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Moçambique registou, 
pela segunda vez, entre 
sexta-feira e sábado, 34 
óbitos vítimas da covid-19. 
Os casos foram notificados 
em indivíduos com idades 
compreendidas entre 25 e 
99 anos de idade, todos de 
nacionalidade moçambica-
na, segundo um comunica-
do do Ministério da Saúde 
(MISAU).

No período em análise, 
mais 1273 pessoas testaram 
positivo para a covid-19. 
Dos casos reportados, 1252 
são moçambicanos e 21 es-
trangeiros, dos quais 654 
são homens e 619 mulhe-
res, todos resultantes de 
transmissão local. Assim, o 
país tem um cumulativo de 
131.799 casos positivos. 

Enquanto isso, mais 49 
pessoas deram entrada nos 
centros de isolamento e tra-
tamento da covid-19 e ou-
tras unidades hospitalares 
entre sexta-feira e ontem, 
contra 45 que receberam 
alta. 

De acordo com o MI-
SAU, 514 indivíduos estão 
totalmente recuperados da 
doença, totalizando 102.389 
pessoas previamente infec-
tadas pela doença.

O país conta actualmen-
te com 467.969 pessoas 
imunizadas contra o novo 
coronavírus, sendo que 
97.921 foram vacinadas en-
tre sexta-feira e sábado.

34 óbitos
e 1273 novas 
infecções 
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Quase 12 mil crianças
contraíram covid-19 

Primeiros frutos do trabalho
conjunto em Cabo Delgado

FDS e contingente ruandês recuperam Awasse e podem ter 
abatido 70 terroristas

COMBATE AO 
TERRORISMO 
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Indústrias
estabelecidas
em função 
do potencial
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Lançadas bases para a industrialização nacional
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Indústrias estabelecidas
em função do potencial

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

P
elo menos oito centros de 
processamento de produ-
tos agrícolas serão criados 
nos próximos tempos, em 
diferentes pontos do país, 

naquilo que constitui a primeira 
fase da implementação do Pro-
grama Nacional Industrializar Mo-
çambique, lançado sexta-feira, em 

Vanduzi, na província de Manica, 
pelo Presidente da República, Fili-
pe Nyusi.

Trata-se de uma iniciativa que 
visa criar condições para alavancar 
o sector industrial, privilegiando a 
matéria-prima local, tendo como 
base o potencial agrícola, piscícola, 
recursos minerais e infra-estrutu-

ras.
Com efeito, no âmbito da ma-

terialização deste programa, está 
previsto o estabelecimento de  cen-
tros de processamento em Cuamba 
(Niassa) para cereais e macadámia; 
Ribáue (Nampula), para cereais; 
Namacurra (Zambézia), para arroz 
e oleagenosas; e Nhamatanda (So-

Ao lançar o programa nacional sobre a matéria, Presidente Nyusi 
convida empresários a arregaçarem as mangas

O Presidente da República, Filipe Nyusi, apelou 
ao sector empresarial no seu todo a arregaçar as 
mangas de modo a trabalhar para alavancar a in-
dústria nacional. 

Para o efeito, segundo o Chefe de Estado, é ne-
cessário produzir com qualidade e apostar em em-
balagens mais atractivas.

Em discurso alusivo ao lançamento do Progra-
ma Nacional Industrializar Moçambique, Nyusi as-
segurou que a iniciativa veio para ficar, sendo que a 
sua continuidade é independente dos ciclos políti-
cos. “Temos de pensar positivo de modo a marcar 
diferença na abordagem do programa a médio e 
longo prazos”. 

Neste contexto, o Presidente da República con-
vidou a todos os sectores a abraçarem o projec-
to desde os privados, sector público, pequenas e 
médias empresas.  No entanto, segundo avançou, 
tudo deve ser feito com a maior transparência pos-
sível, até porque para aceder ao financiamento os 
interessados terão de submeter projectos a uma 
entidade a ser criada até finais do presente ano. 

“Temos de trabalhar seriamente, pois as ideias 
existem, a inteligência é nossa, dominamos a 
ciência, portanto, vamos arregaçar as mangas e 
trabalhar para desenvolver Moçambique”, apelou 
Nyusi para quem há que colocar no mercado pro-
dutos que possam ser competitivos e aceites no 
mercado internacional.

Na mesma ocasião, o Presidente da República 
reiterou o seu apelo aos empresários para aban-
donarem o hábito de reclamar. “Os desafios são 
enormes, mas alcançáveis, na medida em que há 
capacidade e há bons exemplos de exportações 
bem sucedidas, como a castanha de caju de Nam-
pula, que apresenta uma boa embalagem”.  

Entretanto, já se iniciou o mapeamento das in-
dústrias para a sua melhor caracterização, tendo 
em vista o financiamento por uma instituição a ser 
criada até ao fim do presente ano.

Para aceder aos fundos, os interessados terão de 
elaborar projectos fiáveis, podendo ser de forma 
individual, através da associação ou empresa de-
vidamente registada. 

Vamos arregaçar as mangas
– apela o Presidente da República, Filipe Nyusi           

fala) para cereais.
Os centros de processamento 

abrangem também Vanduzi, em 
Manica, para macadámia, frutas e 
hortícolas; Cumbane, em Inham-
bane, para frutas, incluindo o ana-
nás de Muxungue; Chókwè, em 
Gaza, para tomate; em Manhiça, 
Maputo-província, para banana, 
carnes e derivados.

No mesmo contexto pretende-
-se transformar o distrito de An-
cuabe, em Cabo Delgado, numa 
zona de produção de aves; Mon-
gicual, numa área essencialmente 
pesqueira; Mocuba, na Zambézia, 
indústria; Marávia, em Tete, gado 
caprino; e Manica em zona de pro-
dução de fruta.

A médio prazo serão criados 
parques industriais a exemplo da 
petroquímica de Afungi, em Cabo 
Delgado, província que tem, igual-
mente, em manga um projecto de 
produção de lápis, baterias e pai-
néis solares, no distrito de Balama.

No mesmo contexto, em Nam-
pula perspectiva-se a criação da 
indústria de tintas, no distrito de 
Moma, enquanto no Niassa pro-
jecta-se uma fábrica de papel. Em 
Chiúta, na província de Tete, está 
prevista uma indústria metalome-
cânica.  O programa lançado sexta-
-feira pretende, em linhas gerais, 
reverter o actual cenário em que a 
contribuição do sector industrial 
no Produto Interno Bruto (PIB) não 

passa dos 8,4 por cento, contras-
tando com o potencial existente no 
país em termos de disponibilidade 
de matéria-prima. Nesta contri-
buição, cerca de 80 por cento vêm 
da metalurgia, bebidas, alimentos e 
minerais não metálicos. 

Outro objectivo do programa é 
criar um modelo rápido de cresci-
mento de infra-estruturas, tendo 
em vista a robustez da indústria, 
através de parcerias publico-priva-
das nas zonas francas industriais e 
em outros locais onde se possa ins-
talar unidades industriais.

O Programa Industrializar Mo-
çambique pretende, igualmente, 
conferir um maior valor aos produ-
tos nacionais e reduzir a sua expor-
tação em bruto.

Nesta perspectiva serão privile-
giadas as pequenas e médias em-
presas, cuja contribuição na pro-
dução industrial nacional é de cerca 
de 90 por cento.

Actualmente, refira-se, o de-
sempenho do sector industrial é 
afectado negativamente pela des-
continuidade de diversas unidades, 
cuja revitalização, reestruturação 
completa ou mesmo reorientação 
afigura-se importante e urgente.

São exemplos de indústrias 
paralisadas Textáfrica, na provín-
cia de Manica; o Complexo Agro-
-Industrial de Chókwè, em Gaza; 
Vidreira, em Maputo-província; e 
Texmoque, em Nampula.
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COMBATE AO TERRORISMO 

Bernardino Rafael: a força conjunta chegou a sub-estação de Awasse
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C
omeçam a aparecer os 
primeiros resultados da 
conjugação de esforços 
entre as Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) de Mo-

çambique e os contingentes mili-
tares estrangeiros que passaram, 
desde princípios do mês passado, 
a se envolverem no combate ao 
terrorismo na província de Cabo 
Delgado. Com efeito, nas últimas 
semanas foram reportados impor-
tantes avanços no terreno que se 
traduziram, fundamentalmente, 
na recuperação de algumas zonas 
outrora sob controlo dos terroristas 
e que eram importantes pontos de 
reabastecimento destes.

É exemplo destas áreas a zona 
de Awasse, em Mocímboa da Praia, 
concretamente, no entroncamen-
to entre as estradas que ligam à  
vila-sede e ao distrito de Mueda, 
que albergava uma das mais im-
portantes bases dos terroristas em 
Cabo Delgado.

A partir da base de Awasse, ago-
ra nas mãos das forças conjuntas, 
os terroristas lançavam ataques em 
aldeias circunvizinhas bem assim a 
alguns pontos do distrito de Palma, 
onde matavam e destruíam bens 
da população e do Estado.

De igual modo, fruto deste tra-
balho operativo conjunto, concre-
tamente entre as FDS e o contin-
gente da República do Ruanda, foi 
possível aceder, pela primeira vez, 
à subestação da Electricidade de 
Moçambique (EDM), em Awasse e 
que abastecia a parte norte de Cabo 
Delgado, mas que foi vandalizada 
no ano passado pelos terroristas.

O comandante-geral da Polí-
cia da República de Moçambique, 
Bernardino Rafael, que semana 
passada visitou a zona, afirmou 
que “conquistar a subestação de 

Primeiros frutos do trabalho
conjunto em Cabo Delgado

FDS e contingente ruandês recuperam Awasse e podem ter abatido 70 terroristas

Awasse é o mesmo que conquistar 
a economia da parte norte de Cabo 
Delgado”.   No mesmo contexto, 
informações avançadas ao longo 
da semana finda dão conta de os 
terroristas terem sido escorraça-
dos pelas forças conjuntas de áreas 
como Chinda e Diaka, no distrito 
de Mocímboa da Praia, o que faz 
acreditar que o regresso da segu-
rança à Cabo Delgado pode estar a 
caminho. Entretanto, acredita-se 
que os resultados operativos nes-
ta província do Norte de Moçam-
bique venham a melhorar ainda 
mais nos próximos dias à medida 
que os contingentes militares da 
Força de Alerta da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC) se vão posicionando 
no terreno para dar a sua contri-

buição no combate ao terrorismo 
que se estima tenha matado, desde 
2017 até agora, cerca de duas mil 
pessoas e provocado mais de 800 
mil deslocados. Até ao momento 
já se encontram no país soldados 
do Botswana, África do Sul e Tan-
zania. Do Zimbabwe há promessa 
da chegada de um contingente 
militar, o mesmo acontecendo em 
relação a Angola. 

Estima-se que, no total, este-
jam a caminho de Moçambique 
para ajudar na luta contra o terro-
rismo aproximadamente quatro 
mil homens, com a África do Sul 
a comportar o maior contingente, 
com 1495.

Dados preliminares avançados pela Agência Lusa, 
citada pela Angop, apontam que pelo menos 70 ter-
roristas terão sido postos fora de combate só nas últi-
mas duas semanas durante confrontos com as forças 
ruandesas. 

“As nossas forças estão a avançar para Mocímboa 
da Praia (…) e a desenvolver sucessos no caminho. 
Estão a aproximar-se da cidade e até agora tudo pa-
rece estar a decorrer como planeado”, disse Ronald 
Rwivanga, porta-voz do contingente ruandês em 
Moçambique, fazendo balanço da acção das tropas 
em Cabo Delgado.

Ressalvou que “quando falamos de números, es-
tes são aqueles que vemos fisicamente. Os relatos 
que nos chegam dizem que os insurgentes levam os 

seus combatentes que foram mortos em combate, 
por isso a possibilidade é que o número seja muito 
mais alto que o que vimos”, explicou, acrescentando 
que “até os 70 podem não ser precisos”.

Acrescentou que os números projectados e o 
equipamento confiscado “é o que principalmen-
te vemos, por isso é possível que muito mais tenha 
acontecido que nós não tenhamos visto”, referiu, 
também.

No entanto, esta informação não confirmada por 
fontes oficiais moçambicanas, nomeadamente os 
ministérios da Defesa Nacional e do Interior. 

De recordar que não faz muito tempo que o Presi-
dente Filipe Jacinto Nyusi dizia à nação que “os pró-
ximos dias serão de agonia para os terroristas”.

Pelo menos 70 terroristas 
abatidos em duas semanas

Acesse https://t.me/Novojornal
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 Filomena Grachane, directora geral legislativa da Assembleia da República

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

d Maria de Lurdes Cossa
malu.cossa@snoticicas.co.mz

O 
processo de produ-
ção legislativa obe-
dece a um conjunto 
de formalismos rí-
gidos que começam 

na concepção por órgão esta-
dual competente até a apro-
vação pelo plenário da As-
sembleia da República, sendo 
que, falhando um dos passos, 
a norma fica inquinada de ví-
cios.

Afinal, quais os caminhos 
que um projecto de lei (quan-
do emanado pela própria As-
sembleia da República) ou 
proposta (quando da iniciati-
va do Presidente da Repúbli-
ca ou Conselho de Ministros) 
deve seguir até a sua aprova-

Caminhos 
do processo 
legislativo

Filomena Grachane, directora geral 
legislativa da Assembleia da República, 
fala ao domingo das fases de produção 
de uma lei

O processo legislativo inicia sempre com a recep-
ção pela Secretaria-Geral da Assembleia da Repúbli-
ca da iniciativa legislativa elaborada pelas entidades 
com competência para o efeito. Desta passam por 
alguns estágios como protocolo, pesquisa e registo.  

Em função da informação, a unidade orgânica 
do Secretariado-Geral, responsável pelo expediente 
legislativo, emite parecer técnico e o remete ao pre-
sidente da Assembleia da República, propondo ad-
missão da iniciativa com a indicação das comissões 
especializadas que deverão, em razão da matéria, 
emitir parecer.

“Se a iniciativa legislativa reunir os requisitos 
formais, o presidente da AR exara o despacho de ad-

missibilidade e manda baixar às comissões especiali-
zadas, em razão da matéria para a emissão, em regra, 
no prazo de 30 dias prorrogáveis, do competente pa-
recer e, em simultâneo, ordena a distribuição a todos 
os deputados”, detalha.

