões em-
bora sejam vistos como os mocinhos). 

Contudo, apela-se aos automobilistas que 
sejam prudentes na via e pautem pela condu-
ção defensiva para que possamos comemorar 
juntos e com boa saúde o ano de 2022 e os sub-
sequentes.    

Van Dilson Humberto Muhorro Gueze

MENSAGEM COVID-19
Se tiveres uma doença crónica como HIV, hipertensão ou diabetes, conti-
nue a ir às consultas e tomar a medicação de forma regular.

O que espera do novo ano ?
O início de um ano abre espaço para reflexão em torno de planos e pro-

jectos de vida, configurando alguns ajustes em função das circunstâncias e 
as lições tiradas no ano recém-esgotado. Neste âmbito, domingo saiu à rua 
para ouvir as expectativas dos cidadãos face ao ano 2022.

TER MINHA PRÓPRIA 
CASA

- Ivone Alexandre, agente 
de serviços

Não obstante as dificul-
dades criadas pela pandemia 
da Covid-19, no ano passado 
consegui realizar alguns dos 
meus sonhos, nomeadamen-
te a contracção do matrimó-
nio e um emprego. Este ano 
novo espero conseguir uma 
casa.  

Além disso, espero que 
meus filhos possam se esfor-
çar cada vez mais na escola e 
se formem. Por isso, oro para 
que a pandemia da Covid-19 
acabe de uma vez por todas de 
modo a que possamos voltar 
às nossas actividades como 
antigamente.

MAIOR CIRCULAÇÃO 
DA MOEDA 

- Benjamim Manuel, co-
merciante

Há muita coisa que eu po-
deria enumerar, nomeada-
mente a redução da fome, o 
fim desta pandemia entre ou-
tros problemas.

Como vendedor ambu-
lante desejo que este ano haja 
mais oportunidade de negócio 
e maior circulação da moeda.

Acontece que o negócio 
esteve mal no ano passado. 
Antes da crise eu conseguia 
vender quatro a seis pares de 
sapato por dia, mas agora no 
máximo vendo dois, sendo 
comum voltar para casa sem 
vender nada. Na verdade esta 
crise nos ensinou a não criar 
expectativas.

QUERIA O FIM DA 
COVID-19

- Crília Manjate, promotora 
de vendas

Um dos piores momentos 
da minha vida foram vividos no 
ano passado. Fiquei internada no 
hospital por Covid-19. 

Foi uma experiência terrível e 
quando recuperei veio a segunda 
variante e igualmente fiquei in-
fectada. Eu só quero o fim desta 
doença.

A Covid-19 atrasou a minha  
vida, o pior é que sou asmática, 
razão pela qual estou muito vul-
nerável. 

Não posso me sentir segura 
em relação à minha vida en-
quanto essa doença existir. 

OLHAR PARA FRENTE 
COM ESPERANÇA

- Gavin Mateus, informático

Pelo ritmo das coisas e, 
sobretudo o índice da propa-
gação desta nova variante da 
Covid-19, já imagino que o 
primeiro trimestre vai ser difí-
cil, no entanto não perco espe-
ranças. Neste ano novo espero 
expandir-me no mercado do 
trabalho.

Mesmo com as dificuldades, 
esta pandemia nos ensinou a 
olhar para frente com força e 
esperança é por isso que acre-
dito que no novo ano as minhas 
habilidades profissionais me 
ajudarão a conquistar o meu 
lugar no mercado informático. 

MAIS OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO

- Stela de Lurdes, agente de 
atendimento

Prefiro não me precipitar 
para não me decepcionar. Não 
tenho muitas expectativas, 
mas gostaria que houvesse 
mais oportunidades de empre-
go. Há muitas pessoas que cul-
minaram cursos e meu desejo 
é que haja oportunidade para 
elas.

Também espero que os 
meus planos tenham êxito e 
vou-me esforçar para tal, não 
ficando de braços cruzados, 
no entanto ciente de que o 
país está atravessar momentos 
muito difíceis.

NÃO PERDI, QUEREMOS 
DESENVOLVIMENTO 

- Ricardo Salomão, gestor ho-
teleiro

Espero que o novo ano traga 
desenvolvimento pessoal e colec-
tivo. Que haja mais oportunida-
des de emprego e revisão de po-
líticas públicas para a juventude, 
sem deixar de lado a melhoria dos 
salários.

Neste ano espero que o em-
presariado repense no modelo 
de investimento que é aplicado 
no nosso país, que os armazéns 
sejam transformados em fábricas.

Na verdade o desenvolvimen-
to é lento porque a nossa econo-
mia está baseada no comércio e 
não na produção. Também tenho 
esperanças de que seja melhorado 
o sistema de ensino .

Acesse: https://t.me/Novojornal
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MODO DE PREPARAR

500 gr queijo brie 
40 gr amêndoas 
60 gr damascos secos

Queijo Brie
recheado (damasco
e amêndoas)

INGREDIENTES

RECEITA
Divida o queijo em duas partes (sentido horizontal). Reserve a 

parte superior. 
Quebre delicadamente as amêndoas e coloque por cima da pri-

meira metade do queijo. 

Saiba um pouco sobre 
alergia a frutos do mar

Quero ver meu filho 
menor preso
em liberdade

SAÚDE

A alergia alimentar é uma reacção ad-
versa do corpo a determinados tipos de ali-
mentos. Essa reacção é activada através do 
sistema imunológico, apresentando sinto-
mas que podem surgir na pele, no sistema 
gastrointestinal ou no tracto respiratório.

A intensidade da alergia varia desde uma 
simples comichão na pele ou nos lábios a 
reacções graves, que podem comprometer 
o funcionamento de vários órgãos, levan-
do até mesmo à morte. Qualquer alimento 
pode desencadear uma reacção alérgica nas 
pessoas, estando entre os mais comuns o 
leite de vaca, ovo, soja, trigo, peixes e nuts 
(castanha, amendoim, nozes).

Entre os alimentos que provocam reac-
ções graves com maior frequência estão os 
frutos do mar. Eles têm o poder de provocar 
o choque anafilático, uma reacção súbita e 
grave que impõe socorro imediato por ser 
potencialmente fatal. Os frutos do mar são 
divididos entre os moluscos e os crustáceos. 
Os moluscos incluem  mexilhões, polvos, 
lulas, ostras e lesmas do mar. Já entre os 
crustáceos estão o camarão, o caranguejo, a 
lagosta e o lagostim.

Geralmente, os sintomas aparecem em 
alguns minutos até duas horas após a inges-
tão do alimento. Entre esses sintomas estão 
urticárias, vómitos, diarreia, falta de ar, tos-
se repetitiva, sensação de garganta fechada, 
problemas para engolir, pulso fraco, tontu-

ras, conjuntivite alérgica, inchaço de lábios, 
língua e outras partes do corpo.

Como saber?
É importante saber que nem todas os 

sintomas são sinais de uma alergia. Algumas 
condições causadas por toxinas ou parasitas 
em frutos do mar também podem parecer 
(simular) reacções alérgicas a esses alimen-
tos. Dessa forma, o teste de alergia é a ma-
neira mais segura e precisa de determinar 
se você é ou não alérgico a esses alimentos. 
Para realizá-lo, é preciso procurar um mé-
dico alergologista. Que solicita na pele e/ou 
através de exames de sangue.

Quando é diagnosticada a alergia, é im-
portante evitar o consumo de um ou mais 
grupos de frutos do mar. Porém, é muito 
comum que ocorra a exposição acidental, 
quando a pessoa come fora de casa, princi-
palmente em restaurantes que servem pra-
tos com esses alimentos.

Às vezes, os crustáceos e moluscos fa-
zem parte da lista de ingredientes de uma 
determinada receita ou alguns pratos são 
preparados no mesmo óleo, utensílios ou 
recipientes que são utilizados para cozinhar 
os frutos do mar. Até mesmo pizzas comer-
ciais podem ser “contaminadas” em virtude 
do método de preparação. Na ocorrência de 
uma reacção é importante procurar atendi-
mento médico de urgência e comunicar ao 
seu médico alergologista.

Nome: Ana Filomena
Naturalidade: Maputo
Residência: Maputo
Ocupação: Comerciante
Conquistas: A muthiyana de fibra desta edi-

ção do jornal domingo destaca-se sobretudo 
pela sua bravura e coragem. 

A jovem mulher vem experimentando mo-
mentos de angústia desde que viu o seu filho, 
um menor de 17 anos, estudante, ser preso 
por uma brincadeira que envolveu meninos da 
zona, lá pelas bandas de Nhlamankulu, um dos 
bairros localizados nos arredores da capital do 
país. 

“Aconteceu no início deste ano. Rachou-se 
o vidro da porta da padaria que se localiza aqui 
perto da nossa casa. 

O proprietário conhece as crianças da zona, 

MUTHIYANA 
DE FIBRA

inclusive o meu filho. 
Mas, certo dia, en-

volveu a minha criança 
num problema que nem 
se tem certeza de quem 
de facto provocou, so-
mente mandou pessoas 
para minha casa para 
prenderem o miúdo”. 

Passado quase um 
ano, Ana Filomena, uma 
mulher pobre, que vive 
amelhando centavos 
fruto do seu negócio, 
narra que chegou a se 
colocar à disposição da 
justiça e do referido em-
presário, o proprietário 
da padaria para pagar 
pela reposição do vidro. 
“Mas, ninguém levou 
isso em consideração”. 
Hoje, desmancha-se em 
lamentações, ao mesmo 
tempo que junta forças 
para trabalhar, venden-
do diferentes tipos de 
bebida, para sustentar 
as outras crianças que 
dependem de si em casa. 

“Está a ser muito di-
fícil, e eu questiono-me 
por que motivo é man-
tida presa uma criança, 
sobretudo porque me 
coloquei à disposição 
para reparar o tal erro 
que nem se tem certeza 
de quem cometeu”. 

Sonho: “Ver o meu 
filho menor preso em li-
berdade”. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CORPO DE 
SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro:   82 198
 Geral:  21322222
 21322334

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 
de Julho, n.º 2999
Museu da História Natural – 
Travessa do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – 
Rua Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – 
Av. Ho Chi-Min, n.º 1233

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM: 
21620448
Serviço Geral: 21620457
Hospital Militar:  21616825/8
José Macamo: 21600044
Idem:  21600045
Geral de Mavalane: 21675167

6:00 Hino Nacional
6:05 Replay Repetição 
7:00 Bom Dia Moçambique 
Directo   
9:00 TV Surdo  
9:30 Desenhos Animados: Código 
do Puzzle Episódio 14 à  18 
10:30 Programa “Stop Violência 
Doméstica”  Repetição  
11:30 Antena do Soldado 
12:00 Análise Global Directo   
13:00 Jornal da Tarde 
14:00 Canal Zero 
14:30 Moçambique Digital  
15:00 O Mágico 
15:15 Espectáculo Arte no Quintal:   
Arnaldo  Manhice    
16:15 Espectáculo Arte no Quintal:   
Rodália   
17:00 Convívio Ao Domingo  
Directo   
19:00 Passadeira Vermelha 
19:25 Conquistas Programa Nº 10 
20:00 Telejornal 
21:30 Grande Entrevista: 
Agostinho Francisco Langa Júnior - 
Secretário de Estado do Ensino Técnico-
Profissional  Gravado 
22:30 Espectaculo Musical: The 
Black Eyed Peas -  Live from Staples 
Center   
0:00 Convívio Ao Domingo  
Repetição  
2:00 Agora Nós:  “Madodas e 
Massungucates” Repetição  
3:00 Conquistas Repetição  
3:30 Canal Zero Repetição 
4:00 Antena do Soldado Repetição
4:30  O Mágico  
Repetição  
4:50 Análise Global    Repetição 
5:40 Hino Nacional    Repetição

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

POLÍCIA
POLÍCIA:    199
Corpo da Polícia
Maputo:    21622001
                21625031
           21327206
SOCORROS:  197

1:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUÍ

11:10- TUDO VAI FICAR BEM 

12:00- SINAL HORÁRIO/TÓPICOS 
DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLENTIM METEOROLÓ-
GICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ESTA SEMANA ACONTE-
CEU

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

15:00- DOMINGO DESPORTIVO

18:05- UMA DATA NA HISTÓRIA

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

NOTICIÁRIOS: 00, 05, 07, 09, 11, 
12:30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

2 de Janeiro de 2022

CINEMA

Agenda
Cultural

Nove melhores animações de 2021

ÁRIES (21/03 A 20/04)
O nativos de Áries vão passar a ter mais 

clareza em suas ideias e consequentemen-
te, expressar melhor isso. Vão ter mais luz 
na hora da tomada de decisões importantes 
que afetam sua vida, e sabedoria para colo-
car essas decisões em prática.

TOURO (21/04 A 20/05)
O desenvolvimento e evolução desses 

nativos dependerão completamente deles 
mesmos. As ideias, projetos e racionalidade 
que vão abrir espaço para isso. Então, sonhe 
alto e mire longe. 

GÉMEOS (21/05 A 20/06)
A capacidade intelectual da geminia-

na será evidenciada, e como consequência 
novos projetos e oportunidades surgirão no 
caminho. As geminianas gostam de mu-
dança e intensidade, vivendo altos e baixos. 

CÂNCER (21/06 A 22/07)
Os cancerianos deixam um pouco a de-

sejar na forma de expressar o que sentem. 
Então, aflorar seu lado comunicativo com a 
influência de Mercúrio será uma parte im-
portante do processo de autoconfiança. 

LEÃO (23/07 A 22/08)
O ano será mais focado para o amadu-

recimento de seus relacionamentos. Isso já 
vem acontecendo e sendo estimulado desde 
2021, mas é um processo longo. 

VIRGEM (23/08 A 22/09)
Por ser o planeta da comunicação, a in-

teligência e a forma de expressão vão ganhar 
um gás. Isso é óptimo. Vão aprender a dar 
mais visibilidade para os resultados de seus 

projectos. 

LIBRA (23/09 A 22/10)
O momento será esse. Porém, o alerta é 

para não deixar a vontade de criar se trans-
formar em ansiedade porque isso pode atra-
palhar seu caminho. 
ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

Os escorpianos vão se sentir mais à von-
tade para expressar suas ideias no trabalho e 
com isso, vão conquistar novos projetos. É 
sempre importante lembrar que para todo o 
trabalho, existe recompensa. 

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Se prepare para um ano cheio de novi-

dades. Porém, a iniciativa tem que surgir. Se 
você está incomodado com sua vida ou com 
alguma questão específica, não pode ficar 
esperando a mudança vir como um milagre. 

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)
Você está se tornando uma pessoa mais 

forte e mais criativa, principalmente na sua 
vida profissional. Para novos projetos, será 
necessário abrir mão de alguns programas e 
até pessoas.

AQUÁRIO (21/01 A 18/02)
Novas situações vão surgir em seu cami-

nho para testar seus próprios pensamentos. 
Se você quer mesmo caminhar para frente, 
não adianta ter as mesmas atitudes que te 
levam para trás.

PEIXES (19/02 A 20/03)
A previsão astrológica para 2022 diz que 

o ano será com muita actividade em grupo. 
A dica é aprender a impor limites e lidar com 
eles.