Nesta fase há igualmente a realização da escusa 
da comissão de trabalho bem como a verificação do 
conflito de competência.

Entretanto, sempre que o parecer técnico for no 
sentido de “não admissão”, em virtude de a inicia-
tiva legislativa não reunir algum dos requisitos legais 
e formais, o presidente da Assembleia da República 
notifica o proponente para sanar as irregularidades 
constatadas.

Iniciativa de lei

ção em definitivo? Eis a ques-
tão que domingo colocou a Fi-
lomena Grachane, directora 
geral legislativa.  

Antes de tudo esclare-
ce que ao darem entrada na 
Assembleia da República, os 
projectos ou propostas, tam-
bém designados iniciativas 
legislativas, têm de respon-
der a cinco fases processuais, 
designadamente: iniciativa 
legislativa, instrutiva, consti-
tutiva, de controlo de mérito 
e integrativa e de eficácia.

A inobservância de uma 
destas etapas torna o acto 
ilegal ou sem efeito útil. “É 
preciso respeitar todos os 
passos”, diz a directora geral 
legislativa da Assembleia da 
República.

O processo legislativo é 
desencadeado por iniciativa 
de uma entidade com com-
petência legal para o efeito, 
também designada propo-
nente legislativo. Trata-se de 
deputados, bancadas ou gru-
pos parlamentares, comis-
sões de trabalho, o Presidente 
da República e o Governo.

“Há determinadas maté-
rias que só podem ser propos-
tas pelo Governo.  Por exem-
plo, nenhum deputado pode 
propor uma lei de Sistema 
Nacional de Educação”. 

As iniciativas do Gover-
no têm de ser subscritas pelo 
Primeiro-ministro, devendo, 
igualmente, conter a men-
ção da sessão do Conselho de 
Ministros em que foram apro-
vadas, bem como o membro 
do Executivo indigitado para 
proceder à apresentação ao 
plenário da AR. “Normal-
mente, tem sido o ministro 
que superintende a área em 
questão”.

De igual modo, as propos-
tas do Presidente da Repú-
blica são subscritas também 
pelo próprio com a indicação 
do membro do Governo res-

ponsável em razão da matéria 
para proceder à apresentação 
em plenário.

Filomena Grachane expli-
ca a distinção entre projecto 
e proposta de lei. O primeiro 
termo é referente às inicia-
tivas de lei, de resolução ou 
de moção apresentadas pelos 
deputados, comissões de tra-
balho e bancadas parlamen-
tares, enquanto o segundo é 
de iniciativas de lei ou resolu-
ção oriundas do Presidente da 
República e do Governo. 

INSTRUÇÃO

Depois da fase da iniciativa 
legislativa segue-se a de ins-
trução do processo legislativo 
que consiste na tramitação 
do expediente, especifica-
mente registo e codificação a 
nível interno da Assembleia 
da República e recolha de in-
formação e dados com vista a 
aconselhar a elaboração dos 
pareceres.

Segundo Grachane, com-
pete ao secretariado a trami-
tação do expediente legislati-
vo, nomeadamente o registo 
em livro próprio e na base de 

dados; atribuição de código 
de acordo com a legislatura e 
de código de identificação de 
acordo com o assunto. 

“O regimento impõe que 
as iniciativas legislativas não 
podem ser apreciadas em 
plenário sem que tenham sido 
distribuídas aos deputados e 
submetidas à análise e pare-
cer prévios das comissões de 
trabalho competentes”, es-
clarece a directora geral le-
gislativa.

Para o efeito, prossegue, a 
nível dos serviços de apoio é 
efectuado o trabalho de reco-
lha de informação de carác-
ter puramente técnico, como 
forma de potenciar as comis-
sões, designado por “nota 
técnica”.

“A nota técnica dá infor-
mação que permite aferir, no 
momento inicial do processo 
legislativo, a observância das 
normas constitucionais e re-
quisitos formais e regimen-
tais, detectar irregularidades 
formais, na fase precoce do 
processo, possibilitando o 
seu suprimento atempado, 
antecipar eventuais necessi-
dades de aperfeiçoamento da 

Acesse https://t.me/Novojornal
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DESCE

SOBE
FELICIANO DIAS

Feliciano Dias foi eleito recente-
mente bastonário da Ordem dos 
Engenheiros de Moçambique para o 
quinquénio 2021-2026. Participaram 
da votação 316 membros, o corres-
pondente a 46% do universo de ins-
critos no caderno eleitoral. Destes, 
300 membros (94,94%) votaram a 
favor e 16 (5,06%) em branco.

O artista plástico e activista 
cultural Algy Chaná Alberto de 
Sá, mais conhecido por Chaná 
de Sá, está a desenvolver uma 
pintura de murais na cidade 
de Inhambane. Chaná pintou 
vários muros e paredes, alguns 
dos quais velhos, dando-lhes 
vida. Na praia do Tofo, Chaná 
transformou uma lixeira  em 
galeria – obra aplaudida pelos 
ambientalistas e apreciadores 
de arte.

CHANÁ DE SÁ

REINILDO MANDAVA

5Política
8 de Agosto de 2021

Os projectos ou propostas têm de seguir algumas fases antes da sua aprovação

O internacional moçambicano Rei-
nildo Mandava, ao serviço do  Lille 
da França, foi peça preponderante 
na vitória da sua equipa frente ao Pa-
ris Saint-Germain por 1-0, a contar 
para a Supertaça. Reinildo esteve na 
origem do golo marcado por Xeka, 
ao fazer o lançamento lateral que deu 
em golo.

No distrito de Dondo, em Sofala, um 
casal, o marido com 65 anos e a mu-
lher 55 anos de idade, obrigou  a neta 
de 14 anos a se envolver sexualmen-
te com o avô. Órfã de pais, a menor 
passou a viver com os avós fugindo 
dos maus-tratos da mãe.

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

AVÓS DESONESTOS

AVÔS DESONESTOS

A última fase cumprida pelas iniciativas legislativas a nível 
da AR para que as mesmas possam fazer parte do sistema jurí-
dico moçambicano é a fase integrativa ou de eficácia. Trata-se 
de uma fase que compreende a promulgação e a publicação do 
diploma legislativo. 

A promulgação é feita pelo Presidente da República que de-
clara e atesta a existência da lei, indicando, além do número, a 
sua validade e exequibilidade.

“O Presidente da República deve, no prazo de 30 dias, após 
a sua recepção, aprovar e ordenar a publicação na I série do Bo-
letim da República sob pena de serem juridicamente ineficazes, 
pois, é através da publicação que os actos normativos são leva-
dos ao conhecimento dos seus destinatários, ‘condition sine 
qua non’ para a eficácia dos membros”.

Filomena Grachane acrescenta ainda que a publicação tem 
como efeito a presunção de que o texto legal publicado está 
conforme o original, ressalvando a possibilidade de prova em 
contrário.

“Uma nota não menos importante relacionada com o proce-
dimento inter-institucional no sentido de que o Presidente da 
República em resposta ao ofício de remessa do expediente le-
gislativo tem também por ofício, de comunicar ao presidente da 
Assembleia da República da promulgação, da ordem para publi-
cação no Boletim da República; do número atribuído ao diploma 
legislativo, isto é, a lei”, diz Filomena Grachane.

Com o acto, o Chefe de Estado transfere a responsabilidade à 
Assembleia da República para o acompanhamento do processo 
de publicação no Boletim da República pela Imprensa Nacional.

Com vista a evitar quaisquer erros ou omissões no acto da 
impressão, a Imprensa Nacional, antes da publicação da lei ou 
resolução, remete a prova do Boletim da República à Assembleia 
da República e ao Conselho de Ministros para a verificação e, 
consequente, aposição das observações e dos respectivos vistos.

“Com este procedimento, a Imprensa Nacional tem o aval 
para efectuar a publicação do diploma legislativo. Após este pas-
so o acto normativo passa a ter eficácia jurídica no ordenamento 
jurídico moçambicano, tendo em conta a ‘vacatio legis’”.

Entretanto, Filomena Grachane explica que não é obrigatório 
que os projectos ou propostas de lei que dão entrada à AR se-
jam aprovados de imediato. Aliás, podem ficar até cinco anos, 
mas se se ultrapassar a legislatura sem terem sido apreciados, 
caducam. 

“Não podem ir para outra legislatura, pois as propostas ou 
projectos obedecem ao Programa Quinquenal do Governo, ao 
Plano Económico Social”. 

Fase de eficácia 
é de publicação 

redacção do texto legal, entre 
outros”, diz.

FASE CONSTITUTIVA

Nesta etapa, as comissões 
de trabalho exercem parte 
essencial do trabalho legis-
lativo, pois apreciam, deba-
tem e relatam sucessivamente 
questões especificamente re-
lacionadas com determinada 
matéria. 

De acordo com Filomena 
Grachane, esta é a área onde 
a tarefa rotineira se desenrola 
sobre constante fluxo de no-
vas informações. “É assim que 
as iniciativas legislativas não 
podem ser apreciadas, deba-
tidas e votadas pelo plenário, 
sem análise e parecer prévios 
da comissão ou comissões de 
trabalho competentes”.

À comissão cabe elabo-
rar o parecer na generalidade 
que incide sobre o conteúdo, 
princípios fundamentais, sis-
temática, o mérito ou deméri-
to da iniciativa, a adequação e 
a compatibilidade financeira e 
orçamentária, a conformação 
às normas constitucionais e 
à ordem jurídica vigente bem 
como a técnica legislativa e a 
redacção. As duas últimas são 
realizadas sempre pela comis-
são responsável pela legalida-
de, 1.ª Comissão.

A fase constitutiva inclui 
igualmente os estágios de 
apreciação na generalidade, 
votação, apreciação na espe-
cialidade, apreciação da ini-
ciativa na especialidade pelo 
plenário. Há ainda a votação 
global e definitiva e o texto fi-
nal.

CONTROLO 
DE MÉRITO  

É na fase de controlo de 
mérito que os diplomas legis-
lativos aprovados pela Assem-
bleia da República são sujeitos 
a verificação preventiva de 
constitucionalidade pelo Pre-
sidente da República, no sen-
tido de analisar a existência de 
qualquer disposição que possa 
violar a Constituição. 

Nesta etapa, o Presiden-
te da República pode suscitar 
alguma dúvida em relação ao 
conteúdo do acto legislativo, 
suspende a promulgação por 
meio do veto jurídico ou por 
via do veto político, solici-
tando, consequentemente, o 
esclarecimento junto do Con-
selho Constitucional ou As-
sembleia da República, nesta 

última em sede de reexame.
“Sendo o diploma em 

questão julgado não inconsti-
tucional, o Presidente da Re-
pública deve no prazo de 30 
dias promulgá-la e ordenar a 
sua publicação. No entanto, se 
o diploma legislativo objecto 

de veto político for reexami-
nado e, consequentemente, 
aprovado por maioria de dois 
terços dos deputados, o Che-
fe de Estado tem a obrigação 
de proceder à promulgação 
e ordenar a sua publicação”, 
esclarece.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Fenómenos naturais causam mortes e destruição de infra-estruturas

País tem nova estratégia
para mudanças climáticas

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

O 
Governo moçambica-
no está a elaborar um 
novo plano de acção 
para fazer face às mu-
danças climáticas no 

país. O instrumento  deverá en-
trar em vigor em 2022, com a du-
ração de três anos.

A concepção deste documen-
to tem em conta o facto de Mo-
çambique estar agora na terceira 
posição entre os países mais vul-
neráveis aos efeitos das mudan-
ças climáticas devido à sua loca-
lização geográfica. 

Desta forma, a Direcção Na-
cional de Mudanças Climáticas, 
no Ministério da Terra e Ambien-
te, julga ser necessário definir 
planos de desenvolvimento local 
dentro de uma estratégia de resi-
liência aos fenómenos climatéri-
cos.

O director do pelouro, Cláu-
dio Afonso, disse ser urgente a 
elaboração dos Planos Locais de 
Adaptação (PLA), sendo que até 
ao momento estão produzidos 
121 PLA.

Espera-se que até 2025 os 153 
distritos do país disponham de 
planos de adaptação integrados 
nas vertentes económica e so-
cial, o que implica a implantação 
de zonas residenciais, estradas e 
outras infra-estruturas públicas 
obedecendo o regime climático 
de cada região.  

Até ao momento, o executivo  
moçambicano já adoptou a Es-
tratégia Nacional de Adaptação 
e Mitigação das Mudanças Cli-
máticas (ENAMMC) e elaborou e 
está a implementar Planos Locais 
de Adaptação para fazer face à 
vulnerabilidade e efeitos adver-
sos originados pelas mudanças 
climáticas, particularmente nas 

comunidades rurais.

NOVOS DESAFIOS

O impacto das mudanças cli-
máticas sobre a vida das pessoas é 
complexo, pelo facto de provocar 
a migração de famílias devido à 
destruição de meios de subsis-
tência e prejudicar o crescimento 
económico. 

A Confederação das Associa-
ções Económicas (CTA) apre-
sentou, na primeira Conferência 
Nacional sobre Mudanças Cli-
máticas, um estudo que faz re-
ferência ao facto de os sucessivos 
eventos climáticos extremos re-
sultarem em custos elevados para 
o país incluindo o declínio da ac-
tividade económica.  

A situação, segundo apontou 
Vasco Manhiça, vice-presidente 
da CTA, desafia o sector empre-
sarial a buscar recursos para a 
reconstrução e retoma da activi-
dade.

O estudo realizado pela CTA 
em 2019 sobre os ciclones IDAI e 
Kenneth refere que além de mor-
tes e destruição de infra-estrutu-
ras, estes fenómenos afectaram o 
empresariado nacional, com pre-
juízos superiores a 550 milhões de 
dólares americanos. Os sectores 
mais prejudicados foram a indús-
tria, agro-negócio, avicultura em 
particular, e comércio. 

Desde finais de Dezembro e 
primeiro trimestre deste ano, na 
sequência da passagem dos ciclo-
nes Chalane e Eloise, registaram-
-se prejuízos, para o empresa-
riado de Sofala, estimados em 60 
milhões de Meticais.  