9. RAYA E O ÚLTIMO 
DRAGÃO

Ambientada no mundo de fan-
tasia de Kumandra, onde huma-
nos e dragões viviam juntos em 
harmonia há muito tempo, Raya é 
uma princesa guerreira solitária que 
deve salvar sua família e todos de 
seu reino depois de um mal ser li-
bertado e ameaçar trazer nada além 
de caos e destruição.

8. RON BUGADO
A adorável e sincera anima-

ção “Ron Bugado” conta a história 
do jovem Barney, um menino de 
onze anos que tem dificuldade de 
fazer novos amigos, e seu compa-
nheiro Ron, uma inteligência arti-
ficial de alta tecnologia que anda, 
fala e é o “melhor amigo fora da 
caixa” de Barney. Mas quando Ron 
começa a ter seu funcionamento 
comprometido, os dois saem em 
uma aventura repleta de ação, onde 
a amizade entre os dois se mostra 
verdadeira.

7. MAYA E OS 3 
GUERREIROS

A trama é ambientada em um 
mundo mítico, onde a magia é real 
e quatro reinos governam, e gira em 
torno de uma princesa guerreira, 
corajosa e rebelde chamada Maya. 
Ela embarca em uma aventura fan-
tástica para cumprir uma antiga 

profecia, mas será que vai conseguir 
derrotar os deuses e salvar a huma-
nidade?
6. CAÇADORES DE 
TROLLS: A ASCENSÃO 
DOS TITÃS

Elogiado pela crítica especializa-
da e pelo público, a trama nos leva 
de volta para a mística cidade de 
Arcadia, receptáculo mágico que se 
torna centro de batalhas entre cria-
turas como trolls, alienígenas e ma-
gos. Quando seu mundo é ameaça-
do, os mais poderosos heróis unem 

forças para impedir a destruição da 
humanidade.
5. LUCA

O protagonista titular cria uma 
forte amizade com Alberto e, am-
bos sendo criaturas marinhas, to-
mam cuidado extremo para não 
revelarem suas identidades aos 
humanos. Quando percebem que 
o mundo fora do oceano é recheado 
de coisas incríveis, eles enfrentam o 
próprio medo e a própria identida-
de para se libertarem das amarras e 
perceberem que nem tudo é o que 

parece ser.
4. THE WITCHER: 
LENDA DO LOBO

A trama acompanha Vesemir, 
mentor de Geralt de Rivia (da his-
tória original), um bruxo fanfarrão 
que escapou de uma vida de pobre-
za para matar monstros por moe-
das. Mas, quando um novo monstro 
estranho começa a aterrorizar um 
reino politicamente carregado, Ve-
semir se encontra em uma aventura 
assustadora que o força a enfrentar 
os demónios de seu passado.

3. ENCANTO
Movida pela música e pela exal-

tação da cultura colombiana, o en-
redo é centrado na família Madri-
gal, que foi abençoada pela magia 
de uma vela encantada e agora é 
dotada das mais diversos habilida-
des. Mas quando o poder da vela é 
ameaçado, cabe à jovem Mirabel 
salvar a todos.

2. ARCANE
Ambientada na próspera região 

de Piltover e na oprimida cidade 
subterrânea de Zaun, a história ex-
plora as origens de duas campeãs 
icônicas e do poder que irá separá-
-las. Em meio ao conflito entre 
essas cidades-gémeas, duas irmãs 
lutam em lados opostos de uma 
guerra entre tecnologias mágicas e 
convicções incompatíveis.
1. A FAMÍLIA 
MITCHELL E A 
REVOLTA DAS 
MÁQUINAS

Trazendo como protagonista a 
jovem Katie (Abbi Jacobson), a nar-
rativa é centrada na derrocada hu-
mana arquitetada pelas máquinas. 
Quando os dispositivos electróni-
cos do mundo inteiro promovem o 
apocalipse, cabe a ela e a sua família 
salvar o planeta – e tentarem não se 
matar no meio do caminho.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Rio Maputo regista passagem entre 100 e 200 metros cúbicos por segundo

O
s caudais dos rios 
Maputo e Inco-
máti, na zona Sul 
do país, regista-
ram, nos últimos 

dias, um aumento significa-
tivo, facto que está a colocar 
em alerta as comunidades 
ribeirinhas. 

A Direcção Nacional de 
Gestão de Recursos Hídricos 
considera que, verificando-
-se níveis altos, a população 
deverá observar medidas de 
precaução, evitando apro-
ximação às zonas baixas da-
quelas bacias hidrográficas. 

Agostinho Vilanculos, 
chefe do Departamento de 
gestão das Bacias Hidrográ-
ficas, explicou que o rio Ma-
puto registou um aumento 
da velocidade das águas e do 
respectivo caudal, verifican-
do-se passagens entre 100 e 
200 metros cúbicos por se-
gundo.

Referiu que, embora 
aquela bacia hidrográfica 
comporte até seis mil me-
tros cúbicos numa situação 
normal de cheias, o actual 
nível do caudal começa a 
colocar as pessoas em estado 
de alerta.

Situação de alerta ve-
rificou-se igualmente no 
final da semana passada na 
bacia do rio Incomáti cujo 
aumento do caudal deveu-
-se a descargas registadas 
em duas barragens situadas 
no território sul-africano 
que atingiram níveis de ar-
mazenamento da ordem de 
100 por cento. Na ocasião, a 
bacia do Incomáti registou 
um pico de aproximada-
mente 400 metros cúbicos 
por segundo face ao elevado 
descarregamento verificado 
a montante.

Vilanculos apelou à po-
pulação que fez macham-
bas nas zonas baixas cujas 
culturas encontram-se na 
fase de maturação para co-
meçarem a colher. Espera-

Rios Maputo e Incomáti
registam níveis de alerta

O jornal domingo recebeu cartões-
-postais de diversas instituições e indi-
vidualidades, no âmbito das celebrações 
das festas de  família e de fim-de-ano. 

Dentre as instituições que enviaram 
“boas-festas” ao domingo destacam-se 
a Presidência da República, o Gabinete 
de Imprensa da Presidência da Repúbli-

ca, Assembleia da República, Autoridade 
Tributária, Conselho Municipal da Cidade 
da Matola, Clube Ferroviário de Maputo e 
Gulam Rassul. 

A todos que dedicaram o seu tempo 
neste gesto de carinho, domingo agrade-
ce e formula votos de que o ano 2022 seja 
coroado de êxitos.

domingo recebe 
cartões de boas festas

-se que, nos próximos dias, 
o nível das águas aumente 
tendo em conta que o pico da 
época chuvosa deverá se ve-
rificar nos meses de Janeiro e 
Fevereiro.

Segundo o entrevistado, 
face o aumento das chuvas e 
a consequente subida dos ní-
veis das bacias hidrográficas 
espera-se que nos próximos 
tempos os caudais atinjam 
aproximadamente dois mil 
metros cúbicos por segundo.

Em relação à albufeira da 
Barragem dos Pequenos Li-
bombos referiu que está em 
curso uma operação caute-
losa que consiste em descar-
regamentos relactivamente 
altos, tendo passado de qua-
tro para cerca de 25 metros 

cúbicos por segundo. 
Não excluiu o facto de, 

para a resiliência daquela in-
fra-estrutura, caso se verifi-
que o agravamento da situa-
ção hidro meteorológica seja 
reforçada a descarga de água.

Neste momento a albu-
feira está com um nível de 
armazenamento de cerca de 
88 por cento da sua capaci-
dade.

Pelo facto de se estar em 
plena época chuvosa, a fon-
te chamou a atenção da po-
pulação para acompanhar 
os avisos de alerta que serão 
emitidos durante os próxi-
mos dias.

Para as regiões Centro e 
Sul espera-se um risco mo-
derado a alto de cheias nos 

primeiros três meses do novo 
ano, estando sinalizadas oito 
bacias hidrográficas, desig-
nadamente Maputo, Um-
belúzi, Incomáti, Limpopo, 
Búzi, Púngoè, Savane e Li-
cungo.

De salientar que, a activi-
dade ciclónica encontra-se 
activa podendo começar a se 
registar alterações constan-
tes em termos atmosféricos.

A previsão da época ci-
clónica coloca em alerta al-
gumas regiões, havendo 50 
por cento da probabilidade 
de ocorrência de ciclones no 
regime normal com a for-
mação de oito a doze siste-
mas no sudoeste do Oceano 
Índico. 

Espera-se que quatro a 
seis sistemas poderão atingir 
a categoria de ciclone tropi-

cal, com maior densidade na 
região oriental de Madagás-
car, ilhas Mascarenhas e na 
costa de Moçambique.

Neste quadro há igual-
mente grandes probabilida-
des de a costa moçambicana 
ser afectada por um a dois 
ciclones podendo, contudo, 
aqueles fenómenos entra-
rem na costa e não efectivar a 
aproximação continental.
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de animais para humanos

Perdeu a vida nas primeiras horas de ontem, 
sábado, na sua residência, vítima de doença, o 
produtor Emídio Jorge Mendes Semedo, cari-
nhosamente tratado por Mimi Semedo.

A confirmação da morte do Mimi foi feita 
pelo seu primo Virgílio Varela que afirmou que 
provavelmente o funeral será na segunda-feira. 
“Estamos a ponderar a possibilidade de realizar 
o funeral o mais rápido possível. Infelizmente 
hoje não há como tratar a documentação ne-
cessária em casos desta natureza, pois está tudo 
fechado”.

Varela disse que Mimi Semedo padecia há 
aproximadamente um ano de um cancro que 
afectou a zona do pescoço. “Após vários tra-
tamentos e luta contra o cancro, Mimi não 
resistiu e perdeu a vida deixando uma viúva e 
filhos”.

Mimi Semedo foi durante décadas promotor 
do festival de timbila que anualmente acontece 
em Zavala, em Agosto, por ocasião da celebra-

ção do dia daquela vila.
Através da sua mão, centenas de turistas es-

calaram Zavala, celebraram e vibraram com as 
timbilas. 

O malogrado facilitou a saída do país e con-
sequente participação de grupos de timbila em 
festivais internacionais. Através da sua empre-
sa promotora do festival, Mimi impulsionou 
milhares de jovens a escalarem Zavala e incutir 
o gosto pela timbila, promovendo desta feita  a 
prática do turismo nacional nos jovens.

Como promotor esteve ligado à AMIZAVA- 
Associação dos Amigos de Zavala que projectou 
duas coisas importantes, sendo a primeira o re-
povoamento da madeira djembe, usada para o 
fabrico da timbila, e a segunda, a construção de 
uma escola para o ensino da timbila.

Relembrar que, a timbila que corporiza 
como destaque o festival de Zavala M´Saho, foi 
proclamado em 2005 pela UNESCO - patrimó-
nio imaterial da humanidade. 

Morreu produtor
Mimi Semedo

O 
Serviço Nacional de 
Investigação Criminal 
(SERNIC) deteve dois 
cidadãos, todos mo-
çambicanos, um do 

sexo masculino e outro feminino, 
indiciados de participarem em vá-
rios casos de raptos no país e no es-
trangeiro. 

Um dos acusados, do sexo femi-
nino, foi encontrado na sua resi-
dência, no distrito da Manhiça, na 
província de Maputo e o outro, do 
sexo masculino, foi detido na pro-
víncia de Gaza.

Sem dar detalhes, o porta-voz 
do SERNIC na cidade de Maputo, 
Hilário Lole, disse ontem que a de-
tenção resulta de um trabalho de 
investigação criminal em coorde-
nação com diversas entidades. 

As equipas de investigação mo-
nitoravam os telefonemas dos indi-
ciados, tanto quando se encontra-
vam na África do Sul, bem como no 
país.  

Lole disse ainda que foram iden-
tificados outros envolvidos nesta 
rede criminosa e prosseguem dili-

gências para a sua detenção. “Rei-
teramos o apelo aos cidadãos para 
a vigilância nos seus bairros, so-
bretudo a residências em arrenda-
mento que podem ser usadas como 
cativeiros. Exortamos também para 
não se deixarem recrutar pelas re-
des criminosas”, referiu Lole.

Refira-se que, a cidade de Ma-
puto registou, no ano passado, sete 
casos de raptos. O último caso foi 
reportado em Dezembro, na zona 
do Alto Maé.

Na altura, os raptores, munidos 
de arma de fogo, bloquearam a via-
tura na qual a vítima se fazia trans-
portar, tendo de seguida o levado 
para o cativeiro, antes de abando-
nar o local.

O porta-voz do SERNIC, na ci-
dade de Maputo, disse ao domingo 
que os trabalhos de investigação 
prosseguem, por forma a resgatar 
a vítima, para além de capturar os 
indiciados.  

Neste momento, oito indiciados 
no seu envolvimento no crime en-
contram-se detidos. Houve igual-
mente o resgate de seis vítimas.

Polícia detém      
supostos raptores
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é a fronteira, a Península 
Coreana em República Po-
pular Democrática da Co-
reia, a norte, e República 
da Coreia, a sul. Enquanto 

a primeira era, na altura, 
amplamente apoiada pela 
União Soviética, a segun-
da era a protegida do Oci-

dente. Quando a invasão 
do Sul pelo Norte começou, 
soldados dos EUA entraram 
na guerra em apoio da Co-
reia do Sul pois, na visão 

de Washington, apoiar o 
Sul constituía um impera-
tivo nacional por se estar a 
combater o comunismo in-
ternacional. Entre avanços 
e recuos ao longo do para-
lelo 38, os EUA procuraram 
chegar a um acordo de ar-
mistício com os norte-co-
reanos, pois havia o risco 
de envolvimento da União 
Soviética e da China, facto 
que podia descarrilar numa 
eventual Terceira Guerra 
Mundial. Foi desse modo 
que, em Julho de 1953, assi-
nou-se o acordo de armis-
tício que pôs fim às hostili-
dades entre as duas partes. 
De 1953 para cá os “irmãos 
coreanos” não voltaram a 
enfrentar-se militarmente, 
mas tecnicamente conti-
nuam em estado de guerra, 
pois nunca se chegou a as-

sinar um Tratado de Paz.
A formalização do fim da 

Guerra da Coreia é algo que 
todas as partes, sejam as 
primárias (os “irmãos co-

reanos”) ou as secundárias 
(EUA e China) dizem con-
cordar, em princípio. Uma 
parte do conflito, Coreia do 
Sul e EUA, já até anunciou 
ter um projecto de declara-
ção formal do fim da guer-
ra. No entanto, esse projec-
to parece estar condenado 
a permanecer projecto por 
algum tempo, pois o esfor-
ço rumo à reaproximação 
entre as coreias parece ser 
somente da Coreia do Sul, 
sendo que as outras três 
partes sinalizam, com pa-
lavras, estar de acordo, mas 
as suas acções, ou inacção, 
apontam o contrário. 

Quando o actual pre-
sidente da Coreia do Sul, 
Moon Jae-in, elegeu como 
uma das bandeiras da sua 
presidência a formalização 
do fim da Guerra da Coreia, 
Pyongyang deu uma res-
posta positiva. Em Setem-
bro de 2021, por exemplo, a 
poderosa irmã do líder nor-
te-coreano, Kim Yo-jong, 
considerou de “interessan-
te” e “admirável” a von-
tade expressa por Moon. 
Aliás, ela mostrou sinais 
positivos depois de um mi-
nistro norte-coreano ter 
considerado de “prematu-
ra” a possibilidade que era 
avançada pelo presiden-
te sul-coreano. Apesar da 
aparente vontade da lide-
rança norte-coreana em 
aproximar-se ao sul, a irmã 
de Kim Jong-un avisou que 
Pyongyang só estará dis-
ponível a discutir qualquer 
proposta quando o Sul, com 
seu aliado EUA, abandona-
rem o que ela designou de 
“políticas hostis” em re-
lação ao Norte. Nas pala-
vras dela “o que precisa ser 
abandonado são as atitudes 
fraudulentas, o preconcei-
to ilógico, os maus hábitos 
e a postura hostil de justi-
ficar os seus próprios ac-
tos culpabilizando o nosso 
justo exercício do direito à 
autodefesa”.