Face à vulnerabilidade dos 
eventos climáticos extremos, o 
empresariado nacional sente a 
obrigação de aprender a lidar com 

o fenómeno, recorrendo a inves-
timentos de gestão para minimi-
zar a exposição às calamidades 
naturais. 

A criação de infra-estruturas 
mais resilientes, retirada de uni-
dades produtivas das zonas de 
maior risco e maior consciencia-
lização sobre a sustentabilidade 
ambiental passou a fazer parte da 
agenda dos operadores económi-
cos.

TEMPERATURA 
TENDE A SUBIR

O Instituto Nacional de Me-
teorologia refere, com base no 
relatório do organismo mundial 
sobre o clima, que a tendência de 
subida da temperatura deve-se, 
em grande medida, às práticas 
humanas. 

No caso de Moçambique, du-
rante o Verão, as temperaturas 
têm-se situado muito acima dos 
30 graus Celsius e com tendência 
progressiva de subida. 

Aliás, as mudanças climáticas 
fizeram com que Moçambique 
fosse atingido, em média, nas 
últimas décadas, por dois a três 
ciclones tropicais e com ventos 
acima de 200 quilómetros por 
hora. A recente queda de granizo 
em diversas áreas residenciais de 
Maputo e Matola resulta das mu-
danças climáticas.

Coincidentemente, tanto o 
INAM, como o Ministério da Ter-
ra e Ambiente alinham no mes-
mo diapasão ao defenderem a 
incorporação de matérias sobre 
mudanças climáticas nos planos 
estratégicos de desenvolvimento.   

Perante a ameaça constante de 
desastres, a SADC (Comunidade 
de Desenvolvimento de Países da 
África Austral) aprovou recente-
mente o estabelecimento de um 
Centro de Operações Humanitá-
rias e de Emergência, na cidade 
de Nacala-Porto, em Nampula. 

A unidade visa elevar a capa-
cidade de adaptação e mitigação 
dos efeitos das mudanças climá-

ticas, implementando as disposi-
ções do Acordo de Paris. 

Trata-se de uma iniciati-
va única em África que visa um 
maior entrosamento nas opera-
ções de emergência por parte das 
entidades nacionais de gestão de 
risco de desastres. O centro inci-
dirá as suas acções na preparação 
de resposta, recuperação rápida 
e apoio aos estados-membros 
afectados.

A União Europeia tem vindo a 
apoiar o Governo na implemen-
tação de programas ambientais 
e climáticos, em 15 milhões de 
euros.

No lançamento da Década das 
Nações Unidas para a Restaura-
ção de Ecossistemas, o secretá-
rio-geral das Nações Unidas, An-
tónio Guterres, frisou que se deve 
“limpar” os rios e mares, tornar 
as cidades “mais verdes”, visto 
ser a “última oportunidade” para 
evitar a catástrofe climática, re-
verter a “maré mortífera” da po-
luição e a perda de espécies.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Aleitamento é vantajoso
também para a mulher  

– Isaura Nyusi na comemoração da semana mundial sobre a matéria

O 
aleitamento materno 
tem múltiplas vanta-
gens para a saúde não 
só da criança como 
também da mulher, 

nomeadamente contribuindo 
para que o útero volte mais rápido 
ao tamanho normal, além da di-
minuição do sangramento, pre-
venindo a anemia pós-parto.

Segundo a esposa do Presi-
dente da República, Isaura Nyusi, 
outros benefícios do aleitamento 
são a redução de risco de cancro 
da mama, dos ovários e do endó-
metro e a prevenção da osteopo-
rose.

Isaura Nyusi fez este pronun-
ciamento para encorajar as mães 

a amamentar as suas crianças no 
âmbito dos esforços para com-
bater a malnutrição, numa altu-
ra em que dados mais recentes 
indicam que uma em cada duas 
crianças sofre deste dilema.

A primeira-dama, que falava 
sexta-feira, no distrito de Matu-
tuíne, província de Maputo, por 
ocasião da Semana Mundial do 
Aleitamento Materno, exigiu um 
esforço redobrado de todos como 
forma de garantir um país com 
crianças saudáveis e inteligentes. 

Se se apoiar e proteger o alei-
tamento materno, prosseguiu, 
têm-se benefícios para a criança, 
família, bem como para o país.

“O aleitamento contribui para 

o aumento do potencial efecti-
vo na capacidade intelectual das 
crianças, reduz o risco de cancro 
de mama, dos ovários e do en-
dométrio. Também é acessível 
a todos e não acarreta custos ao 
orçamento familiar, além de con-
tribuir para a redução da pobre-
za”, destacou na cerimónia que 
também contou com a presença 
do ministro da Saúde, governador 
da província de Maputo, admi-
nistradora de Matutuine, entre 
outros.

Apesar de reconhecer que nem 
tudo está mal no campo da nutri-
ção infantil, afinal a taxa de alei-
tamento materno exclusivo, por 
exemplo, aumentou de 43 por 

cento para 55 em 2015 e incre-
mentou de 69 por cento para 77 
no início do aleitamento materno 
na primeira hora, exigiu um es-
forço de todo o tecido social.

“Há toda uma necessidade de 
fazermos mais, como país, para 
que todas as nossas crianças pos-
sam beneficiar do aleitamento 
materno logo na primeira hora 
após o nascimento, alimentar-se 
do leite de forma exclusiva nos 
primeiros seis meses”, frisou.

Aliás, foi neste contexto que 
assegurou estarem em curso di-
versas iniciativas que visam me-
lhorar a qualidade de vida das 
crianças e suas mães, tendo des-
tacado os grupos de apoio à ama-
mentação na comunidade; a ini-
ciativa hospital amigo da criança 
e a participação do homem na 
consulta pré-natal.

“São só alguns exemplos de 
como, com pouco, se pode atin-
gir resultados extraordinários, 
pelo que devemos incentivá-

-las e acarinhá-las, enquanto 
continuamos a promover a ali-
mentação da primeira infância, 
usando todos os meios de que 
dispomos, sempre na perspectiva 
de mudança de comportamento 
e adopção de práticas adequa-
das”, referiu, lamentando o facto 
de só 69 por cento das crianças 
terem a introdução atempada de 
alimentos complementares.

Em relação às mães afecta-
das pela pandemia da covid-19, 
Isaura Nyusi apelou-as a não ab-
dicarem do aleitamento materno 
tendo em conta que as orien-
tações globais e nacionais sobre 
a amamentação continuam as 
mesmas. 

Segundo disse, deve-se man-
ter o aleitamento materno mes-
mo quando a mãe apresente al-
gum sintoma respiratório como 
tosse e espirro ou esteja infectada 
com o novo coronavírus, bastan-
do para tal que lave as mãos com 
água e sabão ou cinza, antes e de-

A responsável da secção de saúde e 
nutrição da criança do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância (UNICEF) 
em Moçambique, Maureen Gallagher, 
apelou a um maior apoio às mães e cui-
dadores para o estabelecimento de um 
sistema visando a protecção e conti-
nuidade do aleitamento, especialmen-
te neste contexto da covid-19 em que 
surgem muitas dúvidas sobre a ama-
mentação.

“O UNICEF está a trabalhar com os 
seus colaboradores, parceiros e o Go-
verno para assegurar a promoção, pro-
tecção e apoio ao aleitamento mater-
no”, assegurou.

O apoio, avançou, consiste na im-
plementação de programas que visam o 
melhor início de vida da criança, como, 
por exemplo, o programa de transfe-
rência de renda, advocacia para elabo-
ração de políticas e espaços favoráveis à 
amamentação, no local de trabalho. 

Adicionalmente, “são também 
apoiadas intervenções de carácter co-
munitário, que consistem no desen-
volvimento de capacidades dos actores 
comunitários em nutrição, sensibiliza-
ção de líderes comunitários, sessões de 
aconselhamento envolvendo mães e 
cuidadores de crianças menores de dois 
anos, entre outros”.

É preciso apoiar as mães
- Maureen Gallagher, do UNICEF em Moçambique

pois de amamentar, e use más-
cara.

Ainda no âmbito da come-
moração da Semana Mundial do 
Aleitamento Materno, a espo-
sa do Presidente da República 
ofereceu enxovais a cinco bebés 
nascidos entre a última quinta e 
sexta-feira, no Centro de Saúde 
de Matutuine. A comemoração 
da Semana Mundial do Aleita-
mento Materno acontece de 1 a 
7 de Agosto, sendo que para 2021 
o lema escolhido é “Proteger a 
amamentação: uma responsabi-
lidade de todos”. 

Para este ano, Moçambique irá 
estender as celebrações para todo 
o mês de Agosto, com a realiza-
ção de várias actividades a nível 
das comunidades e das unidades 
sanitárias, com vista à promoção 
do aleitamento materno exclu-
sivo e continuado, assim como a 
introdução atempada e adequada 
de outros alimentos.

Acesse https://t.me/Novojornal
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A vez da nossa indústria
Os moçambicanos testemunha-

ram semana finda o lançamento do 
Programa Nacional Industrializar 
Moçambique, cujo objectivo é im-
pulsionar e alavancar o crescimento 
económico, aumento da produção  e 
produtividade através da produção 
industrial.

O programa visa ainda a recupera-
ção de algumas unidades industriais e 
ou fabris que no passado tiveram um 
papel relevante na indústria nacional, 
entre elas, Textáfrica, Vidreira, Tex-
moque, Têxtil de Mocuba e Mabor.

Estamos perante um grande desa-
fio, mas alcançável tendo em conta o 
facto de o país estar a investir na in-
vestigação científica e inovação tendo 
em vista o desenvolvimento socioeco-
nómico e criação de oportunidades de 
emprego para os moçambicanos. 

Para a efectivação deste programa 
que se enquadra no Programa Quin-
quenal do Governo 2020/2024, prevê-
-se um investimento anual de 100 mi-
lhões de Meticais a partir do próximo 
ano.

Estão previstos quatro eixos para a 
sua implementação, designadamente, 
industrializar por modelo de substitui-
ção; inclusão massiva dos produtores 
na cadeia de produção; constituição de 
centros locais de agro-processamento 
e aposta nas instituições de inovação, 

investigação e registo de marcas, para 
garantir exportações com qualidade.   

É de louvar esta iniciativa tendo em 
conta o boom dos recursos naturais um 
pouco pelo país, o que exige de facto 
a tomada de medidas atempadas para 
garantir a sua exploração sustentável e 
em benefício dos moçambicanos.

Vários são os produtos agrícolas 
que, devido à ausência de uma indús-
tria transformadora, acabam ficando 
deteriorados, mas com este programa 
abrem-se boas perspectivas para o 
aproveitamento da produção que nos 
últimos dias está a crescer satisfato-
riamente.

Para a materialização do progra-
ma, uma série de iniciativas, público 
e privadas, está em curso e vai seguir 
as potencialidades existentes em cada 
um dos distritos ou província com al-
gum potencial industrial.

O Governo, através do Ministério 
da Indústria e Comércio, já está na 
dianteira e prevê para breve a criação 
de centros de processamento de pro-
dutos agrícolas um pouco por todo o 
país.

Aliás, o programa visa facilitar ini-
ciativas empresariais, privadas e pú-
blicas, através da criação de eixos fun-
damentais de agro-processamento, 
vilas industriais e de empreendedo-
rismo para substituir as importações.

Numa primeira fase, estão previs-
tos os centros de processamento de 
Cuamba, no Niassa, para cereais e 
macadâmia; Vanduzi para macadâ-
mia, frutas e hortícolas; Cumbana, em 
Inhambane, para frutas incluindo o 
ananás de Muxungue; Chókwè para o 
tomate; Manhiça para banana, carnes 
e derivados.

Outra vertente tem a ver com a 
constituição de unidades fabris para o 
processamento de aves, no distrito de 
Ancuabe, em Cabo Delgado; pescado 
em Mogincual, província de Nampula; 
bem assim da indústria têxtil em Mo-
cuba, na Zambézia; carne de cabrito 
no distrito de Marávia, em Tete; e fru-
tas, em Vanduzi, província de Manica.

A longo prazo, pensa-se em em-
barcar para a criação de parques in-
dustriais com vista à transformação 
do alumínio produzido em Beluluane, 
província de Maputo, grafite de Ba-
lama, em Cabo Delgado e Tintas, na 
província de Nampula.

Estas e outras iniciativas levam-
-nos a crer que a industrialização ou 
revitalização da indústria nacional vai 
ser uma realidade num futuro breve 
até porque a avaliar pelos recursos de 
que o país dispõe, podemos assegurar 
que estão criadas as condições para o 
ressurgimento de gigantes ora ador-
mecidos.
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Costuma se dizer que no melhor pano cai 
a nódoa. Não sei até que ponto é verdade, 
pois quando nasci já se dizia isso. Mas sei 
de uma verdade que tenho testemunhado 
quase todos os dias. E, a julgar pelos carros 
com os quais perfilo naquela rua, somos 
muitos que testemunhamos o facto.

Escrevo em referência à avenida da ONU 
(Organização das Nações Unidas), que 
começa na rotunda a seguir àquela onde 
termina a avenida 24 de Julho, na zona da 
Malanga, e prolonga-se até a zona da Nis-
san, Águas de Maputo, passando por baixo 
da ponte Maputo-KaTembe. A questão é 
que quando a gente vem da Matola usando 
a nova estrada para ir à baixa da cidade de 
Maputo ou quando descemos da ponte vin-
dos da KaTembe e pretendendo ir à baixa da 
cidade de Maputo, sentimos uma sensação 

de uma mudança de qualidade de estrada 
de 100 para 5, no caso dos que gostam de 
pontuação. Isto é, conduzimos num tape-
te e, de repente, depois de contornarmos a 
curva, o carro começa a tremer. Logo nos 
apercebemos que estamos na avenida da 
ONU. A estrada está tão esburacada que até 
dói o coração cada vez que batemos na-
quelas covas, assistindo nas laterais alguns 
senhores lavando a roupa ou tomando ba-
nho. Os condutores mais ousados, chega-
dos na avenida da ONU, indo para a baixa, 
ignoram as regras de trânsito e conduzem 
à contramão, usando a faixa reservada para 
os carros que partem da baixa para a rotun-
da do Alto Maé, Porto de Maputo ou mes-
mo Instituto Nacional de Comunicações 
de Moçambique. Ignoram as regras porque 
acredito estarem cansados de ouvir cada 
som dos seus carros cada vez que entram 
nas covas. Tenho uma vaga ideia que es-
tando ali um maestro ou um bom composi-
tor poderia compor uma música avaliando 
pelo som que cada carro tira em função da 
sua conservação, ano de fabrico ou mesmo 
nível de degradação.