Finalmente 
fim da guerra da Coreia!?

S
eul e Washington 
anunciaram, na úl-
tima semana do ano 
de 2021, que chega-
ram a acordo sobre 

um projecto de declaração 
tendente a pôr termo, for-
malmente, à Guerra da Co-
reia. O anúncio optimista 
parece abrir espaço para 
que os “irmãos coreanos” 
iniciem o ano 2022 de for-
ma positiva, isso se efecti-
vamente o Norte concordar 
em se juntar à declaração. 
Patrocinada especialmente 
pela Coreia do Sul, a pro-
posta tem em vista trazer a 
Coreia do Norte de volta à 
mesa de negociações sobre 
o seu programa nuclear, na 
expectativa de que Pyon-
gyang possa desistir dele. 
No entanto, ainda que tenha 
havido algumas reacções 
positivas de Pyongyang em 
torno das iniciativas de paz 
de Seul, a formalização do 
fim da Guerra da Coreia vai 
continuar a ser uma mira-
gem, pois as declarações 
das partes contrastam com 
as suas respectivas acções.

A Guerra da Coreia foi 
travada entre Junho de 
1950 e Julho de 1953. Tudo 
começou quando 75000 
soldados do Exército Popu-
lar da Coreia do Norte cru-

zaram o paralelo 38, numa 
invasão que é considerada 
como a primeira operação 
militar da ocidentalmen-
te designada Guerra Fria. 
O paralelo 38 separa, ou 

Os EUA também pare-
cem, ou dizem ser, favo-
ráveis à reaproximação 
dos “irmãos coreanos”, 
promovendo a assinatu-
ra de um Tratado de Paz. 
Aliás, os EUA são parte do 
tal projecto de declaração 
anunciado recentemente. 
As acções de Washington 
em relação a Pyongyang 
são, no entanto, o maior 
entrave à suposta vonta-
de expressa. Embora Wa-
shington reitere “não ter 
intenções hostis” contra 
a Coreia do Norte e estar 
supostamente “preparado 

para um diálogo sem pré-
-condições”, o facto é que 
os EUA continuam a man-
ter sanções pesadas contra 
a economia norte-coreana.

É, portanto, a questão 
nuclear que vai manter a 
vontade de formalização 
do fim da Guerra da Co-
reia num projecto. Os EUA 
se acham no direito de 
policiar qualquer Estado 
que pretenda pertencer ao 
clube nuclear. A Coreia do 
Norte, por outro lado, quer 
fazer valer a ideia da anar-
quia no sistema interna-
cional, daí considerar que 
as suas opções nucleares 
são soberanas. A China? Ela 
adopta um silêncio apa-
rentemente desinteressado 
na questão coreana. Seoul 
fica com a difícil tarefa de 
conciliar os diversos inte-
resses divergentes, com a 
finalidade de estar em paz 
com o país irmão.

Os EUA também pa-
recem, ou dizem ser, 
favoráveis à reapro-
ximação dos “irmãos 
coreanos”, promo-
vendo a assinatura 
de um Tratado de 
Paz. Aliás, os EUA 
são parte do tal pro-
jecto de declaração 
anunciado recente-
mente. As acções de 
Washington em rela-
ção a Pyongyang são, 
no entanto, o maior 
entrave à suposta 
vontade expressa

A formalização do 
fim da Guerra da Co-
reia é algo que todas 
as partes, sejam as 
primárias (os “ir-
mãos coreanos”) ou 
as secundárias (EUA 
e China) dizem con-
cordar, em princípio

OLHANDO O MUNDO

Edson Muirazeque *
edson.muirazeque@gmail.com

* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano
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Suaíli sabores picantes
e  “Muchachitas”

Aqui, Samora vive

A gigante Dar-es-Salaam

Cidade do progresso dos    contrastes e das muchachitas
DAR-ES-SALAAM 

P
elos passeios da 
cidade, os pés 
debatem-se por 
uma vaga para 
trilhar. Seguir 

em frente obriga-nos, 
portanto, a cálculos 
meticulosos. 

Estamos numa ci-
dade gigantesca, que 
acolhe à mesma me-
dida um número  ele-
vado de pessoas. Nes-
te lugar praticamente 
desconhecido encara-
mos a todo o instante 
a diversidade e a al-
teridade. Alguns ho-
mens esguios chamam 
a nossa atenção ao se 
movimentarem vesti-
dos de lungi, um teci-
do amarrado ao estilo 
da capulana.

Trata-se de uma 
peça que, visivel-
mente, deixa os seus 
membros inferiores 
arejados. São formas 
diferentes de estar, 
pertencentes a outras 
praças, motivo sufi-
ciente para afirmar 
que Dar-es-Salaam é 
também um mosaico, 
uma verdadeira mon-
tra cultural.

Naquele espaço 
onde confluem traços 
distintos, também se 
avista muito das nos-
sas gentes, cá da terra, 
desde a feição do rosto 
até às formas bamba-
leantes das mulheres 

d Carol Banze
carol.banze@snoticicas.co.mz

Mas, os mendigos, 
esses, trajados de fran-
galhos, de olhares pá-
lidos e perdidos,  que 
incessantemente es-
tendem a mão implo-
rando por um xelim, 
pintam o quadro da 
“vergonha” e da in-
justiça social; trazem 
à tona um problema 

irmãs tanzanianas, do-
nas de contornos es-
culturais que “dispu-
tam” com a natureza 
e com a transparência 
dos vidros dos arra-
nha-céus distribuídos 
por vários recantos da 
cidade, o pomo da be-
leza. 

A culinária da Tanzania é bastan-
te variada. Mas, a comida pican-
te agrada às papilas gustativas dos 
que se quedam para sabores revi-
talizantes e atiçantes. São fórmulas 
orientais que, mais uma vez, batem 
o ponto em África, autenticando as 
relações seculares e inevitáveis en-
tre a humanidade. É a representati-
vidade não atribuída que rompe as 
barreiras geográficas e se sobrepõe 
às teorias criadas pelo Homem. 

Entretanto, num país onde con-
fluem mais de 100 línguas - o que o 
torna o maior em diversidade lin-
guística na África Oriental - o suaíli 
parece cair de forma forte no regaço 
dos tanzanianos. Aliás, esta língua é 
usada no Parlamento, nos tribunais 
inferiores e como meio de instrução 
na escola primária. 

Já o inglês é usado no comércio 
com estrangeiros, a muito custo - 
diga-se de passagem - na diploma-

cia, nos tribunais superiores e como 
meio de instrução no ensino secun-
dário e superior. 

Ora, nos serviços de restaura-
ção, não conhecer o tão prestigiado 
suaíli poderia consubstanciar-se em 
sentença marcada para o insucesso, 
não fosse a existência de algum “po-
liglota” de plantão nas redondezas, 
pronto para fazer a ponte entre o es-
trangeiro e o anfitrião. 

Contudo, o porvir pode tornar a 
vida do turista ainda mais complica-
da, pois já se ouve por lá da intenção 
do governo de descontinuar o inglês 
como uma língua de instrução. 