Mas o certo é que estamos a sofrer. Ouvi 
dizer em tempos que aquelas estradas, re-
firo-me às daquela zona, sofrem por causa 
das águas que passam pela superfície da es-

trada e que afectam as estradas, principal-
mente a avenida da ONU. Afirma-se haver 
um plano para a captação das águas que 
parece não ter sido concluído, pois, segun-
do a explicação, aquelas águas deveriam 
desaguar no Jardim Tunduro. Sou leigo na 
matéria, por isso, peço perdão aos enten-
didos. A minha questão é mesmo a avenida 
da ONU. Aquando da construção da ponte 
Maputo-KaTembe, parece ter havido um 
acordo de cavalheiros para a reparação, em 
inclusão, de três avenidas perpendiculares 
daquelas bandas. Mas pelo que vimos e vi-
vemos, a CRBS – empresa que fez a cons-
trução da ponte – não deu prosseguimento 
da ideia por razões desconhecidas ou algo 
falhou para a materialização do “agree-
ment” feito com o município de Maputo.

Alguns condutores afirmam que a cons-
trução ou o arranjo da avenida da ONU e 
outras duas deveria ter sido “bacela” (bó-
nus), mas que tal não se efectivou. É que 
realmente, conduzindo por aquela ponte, 
aquela estrada, que até dá gosto dar uma 
volta mesmo sem programa –por causa da 
sua qualidade – fica uma coisa estranha 
quando, de repente, entramos na avenida 
da ONU e toda luxúria, o direito de conduzir 
em uma boa estrada, simplesmente evapo-
ra. É como dizer que no pano branco quan-

do cai a nódoa ela não só é visível, como se 
evidencia e faz toda a diferença.

Cremos que ainda vamos a tempo de 
criar formas de fazer “um arranjo” colo-
cando a avenida da ONU nas mínimas con-
dições das estradas que nela vão desaguar. 
Estou ciente da necessidade de olhar para 
o grosso das estradas que temos pela cida-
de, pelo país. Mas justamente ali, regista-
-se durante todo o dia um fluxo incontável 
de carros. Na fuga ao tráfego desenfreado, 
cansativo e estressante da avenida 24 de 
Julho, as centenas de viaturas provenientes 
de Maputo-província, bairros Chamanculo, 
Jardim, 25 de Junho, Inhagóia, Bagamoio, 
Zimpeto, Mahlazine, Kongolote, e muitos 
dos novos bairros, usam aquela via, a da 
ONU, para se fazerem à baixa da cidade de 
Maputo. Poderia, se necessário, fechar a 
avenida por uns dias e fazer um profundo 
trabalho que passa por tratar da tubagem, 
das valas e remover as pedras que lá ficaram 
para dar lugar a uma nova estrada. Aliás, 
feito isto, até poderíamos convidar António 
Guterres, secretário-geral das Nações Uni-
das, para passar por ali, quando vier a Mo-
çambique em visita de trabalho ou mesmo 
de laser.

Mas, eish... realmente aquilo já não está 
a dar.
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Luísa Jorge
luisa.jorge@snoticicas.co.mz

PALAVRAS SOLTAS

A estrada em que cami-
nham as pessoas direitas é 
como a luz da aurora, que 

brilha cada vez mais até ser 
dia claro.

Provérbios 4:18-26

Como tem cuidado do seu cérebro?

Frederico Jamisse
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

VIVÊNCIAS

Já imaginaram uma nódoa 
no pano branco?

Há dias, a caminho da Redacção, fiz-
-me acompanhar, como de costume, pela 
Rádio. Depois de tactear diversas emisso-
ras, prendi-me na Rádio Televisão Portu-
guesa. Nesta estação emissora corria um 
espaço de reflexão sobre o dia mundial do 
cérebro, um órgão de reduzidas dimen-
sões, porém, vital.

A dado momento, a emissora abriu a 
sua linha telefónica para que os ouvintes 
deixassem ficar o seu pensamento sobre a 
importância de cuidar da saúde do cére-
bro.

Depois de uma série de discursos dei-
xados pelos diferentes ouvintes, dei por 
mim a questionar-me sobre como tenho 
cuidado do meu cérebro. 

Enquanto serpenteava as artérias da 
nossa cidade,  de forma quase que invo-
luntária, pus-me a fazer um raio X aos há-
bitos que tenho ou adquiri com o tempo. A 
lista é enorme. As madrugadas de sextas-
-feiras passadas em claro em frente a uma 

tela de televisão seduzida por filmes e se-
riados e filmes. 

Digo seduzida porque geralmente 
quando opto em ver filmes ou seriados o 
faço de olho ao relógio e sob a desculpa de 
que será apenas um episódio e que dentro 
de 10 minutos desligo e vou me deitar. A 
famosa série “A Casa de Papel” bateu re-
corde. Quando dava por mim, passava vá-
rias horas diante de uma tela. Que atire a 
primeira pedra quem nunca o fez!

Mas não é apenas a pouca hora de sono 
que vai matando aos poucos o bom fun-
cionamento do nosso cérebro. A falta de 
prática regular de exercícios físicos e de 
meditação, o consumo excessivo de álcool, 
tabaco e outras drogas e a reacção impulsi-
va a um estado de estresse são outros ma-
les.  

Enquanto reflectia, uma chamada te-
lefónica trouxe-me de volta à realidade. 
“Irmão”, via-se no visor. Antes que ele 
falasse do que o levava a procurar-me, an-

tecipei e questionei-o: “como tens cuida-
do da saúde do teu cérebro?” Doutro lado 
da linha, entre gargalhadas, a resposta foi: 
“não foi para isso que te liguei. Aposto que 
acabas de sair de uma dessas tuas entrevis-
tas sobre Saúde. Estás estressada… os meus 
fusíveis ainda estão em dia”, acrescentou.

Depois de lhe falar de algumas doenças 
como alzeimer, caracterizada pela perda 
de memória; o acidente vascular cerebral, 

provocada pelo entupimento ou ruptura 
de vasos que levam o sangue para o cé-

rebro; entre outros males, senti que ele 
levou o assunto mais a sério. Afinal ques-
tionou, logo de seguida, o que devia fazer 
para manter o cérebro são. Respondi-lhe 
que retomar as suas actividades físicas 
em casa, beber muita água, descansar no 
mínimo oito horas por dia seria um bom 
começo.

E, doutro lado da linha, em jeito de 
conclusão, respondeu com um suspiro: 
“tens razão, mas não é fácil se desfazer dos 
maus hábito, tu sabes”.

As suas últimas palavras deixaram uma 
verdade. Não é fácil nos desfazermos dos 
maus hábitos, contudo é possível. Só nos 
podemos desfazer deles criando novos... e 
bons hábitos. 

Há quem poderá questionar porquê 
tanto cuidado se a morte é certa? É ver-
dade que estamos todos de passagem. 
Mas vale a pena prolongar a nossa estadia 
no mundo dos vivos gozando de uma boa 
saúde.  

A falta da prática regular de 
exercícios físicos e de meditação, o 

consumo excessivo de álcool, tabaco 
e outras drogas e a reacção impul-

siva a um estado de estresse são 
outros males

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO
Acesse https://t.me/Novojornal
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Arsénio Vilankulo, apicultor

Saira Nuro, directora da SEPPA

Ainodino Sumbane, apicultor

Fraca capacidade de certificação afecta comercialização 

Afloração das plantas reforça produção do mel 
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Apicultores melhoram 
condições de produção

Técnicos disseram ao domingo que há condições favoráveis para 
a prática desta actividade em muitas zonas da província de Maputo, 
até porque seria  uma boa aposta numa altura em que se regista uma 
seca prolongada.

Arsénio Vilankulo, que trabalha na apicultura há cinco anos, 
disse que Moçambique tem condições naturais favoráveis para a 
apicultura, entretanto, pouco divulgadas.

“É uma prática alinhada com os objectivos de desenvolvimento 
sustentável porque preserva as plantas e as abelhas ajudam na poli-
nização que, por sua vez, aumenta a densidade das espécies”, disse.

Outro técnico ouvido é Ainodino Sumbane, que afirmou que 
há necessidade de se investir na formação para se sair da apicultura 
tradicional para a moderna. “Sem conhecimento acabamos matan-
do abelhas por falta de metodologias de produção sustentáveis”.

Há condições 
favoráveis 

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

A 
Sociedade Económica 
de Produtores e Pro-
cessadores Agrários 
(SEPPA) está a inten-
sificar a produção de 

mel através do povoamento de 
espécies melíferas numa área de 
pouco mais de sete hectares na 
localidade de Mahubo, posto ad-
ministrativo Eduardo Mondlane, 
distrito de Boane, província de 
Maputo.

A medida consiste em au-
mentar a composição de vegeta-
ção cuja afloração produz nectar 
e pólen suficiente para facilitar o 
trabalho das abelhas na produção 
num campo com 15 colmeias en-
tre móveis e de transição.

Na área de produção, os téc-
nicos da SEPPA prosseguem com 
o plantio de espécies como leu-
caena, moringa e girassol. 

Segundo o domingo apurou, o 
desmatamento que acompanha a 
preparação das áreas para a práti-
ca da agricultura acaba prejudi-
cando a produção do mel uma vez 
que esta actividade encontra a sua 
matéria-prima nas plantas.

Por este facto, a organização 
encontrou naquela área distante 
das comunidades, onde há níveis 

d Eduardo Changule

reduzidos de prática de agricultu-
ra, ambiente ideal para a fixação de 
abelhas.

Entretanto, além de Mahubo 
onde a actividade está numa fase 
inicial, a SEPPA pratica apicultura 
no distrito de Matutuíne, onde a 
colheita do mel estima-se em cer-
ca de tonelada e meia por extrac-
ção.

Entre Junho e Novembro, a 
maior parte das plantas encontra-
-se a aflorar, sendo, entretanto, o 
período de maior produção.  

O PROCESSO

domingo seguiu a estrada que 
dá acesso ao interior de Mahubo 
onde as abelhas sobrevoam sete 
hectares, colectam o pólen, sugam 
néctar e depois juntam no interior 
das colmeias.

Ali, com tarefas naturalmente 

distribuídas entre si, as abelhas 
produzem o mel para a sua ali-
mentação, cujo excedente é ex-
traído no final em benefício do 
apicultor.

Apesar da relação do dia-a-
-dia, os técnicos contam que o 
perigo é iminente porque são 
vistos como inimigos, uma vez 
que tiram o alimento delas, “te-
mos de visitar as colmeias equi-
pados porque nunca há confian-
ça”.  

“Temos abelhas adaptadas 
ao nosso clima, com caracterís-
ticas relativamente melhores, 
são mais trabalhadoras”, afirma 
Saira Nuro, directora da SEPPA.

Segundo Nuro, o processa-
mento do mel ainda constitui 
um desafio. “Precisamos de uma 
casa de mel equipada, não temos 
todas as condições necessárias”.

Além disso, boa parte do 
equipamento usado no proces-
so é importada a custos muito 
altos, o que de alguma forma 
acaba contribuindo para o enca-
recimento do produto final.

Por isso as pessoas não olham 
para o mel como um produto 
normal do dia-a-dia, usam-no 
sob condição das suas proprie-
dades medicinais, mas não devia 
ser assim, afinal de contas é um 
alimento muito nutritivo.

MERCADO EXIGE 
QUALIDADE

A fonte refere que o merca-
do ainda não é bom para o mel 
nacional, sobretudo para os seus 
derivados. É muito exigente em 
termos de qualidade e certifica-
ção por tratar-se de um produto 
que é regido por padrões inter-

nacionais.
“Qualidade refiro-me tam-

bém à embalagem que não está 
no padrão desejado e ao código 
de barras que é um requisito das 
grandes superfícies comerciais. 
Por causa disso o mel importado 
acaba ocupando as prateleiras dos 
supermercados em detrimento 

do nacional”, disse.
A qualidade deste produto 

acaba sendo refém da certifica-
ção, pois o país ainda não tem 
condições de fazer os ensaios do 
mel que são relativamente mais 
complexos.

“Dependendo do tipo de ve-
getação, o produto vai tendo pro-

priedades diferentes, são essas 
especificações que são exigidas 
quando se pretende exportar”.

A fonte explicou que os labo-
ratórios de bioquímica e de estu-
dos de água existentes no país até 
podiam dar alguma resposta, mas 
não estão capacitados para tra-
balhar com o mel orgânico, que, 
aliás, é o mais produzido em Mo-
çambique.

Estas fragilidades dificultam 
que os produtores nacionais pos-
sam entrar no mercado, o que 
significa que o país precisa de 
trabalhar para superar tudo o que 
atenta contra as estratégias de co-
mercialização.

A fraca massificação da pro-
dução e distribuição do mel no 
país acaba tercealizando o seu 
consumo e reduzindo a preferên-
cia. Entretanto, neste momento a 
SEPPA coloca no mercado nacio-
nal mel engarrafado em três tipos 
– mel puro, morimel resultante 
da combinação com a moringa e 
canimel misturado com canela 
cuja comercialização é feita nas 
províncias de Sofala, Manica, 
Cabo Delgado e Nampula onde a 
organização tem delegações. 

Através da interacção entre 
os produtores e o Ministério da 
Agricultura por meio do progra-

ma SUSTENTA, a directora do SE-
PPA acredita que o sector poderá 
registar melhorias.

“O SUSTENTA tem projectos 
de financiamentos à apicultura 
que irá abranger até os pequenos 
produtores, o que ajudará a criar 
condições mínimas de trabalho”, 
referiu.

Acesse https://t.me/Novojornal
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EM INHAMBANE

d Victorino Xavier

Falta copra para alimentar indístria de óleo e sabão

Indústria de óleo e sabão
corre o risco de colapsar

D
ezassete unidades de 
processamento de óleos 
e sabões entre pequenas, 
médias e grandes in-
dústrias que operam na 

província de Inhambane estão na 
iminência de fechar as portas por 
alegada falta de coco, a principal 
matéria-prima.

A integração do leite do coco 
e seus derivados na alimentação 
e culinária tradicional em regiões 
onde no passado não era prática, 
aumentando a procura pelo pro-
duto, é tida como uma das prin-
cipais razões para a escassez de 
matéria-prima para alimentar as 
fábricas. 

A escassez é agravada também 
pelo facto de a província da Zam-
bézia, outrora maior palmar do país 

Identificados os constrangimentos da indústria de coco em 
Inhambane – falta de substituição das plantas envelhecidas, com mais 
de 50 anos, e a ocorrência de pragas e doenças –,  os intervenientes da 
cadeia de valor do sector decidiram, num encontro realizado terça-
-feira na cidade da Maxixe, desencadear programas que visam au-
mentar a produção.

Para o efeito, os Serviços de Extensão deverão especializar os seus 
agentes e aumentar a assistência técnica em todas as etapas do pro-
cesso produtivo, enquanto as instituições de investigação e fomento 
devem pesquisar, mapear e distribuir variedades melhoradas que res-
pondam às múltiplas finalidades. Devem também identificar méto-
dos eficientes de controlo de pragas e doenças ajustadas à realidade 
do sector. Os produtores de coco deverão cultivar palmares com fina-
lidade comercial usando, para o efeito, pacotes tecnológicos melho-
rados, enquanto as indústrias processadoras têm a tarefa de estabele-
cer contratos de fornecimento de matéria-prima com os produtores,  
além de fomentar a cultura.

A Direcção da Indústria e Comércio tem como responsabilidade 
criar um sistema de informação sobre disponibilidade do coco e con-
tratos de fornecimento de matéria-prima às fábricas.

Uma das estratégias para o aumento da produção é a expansão do 
cultivo do coqueiro gigante verde ou outra variedade tolerante em 
Tevele, no distrito da Massinga, Pande, em Govuro, Mapinhane, em 
Vilankulo, Massalane, em Panda, e no interior de Inharrime, Zavala e 
Homoíne.  É também necessário o envolvimento do sector privado na 
busca de financiamento para plantações industriais, como acontece 
na indústria do açúcar.

Estas actividades, segundo Daniel Chapo, governador da província 
de Inhambane, deverão ser avaliadas trimestralmente para permitir a 
correcção de falhas e consolidação dos avanços.

O governador disse, na referida reunião, que o aumento da produ-
ção e produtividade, regularidade e qualidade de coco para a indús-
tria requerem uma intervenção coordenada dos diferentes actores do 
processo produtivo.

Chapo apontou também à necessidade da disseminação e adopção 
de tecnologias melhoradas de produção como crucial para a viabiliza-
ção da produção, além da necessidade da criação de feiras onde se vai 
falar da importância do coco para a economia.

Repovoamento 
do coqueiro

Alguns proprietários da indústria disseram que a 
ideia de criar mais palmares não é viabilizada por fal-
ta de áreas nas regiões costeiras consideradas férteis 
para a prática desta cultura e que estão a ser pressio-
nadas pela procura de espaço para a construção de 
estâncias turísticas.

Disseram também que a demanda de espaços para 
a construção de habitações e outras infra-estruturas 
nas cidades de Inhambane e Maxixe e nas vilas dos 
distritos de Jangamo, Morrumbene, sobretudo ao 
longo das estradas nacionais número Um e Cinco, 
obriga ao abate de muitos coqueiros em idade repro-
dutiva. Entretanto, alguns produtores querem que o 
Governo intervenha nos mesmos moldes como o faz 
na comercialização da castanha de caju e algodão em 
que estabelece um preço mínimo de modo a animar 
os produtores.

“O camponês não é obrigado a vender milho em 
vez da maçaroca fresca assada ou cozida onde ganha 
um pouco mais. Uma lata de 20 litros não chega a 

custar 200 Meticais, contra 10 a 15 Meticais uma es-
piga de maçaroca verde assada ou cozida vendida na 
rua”, exemplificou Damiel  Chapo.

Para este governante, as indústrias não devem re-
clamar o que não têm, ou seja, devem criar condições 
para que possam colher matéria-prima para as suas 
fábricas, enquanto o sector familiar preocupa-se em 
fazer a sua própria renda com recurso ao coco, ven-
dendo a quem paga mais.

Dados divulgados na reunião da Maxixe apontam 
que Inhambane é actualmente a detentora do maior 
palmar do país com cerca de 16.282.136 coqueiros 
produzindo uma média por ano de 384.170 tonela-
das de coco. As famílias com mais de 200 coqueiros 
estão acima dos limites da pobreza, pois é possível ter 
um rendimento diário de um dólar norte-americano. 
No meio rural o coqueiro constitui parte importante 
da herança para várias gerações, além da sua impor-
tância na preservação do ambiente ao proteger o solo 
contra a erosão.

Falta espaço para
palmares industriais

e da região, estar a registar baixas 
na sua produção, além do abate 
dos coqueiros para a produção de 
madeira.

Entretanto, o director provin-
cial de Agricultura e Pesca, em 
Inhambane, Francisco Feijão, en-
tende que a baixa oferta do coco 
para a indústria é também justifi-
cada pelo aumento da comerciali-
zação do coco fresco.

Em termos de preço, é mais 
rentável vender o coco fresco ou 
lanho, até porque para fazer um 
quilograma de copra são necessá-
rios pelo menos frutos.

Ora, o preço do coco varia de 12 
a 20 Meticais no mercado comum 
e cinco Meticais para as fábricas e o 
lanho varia de 10 a 15 Meticais. 

Os proprietários de coqueiro 
rendem cerca de dois mil Meticais 
por mês por cada planta na venda de coco, lanho, lacalacas, folhas e 

sura, uma bebida extraída do pal-
mar.  Segundo estimativas, a pro-
dução por coqueiro/dia é de apro-
ximadamente dois litros de sura, 80 
cocos por ano e mesmo número de 
lanhos, enquanto as folhas e lacala-
cas custam cinco e dez Meticais por 
unidade, respectivamente.

É neste contexto que os produ-
tores preferem, segundo investiga-
dores da cadeia de coco, vender o 
produto directamente ao consumi-
dor, a comercializá-lo à indústria 
de processamento.

Com efeito, a indústria de deri-
vados de coco tem vindo a registar 
um fraco desempenho. 

Assim, a produção de sabão 

fixou-se em 2.903,7 toneladas, em  
2020, contra 3.045,9. O óleo cru 
de copra baixou de 6.898,7 tonela-
das em 2018 para 5.989,1 toneladas 
em 2020, enquanto o bagaço está 
agora nas 4.563,8 toneladas contra 
4.721,7 toneladas em 2018.

Esta redução não está directa-
mente associada à queda de produ-
ção do coco porque a província de 
Inhambane continua a abastecer o 
mercado da zona Sul e outras pro-
víncias do Centro e Norte do país.

Aliás, Francisco Feijão explicou 
que nos últimos quatro anos, o grá-
fico da comercialização do coco em 
bruto evoluiu significativamente, 
sendo 211.020,2 toneladas (2016), 
244.007,8 (2017), 246.789,8, 

(2018), 270.722,4 (2019) e 280.722,4  
(2020). No mesmo período, disse 
Feijão, o volume de exportação do 
coco registou um crescimento as-
sinalável: 302,2 toneladas de coco 
fresco, em 2016, e 104,30 tonela-
das no ano passado. A exportação 
do coco seco para a África do Sul 
atingiu 124,10 toneladas, em 2020, 
primeiro ano das remessas para este 
país. Contrariamente ao que se ve-
rifica no processamento de óleos e 
sabões e outros derivados de coco, 
o aproveitamento da fibra do coco 
mostra uma evolução significativa 
ao sair de 5.725,8 toneladas em 2019 
para 6.707,9 no ano passado, o que 
corresponde a uma  variação de 8,9 
toneladas por ano.

Acesse https://t.me/Novojornal
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O mar exerce um fascínio muito grande aos que chegam

Cores, aromas e lugares 
de KaNyaka

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

A 
expressão viajar para 
fora cá dentro faz todo 
sentido quando se 
chega a KaNyaka ou 
Inhaca como teimo-

samente continuamos a desig-
nar aquele pedaço de terra que 
está isolado de águas salgadas 
logo depois de atravessado o 
canal de Machangulo... em 
pouco mais de duas horas de 
“ferry” baptizado  justamente 
“KaNyaka”.

Desde logo é uma experiên-
cia única para quem chega. Do 
“ferry” tem de descer para um 
barquito que, dançando ao sa-
bor das ondas, o transporta 
para junto da margem onde já 
dá o pé. É um baptismo único: 
calças arregaçadas ou saias mais 
ou menos levantadas por mãos 
delicadas completam o cená-
rio dos que chegam e podem, 
finalmente, pisar as areias da-
quele lugar. 

Um esqueleto de uma ponte 
dá as boas-vindas aos visitan-
tes. Funcionou alguns anos, 
mas o tempo e algum descaso 
fizeram com que uma secção da 
mesma ruísse. Mas quem pensa 
que tal constitui motivo de tris-
teza para os locais desengane-
-se. Sobre aquela infra-estru-
tura, os locais dão uma resposta 
interessante: “se reabilitarem a 
ponte, onde você pensa que os 
operadores dos barcos que fa-
zem o transbordo de passagei-
ros irão buscar o sustento das 
suas famílias?”

Essa filosofia de vida – se é 
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que assim se pode considerar – 
acaba marcando o ritmo de vida 
dos ilhéus e toda a dinâmica 
daquele lugar. Um exemplo: é 
normal uma pessoa que preten-
de apanhar o semicolectivo lo-
cal, cujo terminal é mesmo per-
tinho do mercado municipal, 
pedir ao motorista que espere 
porque precisa ainda de com-
prar uma ou duas coisas; e este 
espera e ninguém reclama... na 
grande Maputo isso equivale-
ria a uma reprimenda tanto ao 
passageiro quanto ao motorista 
durante a viagem inteira...

Outro detalhe igualmente 
assinalável é a cadeia de valor 
criada à volta do negócio de 
pescado; segue uma lógica in-

teressante e, curioso, ninguém 
“fura a fila”. Os pescadores vol-
tam da faina e têm um grupo de 
senhoras à espera. Os homens 
do mar vendem o produto a es-
tas que em seguida percorrem a 
vila e outros locais para vende-
rem o peixe, camarão, lagostas, 
entre outros. São elas que for-
necem esses produtos também 
aos locais de restauração.

Em conversa com o proprie-
tário do “Restaurante Lucas”, 
sobre este assunto, ele foi pe-
remptório ao afirmar que “to-
dos nós precisamos de ganhar 
alguma coisa; por isso mesmo 
é que não compramos nada 
directamente dos pescadores. 
Aquelas senhoras compram e 

revendem-nos. Funciona as-
sim. Ganhamos todos... pouco, 
mas é assim que deve ser”.

Essa harmonia lembra a fi-
losofia oriental sobre a vida em 
comunidade; onde a ideia de 
ser o primeiro em tudo cede 
lugar ao conjunto. E o conjun-
to, tal como um formigueiro, 
mantém viva a ilha, com a sua 
diversidade vegetal e animal 
ímpar. Um pequeno lugar idí-
lico aqui pertinho da cidade de 
Maputo. 

Elevado à categoria de dis-
trito municipal há sensivel-
mente duas décadas, KaNyaka 
tem três grandes povoações, 
nomeadamente Ingwane, Rib-
jene e Nhaquene, e uma po-

pulação aproximada em 11.000 
habitantes. Reza a história que 
Tsongas que povoavam o li-
toral da baía de Maputo foram 
quem, pela primeira vez, ocu-
param a ilha. Dentre as referi-
das famílias, a dinastia Nhaca 
forneceu régulos à ilha e assim 
o seu nome também. Até hoje, 
os Nhaca é que governam sim-
bolicamente os residentes da 
ilha… habitantes estes que gra-
dualmente estão a deixar de 
depender do continente para 
tratarem assuntos como Bilhete 
de Identidade ou Registo Cri-
minal, graças à introdução em 
curso desses serviços.

Tanto assim é que o actual 
régulo – Carlos Sipho Nhaca – é 
o responsável pelas cerimónias 
onde haja exaltação dos espí-
ritos, incluindo para pedir aos 
antepassados a chuva ou, re-
gularmente em Setembro, para 
pedir que haja boa colheita en-
tre outras coisas boas.

Aliás, fazendo jus às suas 
próprias palavras, foi a sua pre-
sença destacada nas cerimó-
nias do lançamento do Festival 
Cultural de KaNyaka, ocorrido 
em Junho último, antecedendo 
o grande evento que terá lugar 
em Novembro próximo. Inicia-
tiva da vereação de KaNyaka, o 
ensaio movimentou dezenas de 
artistas, desportistas, agentes 
económicos e populares da-
quela parte insular da cidade de 
Maputo.

E se calhar são mesmo esses 
espíritos que fazem com que 
KaNyaka seja uma profusão de 
cores e aromas. O verde do-

Acesse https://t.me/Novojornal
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A magia da natureza

O turismo reduziu, mas ainda há quem chega... Haverá, algures, um pôr do sol como este?

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

mina. Os mangais ainda orna-
mentam a costa. Há ainda vas-
tas áreas onde a natureza ainda 
está no seu estado mais puro. 
Camarão, lagosta, peixe, lulas, 
ameijoas e outros produtos do 
mar ainda fazem um “estrago” 
muito grande para quem chega. 
É um regalo de cheiros e sabores 
únicos. 

E tem o sorriso natural das 
pessoas. Dá a impressão de que 
todo o mundo anda bem dispos-
to. Todos sabem que ali é um lu-
gar de chegadas. Um lugar para 
onde se deve ir e sair sempre 
com vontade de lá voltar. 

Apesar das suas dimensões, 
KaNyaka tem uma grande ver-
tente turística dada a sua enor-
me diversidade biológica, com 
mais de 12000 espécies regista-
das, incluindo corais e mais de 
300 espécies de aves e quatro ti-
pos de tartarugas que têm a ilha 
como ponto de nidificação…

Deve ser por isso que a praia 
das tartarugas é um dos luga-
res mais bonitos de KaNyaka; 
aquelas dunas de areias bran-
cas, com uma vegetacão típica, 
dão-lhe um ar tranquilizador, 
mas, ao mesmo tempo, insti-
gante. Galgar aquelas dunas é 
um exercício e tanto… Toda a 
zona costeira, uma duna conso-
lidada com vegetação natural, é 
protegida como reserva integral, 
assim como a próxima ilha dos 
Portugueses (antes conhecida 
como ilha dos Elefantes), sob 
a responsabilidade da Estação 
de Biologia Marítima, um órgão 
da Universidade Eduardo Mon-
dlane. A Estação de Biologia Ma-
rítima foi construída entre 1948 
e 1950 e inaugurada pelo Almi-
rante João Moreira Rato em 1951.