A situação é de certo modo do-
minante e interfere igualmente na 
comunicação com as “muchachi-
tas”, as jovens “animadoras” das 
noites dos turistas, cuja comunica-
ção se resume sobretudo em cifras 
que chegam aos 85 mil xelins por 
um agrado.

da maioria das gran-
des cidades: lugares de 
contrastes, de demar-

cação de homens ricos 
e pobres. 

Dar-es-Salaam, que 

por vários anos foi 
a capital da terra do 
Mwalimu (professor) 
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A beleza das irmãs tanzanianas

Rostos "nus" é o que mais se vê pelas ruas

Cidade do progresso dos    contrastes e das muchachitas

Covid-19 e negacionismo
Uma parte gritante da 

população que circula em 
Dar-es-Salaam apresen-
ta-se de rosto descoberto, 
não obstante a conjuntu-
ra preocupante na saúde, 
decorrente da ocorrência 
da Covid-19. 

Num território onde 
pouco ou nada se diz so-
bre a doença, o maior de-
safio reside na inversão da 
tendência negacionista 
no que se refere às medi-
das de prevenção, sobre-
tudo ao uso de máscara e 
à desinfecção das mãos. 

Ainda que circulem 
novos ares, que trouxe-
ram à liderança da po-
pulação uma chefe de 
governo que assume a ne-
cessidade de encarar com 
forte dinâmica a pande-
mia do coronavírus, em 
nenhum momento se lhe 
vislumbram seguidores. 

Ainda assim, “mama” 
Samia Suluhu lançou a 
campanha de vacinação e 
deu o exemplo ao ser dos 
primeiros cidadãos imu-
nizados. 

De qualquer modo, 
vencer esta luta, ao que 
tudo indica, exigirá muita 
perspicácia. Certamente,  
cobrará que se ultrapasse 
o campo dos decretos e 

adentre-se para o mundo 
da espiritualidade, onde, 
aliás, alguns segmentos  
da sociedade procuram 
respostas para tamanho 
desinteresse na imuniza-
ção.

A verdade é que alguns 
cidadãos afirmam de for-
ma peremptória que Deus 
está a cuidar de tudo, 
desdenhando, portanto, 
da vacinação e/ou da pre-
venção. 

O resultado dessa teo-
ria é que em supermer-
cados, alguns dos quais 
instalados em grandes 
centros comerciais e em 
pequenas lojas não exis-
te espaço em prateleiras 
para exposição de másca-
ras nem álcool em gel. 

Em aglomerados po-
pulacionais, o que mais se 
nota são rostos nus, numa 
altura em que a doença 
não dá tréguas. 

Alguns turistas “sur-
fam” na mesma onda, 
desfrutam de uma liber-
dade com sabor agridoce, 
cujo pagamento é efec-
tuado com direito à mor-
te ou com sequelas para 
toda a vida. 

TESTE 
Se, por um lado, não se 

leva a sério a prevalência 
da Covid-19, por outro, 
há uma atitude de cer-
to modo “agressiva” no 
momento de testar os es-
trangeiros.

Com efeito, por todos 
os orifícios passíveis de 
detectar o vírus, esquer-
do, direito e boca, é in-
troduzido o longo e temi-
do cotonete. Eu, repórter 
do domingo, os colegas 
da Televisão de Moçam-
bique (TVM) Carlos Gas-
tene e Rui Mucandze, e 
outros membros da dele-
gação enviada à Tanzania 
passámos por apuros ao 
encontrarmos aquele ho-
mem magro, de estatura 
média, claro, jovem, ner-
voso, impaciente e “cheio 
de coisas por fazer” no 
acto de atendimento. 

Ressalve-se, entretan-
to, que aquela alma cheia 
de tormentos e “demó-
nios” desencontrava-se 
de forma especial com 
figuras masculinas. Con-
sequentemente, homens 
adultos, alguns dos quais 
sexagenários, inquestio-
náveis pais de família, ao 
serem submetidos a uma 
prova de temeridade, saí-
ram transtornados e de-
bulhados em lágrimas. 

Julius Nyerere, contra-
ria em grande medi-
da as aspirações deste 

grande líder que se no-
tabilizou por lutar por 
justiça social, unidade 

nacional e boas rela-
ções raciais. 

Entre mazelas e se-

quelas, move-se no 
caminho do progres-
so carregando no seu 

interior uma elevada 
densidade populacio-
nal, de cinco milhões 

de habitantes, espalha-
dos por uma área terri-
torial de 1.590,5 km². 

Já com o domingo, valha-
-nos, Deus, foi tudo diferente. 
Ainda que nos apresentássemos 
inseguros e aos tremeliques, o 

temido “testador” pautou pela 
paciência, cordialidade e uma 
pergunta indiscreta: “você é ca-
sada?”.  

Acesse: https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

MEMÓRIA - ISSUFO BIN HANJI

d Joca Estêvão
joca.estevao@snoticias.co.mz

30 Desporto
2 de Janeiro de 2022

 Issufo Thumbatata, Mahomed Aziz e Aly Bin

“Thumbatata”

C
om a emigração de povos 
à procura de melhores 
condições de vida, Bin 
Hanji deixou as Ilhas Co-
mores e, através da costa 

do oceano Índico chegou ao in-
terior de Moçambique, esguei-
rando-se até Lourenço Marques 
(Maputo), fixando-se no bairro 
da Mafalala. Já estabelecido co-
nheceu uma moçambicana de 
nome Laila Bita Harun e do rela-
cionamento amoroso nasceram 
Issufo Bin Hanji, Aly Bin e Issu-
lahe Bin.  

O mais velho dos três, Issufo, 
gostava de uns calções que en-
vergava a qualquer hora e mo-
mento. O tecido foi-se desgas-
tando com o excessivo uso, mas 
também pelas brincadeiras pró-
prias de um menino. Um dia caiu 
e roçou os amados calções no 
chão  rugoso, criando dois enor-
mes buracos nas traseiras. Ainda 
assim, Issufo não abdicou dos 
tais calções. Sempre que fosse à 
rua, envergava-os, mesmo que 
tivesse que enfrentar a troça dos 
meninos da zona que passaram a 
chamar-lhe de “duas-batatas” 
em alusão aos dois buracos. Um 
deles, armado em mais inteli-
gente e conhecedor da língua in-
glesa, trocou “duas” por “two”, 
mas como algumas pessoas não 
conseguiam pronunciar a palavra 
“two”, ficou “Thumbatata”. 

Issufo ficava aborrecido a 
cada vez que saísse de casa, mos-
trando a sua repulsa pelo nome 
atribuído, muitas vezes dito em 
coro, mas, como tem sido pecu-
liar, “quanto mais se rejeita um 
nome de troça, mais ele vinga”. 
Assim, a dada altura, nada mais 
podia fazer, que não fosse aceitar 
o novo nome - Issufo Thumbata-
ta, tendo assim se popularizado.

Coincidentemente, os três fi-
lhos de Bin Hanji tiveram queda 
para o futebol. Todos eles com 
características ofensivas. Issufo 
Thumbatata, o único esquerdino 
dos três, iniciou-se no Vasco da 
Gama, passando pelo Inhamba-
nense e só tarde seguiu para o In-
do-Português. O seu formidável 
pé esquerdo e o elevado apuro 
técnico disfarçavam a sua lenti-
dão, dando para deliciar a todos 
aqueles que gostavam de ver um 
futebol de rendilhado, mas sem-
pre progressivo. 

Por seu turno, Aly Bin era 
mais rápido a pensar e a execu-
tar, levava vantagem em relação 
ao mano em todos os aspectos. 
Também foi “cair na teia” do 

Indo-Português. Sempre que 
estivesse em campo a atenção 
dos adversários redobrava-se 
porque era uma autêntica “ga-
zua para defesas maciças”. 