O farol da ilha – lugar obri-
gatório para quem chega àquela 
terra – está situado no cume do 
monte Inhaca, e foi construí-
do originalmente em 1894 para 
alertar o fluxo de tráfico mari-
nho, dirigido ao porto de Ma-
puto, então Lourenço Marques. 
O primeiro farol tinha 27 metros 
de altura e era uma torre de ferro 
pintada a vermelho. O farol ti-
nha próxima uma estação helio-
gráfica e uma estação semafórica 
em comunicação com a cidade.

Em 1921 o farol foi reconstruí-
do, passando a ser uma torre de 

cimento armado, com uma al-
tura de 31 metros, uma cúpula 
vermelha e a casa dos faroleiros 
ao lado. Em 1946 passou a ter um 
novo aparelho de maior alcance. 
Este farol ainda continua em 
funcionamento. 

Este farol, situado no monte 
Inhaca, não foi o único cons-
truído, pois, devido ao nau-
frágio de nove navios no baixo 
de Cockburn (atrás da Ilha dos 
Elefantes), entre 1894 e 1900, foi 
construído um outro. Este novo 
farol foi inaugurado em Janei-
ro de 1901 após oito meses de 
construção, mas, em 1965, foi 
destruído pelos ventos da de-
pressão “Claude”, agora cons-
tituindo um lugar importante 
para a pesca. 

Angêlo Manguele, membro 
da Associação dos Operadores 
Turísticos de KaNyaka (AO-
TUKA), em conversa com o 
domingo, disse que há espaço 
para o turismo crescer exponen-
cialmente na ilha, “embora os 
desafios sejam grandes. Temos 
vontade de fazer coisas, mas há 
algumas limitantes, sendo ago-
ra, a título de exemplo, a pande-
mia do novo coronavírus. Temos 
de encontrar formas de contor-
nar os obstáculos e continuar-
mos a subsistir”.

Essa necessidade de “sobrevi-
vência” levou os operadores lo-
cais a estimularem, aos turistas, 
caminhadas ao ar livre e menos 
eventos em espaços fechados. 
Pequenos grupos de visitantes 
são convidados a caminhar pelo 
interior da floresta, em trilhos já 
existentes, a fazerem almoços 
e jantares ao ar livre, entre ou-
tros aspectos. Visitar o “Coconut 
Village”, por exemplo, é uma 
experiência única... ali pode-se 
tomar sumo de coco fresquinho 
em ambiente descontraído. É 
mágico!

“É verdade que sempre fi-
zemos este tipo de coisas, mas 
agora apresentam-se como al-
ternativas mais seguras em vez 
de festas e ou jantares nos res-
taurantes. Felizmente, os pou-
cos turistas que ainda visitam a 
nossa ilha compreendem e até 
apreciam estas opções de enco-
mendarem refeições e comerem, 
por exemplo, lá no farol ao ar li-
vre”, conta Angêlo Manguele na 

Esplanada do “Erca Bar”, um 
dos lugares mais frequenta-
dos em KaNyaka.

Um aspecto interessante 
no negócio da restauração em 
KaNyaka é a harmonia en-
tre os gestores de restauran-
tes e barracas; estando num 
restaurante a comer ou be-
ber alguma coisa e querendo 
algo que só está disponível 
noutro lugar, é possível tê-
-la sem nenhum problema e 
sem custos adicionais. Dito 
por outras palavras: se estou 
no “Erca Bar” a degustar um 
peixe e no “Lucas” há lagos-
ta que eu gostaria de comer, 
não há obstáculo que eu peça 
a lagosta e a coma sem sair 
do lugar onde me encontro. 
Simples. Este detalhe – in-
teressante, diga-se – resulta 
da harmonia com que aque-
les operadores actuam para 
a promoção do turismo e da 
ilha, em particular.

O artesanato é outra mar-
ca de KaNyaka. Há uma feira 
bastante rica em produtos fa-
bricados pelos artesãos locais, 
que se socorrem de uma vasta 
gama de materiais locais, in-
cluindo conchas e outros pro-
dutos marinhos. 

Apesar de tudo o que se 
pode experimentar na ilha, não 
deixa de causar uma certa im-
pressão ver um hotel que já foi 
puro “glamour” a definhar a 
olhos vistos. Encerrado há al-
guns anos, o Hotel Inhaca está 
a pagar uma alta factura ditada 
pela dinâmica do mercado. É 

de partir o coração...
Mas não se pode enjeitar 

uma visita à Ilha de Inhaca por 
causa disso. Há ainda a magia 
do pôr do sol que é um espec-
táculo digno de um “oscar”. 
Magia pura que só é possível a 
partir daquele minúsculo pon-
to no meio do nosso mar!

Acesse https://t.me/Novojornal
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Sara Jona e Lucílio Manjate são as novas caras da FFLC

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Michel do Rosário de Moçambique e Nelo Paimde de Angola

N
os últimos anos assisti-
mos a vinda em massa 
de bandas e músicos 
angolanos para actua-
rem em palcos mo-

çambicanos. Uns até preferiram 
sempre trabalhar com os instru-
mentistas moçambicanos por 
causa da sua qualidade e mestria 
na execução. E, no mercado an-
golano, pouco ou quase nada se 
divulga sobre a produção musi-
cal moçambicana. 

Preocupado com esta situa-
ção, o músico e produtor mo-
çambicano Michel do Rosário 
aproximou-se e trabalhou com 
o músico angolano Nelo Paim. 
O seu labor em estúdio resultou 
em um projecto denominado 
MOZANGO (Mozambique-An-
gola). O lançamento oficial do 
MOZANGO será feito no dia 13 
de Agosto corrente através das 
plataformas digitais.

“MOZANGO é um projec-
to que pretende proporcionar o 
intercâmbio entre artistas an-
golanos e moçambicanos. Para 

Queremos conquistar
o mercado angolano

– Michel  do Rosário, músico moçambicano
dar o ponto inicial concebemos 
a música ‘Ai Saudades’ que é o 
primeiro single do projecto. Na 
verdade este single é um brin-
de para moçambicanos e ango-
lanos, que neste momento de 
pandemia sentem saudades de 
conviver, dançar, conversar,  
abraçar-se como era antes”, 
afirma Michel do Rosário.

Os mentores da iniciativa 
afirmam que mais do que um 
projecto discográfico, MOZAN-
GO pretende ser uma plataforma 
com artistas dos dois países, que 
no futuro pode evoluir para uma 
produtora.

“Para além da produção mu-
sical, outra meta é dar maior 
visibilidade aos músicos mo-
çambicanos em Angola, apre-
sentando anualmente um álbum 
do projecto, com tournés dos 
artistas pelos dois países irmãos. 
Os duetos entre artistas, a apos-
ta em talentos e o relançamento 
da carreira de músicos renoma-
dos, hoje afastados dos palcos 
também, está na nossa agenda”, 
explica Nelo Paim, irmão mais 
novo do conceituado músico 

angolano Eduardo Paim.
Através do MOZANGO os 

mentores pensam fazer o lan-
çamento de novos talentos, nas 
vestes de empreendedores cul-
turais.

“São muitas ideias que pai-
ram nas nossas cabeças. Esta-
mos a pensar, por exemplo, num 
dueto entre Carlos Lamartine 
e Wazimbo, ou mesmo Jimmy 
Dludlu e Simmons Manssini, 
como Otis e Nanuto, entre ou-
tros. São sonhos musicais que 
gostaríamos de realizar no fu-
turo”, afirma Michel do Rosário.

 

CANTAR PELA 
COVID-19

“Ai Saudades” é o single que 
será lançado no dia 13 de Agos-
to. Os dois jovens artistas, no 
tema em kizomba, trazem uma 
mensagem de esperança em 
uma conversa entre dois ami-
gos, um no Atlântico e outro no 
Índico, a abraçarem-se e a dan-
çarem, mas cientes de que não 
é possível estarem juntos neste 
momento da pandemia.

O tema foi gravado em Luan-
da e Maputo, cidades nas quais 
estão a fazer as filmagens para 
o vídeoclip que será editado 
em Moçambique, país ao qual 
muitos artistas angolanos se 
rendem devido ao talento das 
produtoras locais. Depois de 
“Ai Saudades”, outros temas 
surgirão.

“Um dos problemas que en-
frentamos é o facto de a nossa 
música não ter espaço em An-
gola. Mas aqui consumimos a 
música angolana quer através 
das rádios, assim como concer-
tos. E cremos que através desse 
projecto podemos introduzir a 
nossa música em Angola”, ex-
plica Michel do Rosário.

Sara Jona Laisse é a nova di-
rectora executiva da Fundação 
Fernando Leite Couto (FFLC). 
Com a sua nomeação abre-
-se um novo ciclo, com novas 
propostas e uma nova visão 
para a FFLC, que é um centro 
cultural moçambicano cria-
do há cinco anos, período no 
qual vem-se notabilizando 
ao dar espaço a novos artistas 

de diferentes disciplinas para 
mostrar os seus trabalhos e a 
criar pontes de intercâmbio, 
através dos seus projectos de 
residência artística, entre ou-
tros.

Há 20 anos que Sara Jona 
mantém um programa de in-
centivo ao gosto pela litera-
tura designado “Tertúlias de 
Sábado” e foi editora do pro-

grama radiofónico “Lavrado-
res da palavra” e dos progra-
mas televisivos “A Letra” e 
“Letra Viva”. É, actualmente, 
colaboradora do jornal Sete-
margens.

A ensaísta possui uma larga 
bagagem no campo da Litera-
tura e nos Estudos da Cultu-
ra Moçambicana, conforme 
atestam as publicações dos li-

Sara Jona e Lucílio Manjate
assumem cargos na FFLC

vros “Entre o Índico e o Atlân-
tico: ensaios sobre literatura e 
outros textos” (2013) e “Entre 
Margens: diálogo intercultu-
ral e outros textos”. E, entre 
outros, os ensaios nos seguin-
tes livros: “A Língua Portu-
guesa na Índia e em Outras 
Terras” (2018); “Reinventar 
os discursos e os palcos: o rap, 
entre saberes locais e olhares 
globais” (2019); “Língua Por-
tuguesa: lusofonia(s), língua(s) 
e cultura(s)” (2020); e “Percurso 
pelas áfricas: a literatura de Mo-
çambique” (2020).

 

LUCÍLIO MANJATE
COORDENA A PARTE 
EDITORIAL

O escritor Lucílio Manjate é 
outro novo rosto da Fundação, 
ocupando o cargo de coorde-
nador editorial. Licenciado em 
Linguística e Literatura pela 
Universidade Eduardo Mondla-
ne, Manjate é professor de Lite-
ratura na Faculdade de Letras e 
Ciências Sociais na mesma uni-
versidade.

Lucílio é igualmente escri-
tor, tendo já publicado o livro 
de contos “Manifesto” (2006), 
“Os Silêncios do Narrador” 

(2010, novela), “A Legítima 
Dor da Dona Sebastião” (2013, 
novela), “O Jovem Caçador e a 
Velha Dentuça” (2016, infanto-
-juvenil), “A Triste História de 
Barcolino, O homem que não 
sabia morrer” (2017, novela), 
“Rabhia” (2017, romance), en-
tre outros.

No campo da crítica literá-
ria, publicou, em co-autoria, o 
livro “Literatura Moçambicana 
– Da Ameaça do Esquecimento 
à Urgência do Resgate”. E foi 
distinguido com o Prémio Re-
velação Telecomunicações de 
Moçambique 2006, pela obra 
“Manifesto”; Prémio 10 de No-
vembro 2008, do município de 
Maputo, pela obra “Os Silêncios 
do Narrador”; Prémio Literário 
Eduardo Costley-White 2016, 
pela obra “Rabhia”.

A FFLC foi criada pelos filhos 
do escritor, nomeadamente, 
Fernando Amado Couto, Emílio 
Leite Couto (Mia Couto) e Ar-
mando Jorge Couto, com a ideia 
de promover as artes, a cultura 
e a literatura moçambicana.

A instituição não só organi-
za eventos, assim como planeia 
oferecer bolsas artísticas e pré-
mios, com a ideia de promover 
jovens escritores moçambica-
nos.

Acesse https://t.me/Novojornal
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B
ento Balói traz-nos, outra 
vez, um livro com um título 
peculiar: “No Verso da Cica-
triz”, um projecto editorial 
conjunto da Editora Índi-

co (de Moçambique) e da Alêtheia 
Editores (de Portugal) através da sua 
chancela Ideia Fixa. Em 321 páginas, 
o escritor convida-nos para uma 
viagem pelo interior de cada um de 
nós, numa história que tanto tem de 
mágico como de perturbador. Nas li-
vrarias desde a última quinta-feira, o 
livro aguarda melhores dias para um 
lançamento à sua altura... quem sabe 
se em Setembro, na Feira do Livro de 
Lisboa, as luzes brilhem com mais in-
tensidade...

Bento Balói está a revelar-se um 
escritor bastante prolífico. Dois ro-
mances num espaço de tempo mais 
ou menos curto... ainda estamos 
na ressaca de “Recados de Alma”... 
como saiu da cabeça para o papel esta 
nova proposta?

Não sei se realmente sou esse es-
critor prolífico como pretende dar a 
entender. Deixa-me apenas recordar 
que “Recados da Alma” foi publica-
do pela primeira vez em Novembro 
de 2016, portanto há cerca de cinco 
anos. É tempo suficiente para se co-
gitar outras aventuras literárias. O 
que eventualmente estará por detrás 
da ideia de muita produção em pe-
ríodos muito curtos é certamente o 
facto de ter lançado “Arca de Não É” 

A dor oculta
na "Cicatriz" 
de Bento Baloi

há poucos meses. Mas cada livro é um 
livro. Tem o seu próprio percurso e 
uma dinâmica criativa própria.

Quais as linhas centrais da trama 
em “No Verso da Cicatriz”?

É um romance histórico que, tal 
como “Recados da Alma”, serve-se 
de uma história de amor para trazer 
a debate alguns contornos marcantes 
da nossa história pós-independên-
cia. É uma história de luta, perseve-
rança e dor que deve servir de lição 
para pensarmos no Moçambique que 
queremos para nós.

... e as motivações para esta nova 
viagem.

A única motivação é esse desejo 
de trazer à luz do dia alguns episó-
dios importantes da nossa história 
recente que não estão registados nos 
nossos manuais de história. Acredi-
to que é tendo a coragem suficiente 
de abordar estes factos – uns bons 
exemplos para replicar e outros maus 
para evitar – que plantaremos me-
lhores alicerces nesta difícil, sinuosa 
e longa empreitada da construção do 
nosso Estado-Nação.

Porquê uma história que atravessa 
tempos tão diferentes, sob o ponto 
de vista político e social, como a fase 
pré-indepêndencia e o pós-inde-
pendência?

“No Verso da Cicatriz” centra-se 
essencialmente no pós-indepen-
dência cobrindo um período que vai 
até à Assinatura do Acordo Geral de 
Paz, de 1992. É um período histórico 
prenhe de muitos acontecimentos 

sociopolíticos de inegável valor his-
tórico em relação aos quais é sempre 
importante convocar a nossa memó-
ria colectiva à razão. 

Qual é a mensagem que quer 
transmitir com este título que mais 
lembra um livro de poesia do que 
propriamente um romance?

Os romances que se produzem 
hoje em dia estão cheios de uma 
enorme carga poética. Mas é tam-
bém interessante ver como os poe-
tas vão apresentando cada vez mais 
a sua poesia em forma de prosa. É a 
dinâmica da própria arte. O que pre-
tendo transmitir? Quero que as pes-
soas reflictam em torno da dor que se 
oculta por detrás da cicatriz de uma 
alma que acredita num Moçambique 
melhor para todos.

Quanto tempo levou a construir 
este romance?

Vários anos. Labuto neste texto há 
realmente muito tempo. O trabalho 
foi conhecendo várias metamorfoses 
e várias etapas de maturação ao lon-
go dos anos. Espero que o resultado 
consiga dar um modesto contributo 
neste enorme edifício da literatura 
moçambicana.

Certamente que teve de fazer 
uma grande pesquisa... quanto tem-
po levou a preparação antes da má-

quina de escrever?
A pesquisa é o ponto 

de partida de tudo. Li 
livros, revistas e pu-
blicações na internet, 
entrevistei pessoas e 
fiz viagens antes de me 
sentar em frente ao te-

clado. 
Que expectativas 

tem em relação a esta 
nova obra consideran-
do a boa recepção dos 
dois primeiros livros 
(“A Arca de Não É” e 
“Recados da Alma”?

Espero que tenha a 
mesma recepção que 
tiveram os outros dois 
livros, uma vez que 
isso inspira e enche-
-nos sempre de muita 
vontade de continuar a 
trabalhar. 

Mais do que uma simples música, o reggae é uma expressão religio-
sa. Uma forma de se posicionar na sociedade. Jah Bee, que perdeu a vida 
recentemente, na cidade da Beira, onde vivia e trabalhava, assumia essa 
postura religiosa que só os rastafaris vivem. Ele fez do activismo social 
uma forma de vida. 

Entende-se assim a sua afirmação em 2004 quando disse que “o re-
ggae é um meio para atingir o espírito e o rasta uma forma de estar no 
mundo”. Era como se dissesse que se a música não tem um papel social, 
então não tem razão de existir. 

Para Jah Bee, a música existia e era uma forma de luta. É essa imagem 
que vamos preservar. A imagem de um músico lutador em várias verten-
tes – um lutador de causas humanas. Sendo assim, a morte nunca será 
o fim para pessoas que fizeram da causa dos outros uma forma de vida.

Neste tempo de morte cruel, como diria Alex La Guma, a covid-19 le-
vou o músico moçambicano Jah Bee. 

Nascido a 29 de Abril de 1961, em Angónia, na província central de 
Tete, de pais naturais de Mocuba, na vizinha Zambézia, Alfredo “Jah Bee” 
Binda era dos poucos cantores de reggae com expressão em Moçambique.

Até sempre 
Jah Bee!

Acesse https://t.me/Novojornal
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Entre as crianças internadas algumas não têm histórico de comorbidade

Valéria Chicamba, chefe do Programa Nacional de Pediatria

Crianças até os dez anos de idade não têm muita capacidade de fazer a transmissão em cadeia

8 de Agosto de 2021

d HERCÍLIA MARRENGULE

Quase 12 mil crianças contraíram covid-19
QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

M
ais de 12 mil crianças 
até aos 14 anos con-
traíram a covid-19 
desde o diagnóstico 
do primeiro caso da 

doença em Moçambique, em 
Março do ano passado, o que 
corresponde a cerca de 9 por 
cento do global.

Do total das crianças infec-
tadas, mais de 700 foram regis-
tadas na semana passada.

Desde o início da pandemia, 
a ideia de que as crianças po-
diam contrair a covid-19, mas 
somente as que tinham comor-
bidades desenvolviam formas 
graves da doença foi ampla-
mente disseminada. 

Mas, com o surgimento de 
novas variantes, o cenário mu-
dou. 

Embora a expressão da 
doença neste grupo seja menor 
comparativamente aos adultos, 
nos  últimos dias, o aumento de 
casos revela uma nova tendên-
cia que vem preocupando os 
médicos: há casos de adoles-
centes que nunca haviam sido 
diagnosticados com diabetes, 
mas que a doença eclodiu após 
a infecção da covid-19.

Trata-se de algumas crian-
ças internadas na unidade de 
cuidados intensivos da pe-
diatria do Hospital Central de 
Maputo (HCM), com idades 
compreendidas entre 10 e 14 
anos. Alguns casos chegaram a 

Número de menores nos cuidados intensivos tende a subir

De acordo com Valéria Chicamba, crianças abaixo de 
dois anos de idade têm imaturidade imunológica, por 
isso são mais propensas às doenças respiratórias. Dos 
mais de 700 casos de covid-19 na faixa etária pediá-
trica notificados nesta semana, quase 200 são crianças 
menores de dois, o que tem colocado muitos pais em 
alerta, devido à dificuldade de identificar os sintomas. 

É o caso de uma mãe de 28 anos que não quis ser 
identificada. A mãe disse que antes de o seu filho de 
apenas dois meses de vida testar positivo para a co-
vid-19, nunca tinha ouvido falar da doença em bebés. 
Só desconfiou dos sintomas que o bebé apresentava de-
pois que o marido foi diagnosticado com a doença.

Apesar de não acreditar na possibilidade de um re-
sultado positivo, a mãe de primeira viagem, que viveu 
a dor da perda do pai vítima de covid-19, em Janeiro, 
submeteu-se ao teste com o seu filho. 

“O resultado do meu teste foi negativo, mas da 
criança não. Fiquei apavorada. Ele é pequeno e frágil, 
mas o pediatra explicou que nos bebés os sintomas têm 
sido ligeiros porque eles têm imunidade muito alta”, 
disse a mãe que confessou ao domingo que desde que 
recebeu a notícia não consegue dormir, mas tenta se 
manter firme para passar segurança ao marido e ao 
bebé.

Diferente da outra mãe, Lezly Macamo, de 27 anos, 

que também recebeu o diagnóstico positivo para a co-
vid-19, disse à nossa reportagem que, apesar de o filho 
também com poucos meses de vida apresentar sinto-
mas, não o submeteu a um teste para confirmar.

“Já há alguns dias o meu filho apresenta alguns sin-
tomas da covid-19 e eu posso ter passado para ele por-
que testei positivo, mas acho que não fazem teste em 
crianças”, avançou a mãe que em Janeiro, ainda grávi-
da, também contraiu o vírus. 

Assustada com a possibilidade, diz ter consultado 
um pediatra, que não pediu o exame, e, no momento, 
está a cumprir com a medicação recomendada e a in-
tensificar a amamentação.

Recém-nascidos são mais propensos 

desenvolver a forma mais grave 
da doença.

O cenário revela-se cada vez 
mais preocupante devido ao 
aumento de casos que chegam 
a precisar de internamento. 
Se nas outras vagas a unidade 
de cuidados intensivos da pe-

diatria do HCM registava um 
a dois internamentos por mês 
devido à doença, actualmente 
o número é registado semanal-
mente.

Até quinta-feira da semana 
finda, cinco crianças em esta-
do crítico e a depender de um 

suporte ventilatório para viver 
estavam internadas nesta uni-
dade hospitalar.

Entretanto, de acordo com 
a chefe do Programa Nacional 
de Pediatria e coordenadora da 
Unidade de Cuidados Inten-
sivos, Valéria Chicamba, em 
entrevista ao domingo, a popu-
lação pediátrica tem a mesma 
susceptibilidade de contrair 
a covid-19 do adulto. No en-
tanto, crianças até os dez anos 
de idade não têm muita capa-
cidade de fazer a transmissão 
em cadeia tanto quanto outras 
faixas etárias. Contudo, alerta 
que nas crianças acima dos dez 
anos o vírus age da mesma for-
ma que nos adultos. 

“As crianças podem trans-
mitir a covid-19, mas o facto 
de estarem juntas não signi-
fica que aumenta o grau de 
transmissibilidade. Para ha-
ver transmissão tem de existir 
um adulto ou adolescente com 
essa capacidade”, defende

O que difere a terceira das 
outras vagas na óptica da pe-
diatra, é que nas anteriores, 
houve menos exposição do 
ponto de vista de contacto 
para a transmissão do vírus 
às crianças, porém, apesar de 
defender a reabertura das es-
colas, diz que a retoma expôs 
as crianças aos adultos como 
professores e educadores e, 
desse modo, houve mais pro-
pensão para a transmissibili-
dade. A especialista acrescenta 

a isso a circulação no país de 
novas variantes como as da Ín-
dia e África do Sul. 

“Com o desconfinamento as 
pessoas relaxaram. Abrimos as 
escolas, enquanto não tínha-
mos eficácia no controlo para 
reverter o cenário. Teríamos de 
fazer, semanalmente, testagem 
e despiste dos professores”, su-
blinhou.

SINTOMAS 
CONFUNDÍVEIS

Além dos sintomas que são 
comuns em indivíduos com 
covid-19, como tosse, cori-
za, febre, dor na garganta, nas 
crianças a sintomatologia ini-
cia como se fosse um quadro 
de um resfriado comum e é 
frequente apresentarem diar-
reia, dor abdominal, vómitos 
ou alterações na pele. Todos 
sintomas que podem ser con-
fundidos com outras doenças. 

Diante disso, no âmbito 
da vigilância epidemiológica, 
todas as crianças que dão en-
trada nas urgências do HCM, 

RISCO DE CASCATA 
INFLAMATÓRIA

A médica dos cuidados in-
tensivos refere que, apesar da 
existência de poucos estudos 
relacionados ao pós-covid-19 
em crianças, as que evoluem 
para casos graves podem de-
senvolver o que chama de 
cascata inflamatória (sín-
drome de resposta multi-in-
flamatória), e, nesses casos, 
podem precisar de uma tera-
pia intensiva para melhorar a 
qualidade de vida.

“Entre as sequelas des-
critas em consequência dos 
casos graves, destaca-se a fi-
brose relacionada com o sis-
tema nervoso central, ence-
falites que podem levar a uma 
regressão no desenvolvimen-
to psicomotor da criança, ou 
seja, as aquisições que tinha 
como a fala e locomoção po-
dem regredir”, explicou.

Destaca também o impac-
to psicológico da doença nas 
crianças. 

“Há crianças que estão a 

com um quadro de resfriado 
ou gripe, são submetidas ao 
despiste da covid-19. 

“O aumento nos últimos 
dois meses de gripes influen-
za levou-nos a fazer a triagem 
dos doentes que apresentam 
sintomas de gripe, priorizan-
do casos com sinais de gra-
vidade”, detalhou a pediatra 
que é também coordenadora 
dos cuidados intensivos do 
HCM.

Segundo avançou, das mais 
de 500 crianças atendidas se-
manalmente nos serviços de 
urgências do HCM, mais de 
100 são testadas e dessas me-
nos de dez por cento são posi-
tivos para a doença. 

desenvolver quadros de an-
siedade, medo, depressão, 
alterações de sono, que não 
víamos com frequência nas 
nossas consultas de pedia-
tria, outras, que já tinham 
alguma autonomia, regredi-
ram”, disse, acrescentando 
que o impacto indirecto da 
covid-19 também deve ser 
levado em consideração. 

PRIORIZAR 
VACINAÇÃO
DE MULHERES 
GRÁVIDAS 

As mulheres grávidas sem-
pre foram grupo de risco para 
uma piora na evolução da 
doença, o que, segundo a  pe-
diatra, devia justificar a sua 
inclusão nos grupos prioritá-
rios para vacinação. 

Pontua que há imunizantes 
sem nenhuma contra-indica-
ção para este grupo, desde que 
as vacinas sejam administra-
das depois da vigésima  sema-
na de gestação.

Disse ainda que há muitos 
casos de gestantes que mor-
rem devido à doença no país. 

“Temos acompanhado com 
muita preocupação casos de 
bebés nos nossos berçários 
órfãos de mãe que morreram 
devido à covid-19”, lamen-
tou.

Questionada se a vacina-
ção somente em adultos não 
tornaria difícil o controlo da 
pandemia, Chicama explica 
que as vacinas conferem uma 
robustez na imunidade para 
que não se desenvolvam casos 
graves. Entretanto, a rapidez 
com que foram criadas deixa 
uma janela de dúvida em re-
lação à sua administração em 
crianças menores de 12 anos. 
Para ela, enquanto houver in-
certezas, não se pode aplicar a 
esta população. 

Contudo, destaca a sua 
importância e aponta como 
evidência o facto de a maio-
ria das pessoas internadas nas 
unidades sanitárias não ter 
sido abrangida pela vacina-
ção, aliás, o que na sua óptica 
justifica a redução de casos de 
idosos nos hospitais.