Conta-se que numa das vi-
sitas do Belenenses a Moçam-
bique esteve perto de seguir 
para Portugal para onde tinha 
ido Matateu e depois o seu ir-
mão Vicente Lucas da Fonseca. 
No entanto, os pais de Aly não 
permitiram que saísse do país 
por receio de perdê-lo para 
sempre. 

Issulahe, o mais novo, não 
passava despercebido em cam-
po. Também fazia maravilhas. 
Como era “bom de bola” e 
marcava muito golos, o Indo-
-Português não o deixou esca-
par: recrutou-o.

RESISTÊNCIA 
AO RACISMO

Enquanto os irmãos Hanji 
brilhavam, a segregação racial 
evidenciava-se. Todavia, o ra-
cismo não chegava a impedir 
que os jogadores negros, prin-
cipalmente os mais dotados, 
brilhassem. 

No Indo-Português tudo 
era normal no jogo, mas aos 
de pele escura ficava-lhes ve-
dado o acesso aos convívios, 
tal como acontecia em clubes 
como o Atlético Nacional, que 
era do mesmo calibre. Os ne-
gros eram impedidos de fre-
quentar o seu bar. 

O início e o desenvolvi-

mento das lutas independentistas 
em África contribuiu em grande 
medida para que o racismo ríspi-
do reduzisse, sobretudo no des-
porto, em particular no futebol. 
Esses movimentos influenciaram 
para que a Associação de Futebol 
Africano (AFA), onde estavam 
integrados clubes onde evoluíam 
negros, como Inhambanense, 
Mahafil, Gazense, Beira-Mar, 
Sporting Zambeziano entre ou-
tros, fosse abolida em 1959. 

Como tentativa de correcção 
ao separatismo rácico, as colecti-
vidas foram filiadas na Associação 
de Futebol de Lourenço Marques, 
que estava filiada à Federação 
Portuguesa de Futebol. Assim, 
criou-se uma terceira divisão para 
acomodar as equipas que tinham 
pertencido a AFA. Todavia, quan-
do o Beira-Mar ganhou o campeo-
nato a Associação de Futebol de 
Lourenço Marques dificultou-se 
a sua subida de divisão, facto que 
provocou manifestações de repú-
dio de alguns nacionalistas, como 
José Craveirinha, e do jornalista 
Guerra Manuel, questionando so-
bre aquele acto repugnante dos 
líderes do futebol desse tempo. 
Com essa reacção, acabaram por 
se render às evidências.

Por renitência às mudanças, 
os portugueses mantiveram as 
tentativas de manter a superiori-
dade baseada na raça e criou-se 
outro tipo de descriminação para 
separar os brancos dos pretos, 
passando a exigir o diploma da 
quarta classe ou o alvará de assi-
milado para serem integrados nos 
clubes, numa altura em que os ne-
gros não tinham fácil acesso à es-
cola. Os clubes da baixa da cidade 
de Lourenço Marques, sobretudo, 
apegavam-se a esse aspecto para 
manter a divisão rácica.

FALTOU 
AO JOGO PARA 
“SALVAR A PELE”

A resistência foi enorme e até 
o início da luta de libertação na-
cional os sinais exacerbavam-se. 

Os membros da família Hanji, 
juntamente como outros tantos 
craques foram deixando a práti-
ca do futebol. Thumbatata, que 
além do Indo-Português, tinha 
representado como atleta o Ma-
hafil e Munhuanense Azar, pas-
sou a dedicar-se ao treinamento, 
iniciando-se no Indo-Portu-
guês, vinculando-se aos juniores 
e seniores. Mais tarde, em simul-
tâneo, trabalhou no Mahafil. 

Num dia desses, os dois em-
blemas defrontaram-se no cam-
po do Ferroviário da Baixa. 

Não sabia como proceder e 
foi ao encontro do seu primo Ra-
chide Sulemane, também primo 
do antigo jogador e treinador, 

Aquimo Rachide, já falecido, 
para pedir um conselho. No fim 
da conversa, concluiu que era 
melhor não se fazer presente na-
quele jogo.

 “Não poderei ir ao campo 
hoje. Será muito arriscado. Não 
posso colocar a minha vida em 
risco”, disse Thumbatata ao seu 
primo e amigo, acrescentando 
que “tenho a certeza de uma coi-
sa. Ninguém vai ganhar. O jogo 
vai acabar empatado”. 

Rachide Sulemane riu-se, 
mas não conseguiu desconcen-
trar a seriedade naquele mo-
mento. No dia do jogo não saiu de 
casa. E, como havia projectado, 
as equipas do Indo-Português e 
Mahafil empataram sem golos.

Anos depois, deixou o Indo-
-Português, onde jogava Issula-
he Bin, para dedicar-se de alma 
e coração ao Mahafil. Era das 
poucas vezes que os dois irmãos 
passavam por adversários, ainda 
que um na condição de treinador 
e o outro, jogador. 

Thumbatata reconhecia as 
qualidades de Issulahe e deu or-
dem aos seus pupilos para que 
fizessem uma marcação serrada. 
Os jogadores do Mahafil acata-
ram a mensagem do treinador e 
discutiram a bola de forma im-
petuosa quando esta chegasse ao 
irmão do treinador, que por ve-
zes arrependia-se das instruções 
dadas aos seus jogadores.

O “puto” foi fugindo às mar-
cações dos seus oponentes e 
“deu-lhes o troco” das pancadas 
que recebeu, fazendo três golos 
que valeram a vitória do Indo-
-Português.

Depois do jogo, foi duro ver 
Thumbatata a regressar à casa 
ao lado do seu irmão, principal 
responsável pela derrota da sua 
equipa.

A dado momento da sua vida, 
o futebol passou a ser um “ho-
bby” para Thumbatata. Abraçou 
a teologia, tornando-se um líder 
religioso islâmico reconhecido, 
passando a viajar de um canto do 
país ao outro, incluindo aos paí-
ses vizinhos.

Destacava-se pela sua sem-
pre boa disposição e, por via 
disso, foi animador de festas e 
também mestre de cerimónias. 
Cantar foi das coisas que não des-
perdiçou, juntando-se ao famoso 
Unsi da Mafalala.

Falava muitas línguas nacio-
nais e africanas, mas não tinha 
domínio do inglês, nem do fran-
cês.

Thumbatata viria a falecer a 
7 de Junho de 2011 e cerca de um 
ano depois seguiu-lhe o destino 
Aly Bin (a 12 de Maio). Em 2020, a 
11 de Maio, Issulahe também per-
deu a vida.

Antes e um pouco depois das festividades da independência 
organizavam-se torneios de bairros suburbanos, com jogadores 
e treinadores que estavam inseridos no futebol federado. Thum-
batata foi um deles. Orientou uma equipa da Mafalala com o 
nome de “A Portuguesa”, inspirados no clube brasileiro jogou no 
Estádio Salazar (Machava) na década de 60. A equipa de Thum-
batata era constituída por Cássimo David, Izidine, Djelane, Nuro 
Badia, coincidentemente de identidade religiosa (muçulmana). 
Também da Mafalala destacou-se a CUF (nome de uma equipa 
portuguesa), onde actuava Bruhane Macame, que mais tarde foi 
árbitro, Doló, Babalito (chegou a jogar pelo Boavista de Portu-
gal), Aquimo Rachide, Cremildo Gonçalves e outros.

Numa partida entre estas duas equipas, o empate foi o resul-
tado final e Issufo Thumbatata, inconformado com esse desfe-
cho, protestou o jogo, alegando que Macame estava mal inscrito. 
Na repetição, A Portuguesa venceu.

Treinador e impulsor
de movimentos bairristas

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Campo do Costa do Sol foi dos primeiros a ser visitado pelos inspectores

BASQUETEBOL 

EM INHAMBANE

“Nacional” de femininos 
previsto para este mês

Os Campeonatos Nacionais devem retornar cerca de dois anos depois 

C
erca de dois anos depois, 
a Federação Moçam-
bicana de Basquetebol 
(FMB) está a trabalhar 
com vista ao regresso do 

Campeonato Nacional de senio-
res femininos entre este mês e 
Fevereiro.

A última vez que se disputou 
um Campeonato Nacional de 
seniores femininos foi em 2019. 
Aliás, foi também nessa altura 
que se realizou a prova de mas-
culinos (Liga Nacional de Bas-
quetebol), provas curiosamente 
conquistadas pelo Ferroviário de 
Maputo, sendo sexto consecuti-
vo em femininos e segundo em 
masculino.

Roque Sebastião, presidente 
da FMB, revelou que “estamos 
concentrados na organização 
do Campeonato Nacional de 
Seniores femininos, que pensa-
mos que poderá arrancar entre 
a última quinzena de Janeiro e a 
primeira de Fevereiro próximo”.

No entanto, o dirigente res-
salvou que “esta intenção de-
pende, como todos sabem, da 
manutenção do decreto em 

A Federação Moçambi-
cana de Futebol (FMF) ini-
ciou semana passada uma 
série de visitas a diferentes 
campos de futebol que vão 
acolher jogos do Campeo-
nato Nacional, o Moçambo-
la-2022.

Estas são inspecções 
preliminares que o organis-
mo reitor do futebol nacio-
nal está a levar a cabo, de-
vendo haver as intermédias 
e finais, estas últimas que 
irão conter o veredicto da 
FMF que aprova ou reprova 
determinados recintos.

Aliás, após o término das 
inspecções preliminares, os 
clubes serão notificados dos 
resultados e das possíveis 
recomendações. As novas 
inspecções deverão ter lugar 
até 30 de Março do ano em 
curso.

Findo o processo de ins-
pecção e reinspecção, a FMF 
irá emitir um comunicado 
com a lista dos estádios e 

A temporada futebolística-2022, 
na província de Inhambane, arranca 
no dia 15 do mês corrente, segundo 
deu a conhecer o presidente da As-
sociação Provincial de Futebol (APFI), 
Vitorino Xavier, após reunião de con-
certação com os clubes na manhã de 
segunda-feira.

Segundo Xavier, nesse encon-
tro de segunda-feira, foi aprovado o 
calendário futebolístico para 2022, 
sendo que este deverá arrancar com 
o Torneio da Abertura, que terá a par-
ticularidade de ser organizado pelas 
associações distritais já registadas ou 
pelas comissões instaladoras das asso-
ciações distritais. Govuro, Mambote, 
Inhassoro e cidade de Inhambane são 
os distritos ainda sem associações le-
galmente registadas.

Esses torneios de abertura deverão 
ser sorteados até ao dia 15, e logo a se-
guir começarem a ser disputados pelos 
distritos. Em princípio, as provas serão 
disputadas no sistema clássico de to-
dos-contra-todos em duas voltas.

Logo após os torneios de abertura, 

será disputado o Campeonato Provin-
cial da I Divisão, prova que segundo 
o presidente da APFI será em duas 
zonas, norte e sul para se encurtar as 
distâncias e, consequentemente, os 
custos com o transporte.

 O sistema de disputa vai depender 
do número de clubes filiados até 15 
de Janeiro em curso, data do respec-
tivo sorteio. Mesmo assim, Vitorino 
Xavier deixou claro que muito pro-
vavelmente a prova será no sistema 
clássico de todos-contra-todos em 
duas voltas. Depois do “Provincial” da 
I Divisão haverá um jogo da Supertaça 
entre o Ferroviário de Inhambane e 
Associação Desportiva de Vilankulo.

Em Maio, continuou Xavier, ar-
ranca o “Provincial” da II Divisão, 
prova que vai coincidir com o inicio do 
Moçambola-2022. A prova vai decor-
rer no sistema clássico de todos-con-
tra-todos em duas voltas. 

Neste momento decorre o pro-
cesso de filiação de clubes e inscrição 
de jogadores a nível da província de 
Inhambane.

vigor em relação às medidas de 
protecção para a Covid-19”.

A fonte disse ainda que “va-
mos anunciar dentro de dias 
o modelo ideal de disputa do 
campeonato. Digo isso porque 
muitas províncias não com-

petiram. Aliás, é só a cidade de 
Maputo que está a competir em 
femininos, daí ser necessário um 
modelo que vá  de acordo com 
esta realidade”, disse para de-
pois esclarecer que “é só inten-
ção porque não sabemos como 

é que o Governo vai reagir aos 
casos positivos que tivemos na 
última jornada do Campeonato 
da Cidade de Maputo”.

Roque Sebastião, que falava 
numa longa entrevista a ser pu-
blicada na íntegra na edição de 

amanhã do desafio, revelou ain-
da que “estamos a trabalhar com 
a Liga Nacional de Basquetebol 
para que a fase final da Liga - não 
se realizou em Dezembro por-
que o Ferroviário da Beira estava 
na BAL - tenha lugar à mesma 
altura do Nacional de femininos 
(entre Janeiro e Fevereiro). Esta-
mos a concertar com as associa-
ções e os clubes para tal”.

Entretanto, o dirigente reco-
nhece que as camadas de forma-
ção foram as mais sacrificadas 
pela Covid-19 e até agora a FMB 
ainda não sabe o que fazer, pois 
“não depende exclusivamente 
de nós. Temos condicionalis-
mo. O Decreto abrange retoma 
de provas da formação. Mesmo 
assim estamos em crer que po-
demos, por exemplo, realizar 
provas regionais de juniores, 
se houver uma abertura para o 
efeito. Estamos a pensar nisso 
porque são atletas que estão no 
limite do escalão. Infelizmente o 
basquetebol e o futebol têm um 
protocolo bastante rígido por 
serem modalidades de massas”, 
referiu o presidente da FMB.

Época futebolística 
arranca próxima semana  

FMF inspecciona 
campos do Moçambola

campos aprovados para Moçambola-2022, sendo expressamente 
proibido a utilização de estádios e campos não aprovados pela en-
tidade máxima do futebol moçambicano.

Nesta que foi a primeira semana de inspecções, foram visita-
dos os campos do Costa do Sol, Associação Black Bulls e Liga Des-
portiva de Maputo, situadas nas capital do país e na Matola.

As inspeções da FMF acontecem ao abrigo do comunicado 
oficial nº 1 (que lança o quadro geral da temporada), que preconi-
za que é da responsabilidade deste organismo, a homologação dos 
estádios e recintos para prática do futebol no Moçambola-2022, 
com base na aplicação de regulamento de estádios e campos da 
FMF. As inspeções da FMF não obstam que haja outras dirigidas 
por outras entidades, nomeadamente a Liga Moçambicana de Fu-
tebol (LMF), órgão gestor do Moçambola. Contudo, os resultados 
da inspecção da FMF prevalecem sobre as doutras entidades em 
caso de conclusões diferentes.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Olhares BuBuBu l 20 de Maio de 2018Bula-B uulala-BulaB-B-B uBu lulalala

Foi assim-assim a festa da passagem do 
ano. Sem muita fartura. Em compensação 
transbordou amor, carinho, amizade, soli-
dariedade, mas sobretudo confiança. 2022 
tem, indubitavelmente, de ser melhor.

Como é apanágio em todos quadrantes 
do mundo, a festa de reveillon é sinónimo 
de fogo de artifício. O néon rasgou o escuro 

da noite para gáudio de pessoas de todas as 
idades. Gritou-se a plenos pulmões na re-
cepção do novo ano.

Agora é mãos à obra. Moçambique tem 
tudo para dar certo.  Dificuldades são típicas 
de crescimento de uma jovem nação como a 
nossa. Há que trabalhar para assegurar futu-
ro risonho às gerações vindouras.

Depois dos festejos...

Acesse: https://t.me/Novojornal
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