Acesse https://t.me/Novojornal
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A estátua de ave patente no bandeira do Zimbabwe representa uma das oito esculturas 
que foram recuperadas como vestígios arqueológicos nas muralhas do reino do Grande 
Zimbabwe estabelecido no planalto central daquela região entre 1250 e 1450. Pensa-se 
que estas esculturas poderiam ser símbolos do poder real, ou de outro poder naquele 
período.

O primeiro computador com um hard drive parecido com o que existe hoje foi o RA-
MAC, lançado pela IBM em 1956. A máquina continha um sistema que usava discos 
magnéticos e uma cabeça móvel para registar e acessar dados. Foi uma grande inovação 
no armazenamento em massa, já que até então guardar dados significava usar cartões 
de perfuração e fita magnética. O RAMAC tinha uma capacidade de 5 megabytes, pe-
sava mais de uma tonelada e era alugado a quem tivesse interesse em usá-lo por 3.200 
dólares por mês.

Em 1914, o americano Tony Jannus tornou-se o piloto do primeiro voo regular da his-
tória. Jannus usou um hidroavião para transportar carga e passageiros entre São Peter-
sburgo e Tampa, na Flórida, ao largo da Baía de Tampa. A sua composição tinha espaço 
para um passageiro, que pagava cinco dólares pelo voo de 35 km. Este táxi aéreo, con-
siderado a primeira linha aérea do mundo, logo enfrentou dificuldades financeiras, e 
durou apenas alguns meses. 

No ano de 105, o oficial da corte T’sai Lun anunciou ao imperador da China a invenção 
do papel. Tratava-se de um material preparado sobre uma tela de pano esticada por 
uma armação de bambu. Nessa superfície, vertia-se uma mistura aquosa de fibras ma-
ceradas de redes de pescar e cascas de árvore. Dois artesãos da China foram aprisiona-
dos pelos árabes na antiga cidade de Samarkanda no ano 751, aos pés das montanhas do 
Turquestão. A liberdade só foi obtida quando eles ensinaram a fabricar papel.

Quando apertamos um interruptor, as lâmpadas acendem quase instantaneamente. 
Dessa forma, é natural imaginarmos que os eléctrons (corrente eléctrica) movem-se 
com velocidades muito altas dentro do fio. No entanto, a velocidade dos eléctrons é ex-
tremamente baixa, variando entre milímetros a alguns centímetros por segundo. No 
entanto, o campo eléctrico e, consequentemente, a diferença de potencial são estabe-
lecidos no fio com velocidades próximas à velocidade da luz. Esse processo faz com que 
quase todos os eléctrons do fio passem a mover-se simultaneamente, fazendo parecer 
que as lâmpadas acendem instantaneamente.

Capacete magnético usado 
para reduzir tumor cerebral

O 
paciente de 53 
anos que se sujei-
tou a uma expe-
riência inovadora 
conduzida por in-

vestigadores do Kenneth R. 
Peak Center for Brain and 
Pituitary Tumor Treatment 
do Departamento de Neu-
rocirurgia do Instituto Neu-
rológico Metodista de Hous-
ton acabou por falecer, por 
causas não relacionadas. No 
entanto, a autópsia feita ao 
cérebro mostrou que a ex-
periência de usar um capa-
cete magnético adaptado 
permitiu reduzir o tamanho 
do tumor cerebral em 31%, 
mesmo com uma utilização 
de curto prazo.
Este capacete integra três 
ímanes rotativos ligados a 
um controlador electrónico 
com um microprocessador 
e uma bacteria recarregável. 
O aparelho foi usado durante 
cinco semanas numa clínica 
e em casa, com o auxílio da 
mulher do paciente. O tem-
po de utilização foi aumen-
tando progressivamente de 

PENSATEMPO SABIA QUE…

Respostas: 

Galiza Matos Júnior é administrador do distrito moçambicano de:
a. Inhambane
b. Matola
c. Vilankulo
d. Mapinhane
e. Matutuine

Qual destes é o actual administrador do distrito moçambicano de Marracuene?
a)     Faizal Sidat 
b)     Júlio Parruque
c)     Shafee Sidat
d)    Sheila Santana 
c)    Faizal António

Mopeia é um distrito localizado na zona Centro de Moçambique, concretamente na 
província de:
a)      Tete
b)     Sofala
c)     Zambézia
d)     Niassa 
e)     Cabo Delgado

José Eduardo dos Santos tornou-se presidente de Angola em 1979, tendo servido o 
país durante:
a)     10 anos
b)     32 anos
c)     28 anos
e)     12 anos
f)      38 anos

“Para enxugar as nódoas dos meus olhos” é a mais recente obra de:
a. Maria Isabel de Barros Leite Sousa
b. Pedro Pereira Lopes
c. Ênia Lipanga
d. Daniel Mabjaia 
e. Sulemane Cassamo

duas horas por dia 
no início até a um 
máximo de seis ho-
ras diárias. O capa-

cete gera um campo 
magnético destina-
do a ajudar a reduzir 
o volume e a massa 

do tumor, resultan-
do numa diminuição 
de 31 por cento. Os 
investigadores estão 

esperançosos de que 
esta inovação possa 
abrir caminho a no-
vos tratamentos para 

o glioblastoma, uma forma 
muito agressiva de tumor 
cerebral, que afectava este 
paciente.
“Os resultados (…) abrem 
caminho a um novo mun-
do de terapias não invasivas 
e não tóxicas… com muitas 
possibilidades excitantes 
para o futuro”, assume Da-
vid S. Baskin, um dos auto-
res da investigação publica-
da no Frontiers of Oncology. 
“Graças à coragem deste pa-
ciente e da sua família, fo-
mos capazes de testar e ve-
rificar a potencial eficácia do 
primeiro tratamento não in-
vasivo para glioblastomas do 
mundo”. O tratamento foi 
aplicado ao paciente que já 
tinha sido submetido a uma 
excisão radical, quimiora-
dioterapia e até terapias ge-
néticas experimentais.
O glioblastoma é um tipo 
de cancro no cérebro quase 
sempre fatal e que confe-
re uma esperança média de 
vida de poucos meses a dois 
anos.

Exame Informático
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FREDERICO JAMISSE, JORNALISTA DO DOMINGO HÁ  22 ANOS

A paixão pelos livros
levou-me ao jornalismo

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

d BELMIRO ADAMUGY
belmiro.adamugy@snoticicas.co.mz

C
omeçou num jornal de pa-
rede (“Tindzava”), passou 
pela televisão antes de 
aportar no domingo. 
Hoje, é um dos rostos 

mais visíveis do nosso jorna-
lismo cultural. Frederico Ja-
misse é um homem engajado 
na cena cultural. Editor de 
“Artes e Letras”, assume-se 
como jornalista de causas.

Qual é a história por detrás 
do jornalista? 

Frederico Jamisse é um ho-
mem de família, casado e pai 
babado de três lindas meninas 
(Melissa, Wanga e Wendy). É 
formado em Ensino de Língua 
Portuguesa pela Universidade 
Pedagógica. Nasceu em 1975, 
numa hora que se diz, tradi-
cionalmente, imprópria para 
nascimento: 12.00 horas. A 
sua mãe não sentia dores de 
parto, contracções e, estando 
no serviço, teve um parto sur-
presa.  

A sua paixão pelo jornalis-
mo é bem antiga. Sabemos do 
jornal de parede... 

A paixão pelo jornalismo 
nasce no ano de 1993, na Es-
cola Secundária da Lhangue-
ne. Fazia teatro e queria ser 
actor de cinema... mas cedo 
percebi que deveria abraçar 
outro sonho... o Jornalismo. O 
jornalista, publicista, profes-
sor universitário Jorge Listo-
pad, me cativou.

Porquê?
A escrita dele era tão leve 

que lia que vontade de ler 
mais. A primeira coisa que fa-
zia ao pegar o jornal de letras 
era ler a crónica de Jorge Lis-
topad. 

Daí o “Tindzava”…
Na “Lhanguene” criámos 

o jornal de parede “Tindza-
va” (notícias). O jornal existe 
até hoje porque todos os anos 
vamos à “Lhanguene” formar 
novos jovens para tomarem 
conta da publicação. Foi dali 
onde saíram jornalistas como 
Policarpo Mapengo, o Gilber-
to Nhantumbo ou o escitor 
Cardoso Hlongo. Mais tar-
de, foi criado o “Tomorrow”, 
publicação em inglês de onde 
brotaram Gil Filipe, Alfredo 
Júnior e outros. 

Quais os caminhos que tri-
lhou até chegar ao domingo? 

Antes de chegar ao domin-
go passei pelo “Tindzava”, 
Aro Juvenil, “Demos”, RTK, 

Miramar e TVM. Fui corres-
pondente de rádios interna-
cionais. Cheguei ao domin-
go pelas mãos de Augusto 
Carvalho e Belmiro Adamu-
gy. Encontrei uma redacção 
dinâmica. Lembro-me do 
José Sixpence, Jorge Rungo, 
o falecido José Carlos e ou-
tros que me acolheram. 

Frederico é jornalista cul-
tural. Isso foi um acaso ou 
uma escolha consciente?

A minha paixão pelo jor-
nalismo cultural não foi um 
acaso. Fiz teatro, membro 
do Aro Juvenil-jovens es-
critores, ouvia rock e apai-
xonei-me pelo jazz. Aprendi 
a consumir boa música com 
o meu pai. Isso tudo moldou 
a minha pessoa que cedo 
se afeiçoou pelo jornalismo 
cultural. Na AEMO partici-
pava nos saraus culturais.

Como tem sido o seu per-
curso sabido que o jornalis-
mo cultural é o parente po-
bre do jornalismo?

O meu percurso tem sido 
uma luta e um aprendizado 
constante. A minha realiza-
ção é que todos desaguam 
na cultura. Quando felizes 
ou tristes recorrem à mú-
sica, dança. Portanto, há 
um misto de ignorância so-
bre as artes e cultura, assim 
como reconhecimento de 
quão vazios seríamos sem a 
cultura. E a minha batalha 
para ajudar na mudança de 
mentes é continuar a escre-
ver. Nas horas em que sou 
mestre de cerimónias, digo 
sempre para oferecerem li-
vros aos filhos no lugar de 
pistolas.

Quais as grandes lições 
que aprendeu com o jorna-
lismo?

O jornalismo é uma for-
ma aprazível de viver. Uma 
das coisas que me dá gos-
to no jornalismo é que há 
28 anos que trabalho feliz, 
com diversão. Sobretudo é 
um mundo sem fim através 
do qual aprendemos conti-
nuamente sobre quem so-
mos nós. Com o jornalismo 
aprendemos que olhar para 
o nosso telhado deve ser 
prioridade.

Como avalia a história do 
jornal domingo?

A história do domingo é 
indissociável de uma gran-
de parte da história do país 
e do jornalismo em Mo-

çambique. O jornal domin-
go é uma escola pela qual 
passaram muitos jornalistas 
que hoje brilham em vários 
quadrantes. É o jornal que 
sempre deu valor à cultu-
ra e seus fazedores. É atra-
vés do jornal domingo que 
se aprimorou a exploração 
da fotografia, a divulgação 
da poesia, claramente que 
isso se deve aos que por lá 
passaram, casos de Ricar-
do Rangel, Mia Couto, ao 
Espaço Randzarte, Juvenil 
e muitas outras rubricas. O 
domingo foi um dos pio-
neiros, senão inovador na 
arte de trazer algumas ver-
dades usando uma lingua-
gem menos comum através 
do Bula-bula.

Que mudanças gostaria 
de ver acontecerem no jor-
nal domingo e no jornalismo 
moçambicano?

O domingo está bom e 
recomenda-se. O nível de 
histórias e reportagens que 
são publicadas agrada a 
muitos leitores. Gostava que 
houvesse oportunidade de 
os jornalistas viajarem mais 
para as províncias para tra-
zerem o país. Pois a capaci-
dade que os repórteres têm 
de descrever as vivências 
sociais é fenomenal. 

O jornalismo ocupa mui-
to tempo... o que faz quando 
tem tempos livres?

Leio livros, vejo meus 

programas preferidos na te-
levisão que são noticiários, 
documentários, National 
Geographic, converso com 
a minha família, vou à casa 
da minha mãe dar um beiji-
nho à minha rainha Helena. 
Converso com amigos e re-
visito os meus discos e DVD 
de concertos de jazz, gospel, 
música clássica (isso quando 
a família está fora de casa).

Quais os artistas que ad-
mira?

Admiro vários artistas. 
Localmente gosto da per-
formance de Moreira Chon-
guiça, Elvira Viegas, Mingas, 
Massukos, Simba Sitói, Jozé 
Mucavel, Yolanda Kaka-
na, Dama do Bling, Jimmy 
Dludlu, Zoco Dimande. De 
fora curto Sting, Fourplay, 
Michael Jackson, Joe Sam-
ple, Randy Crawford, Jona-
than Butler, Manu Dibango, 
Hugh Masekela, Dave Bru-
beck, entre outros.

Sei que cozinha tão bem 
como escreve. O que gosta 
de cozinhar?

Gosto de preparar uma 
boa feijoada, um carneiro no 
forno, uma boa picanha, ca-
marão grelhado e um peixe 
escalado.

Joga futebol... ainda joga 
ou agora fica na organização 
do campeonato “Titanic”?

O futebol está nas mi-
nhas veias. Costumava jogar 
nos veteranos até chegar o 

novo coronavírus. Também 
sou organizador do famoso 
torneio Titanic que decorre 
no lendário bairro onde nas-
ci, T-3. Organizamos tor-
neios para seniores, vetera-
nos, Sub-15 (para os alunos 
quando em férias) e já vamos 
na quarta edição do Titanic 
Femininos. Nada mau para 
quem não tem patrocinado-
res e, por vezes, tira do bolso 
para ver os bairros a alegra-
rem-se - sabe que o futebol 
é ópio da maioria.

Quais os grandes sonhos 
profissionais e sociais?

O meu sonho é ter uma 
empresa de relações pú-
blicas funcional, produzir 
conteúdos jornalísticos, 
escrever meus livros e lan-
çar outros através da minha 
editora. Gostaria de criar 
uma revista que divulgasse 
as actividades da mulher in-
formal...

Quem são as suas referên-
cias no jornalismo moçam-
bicano?

No jornalismo moçam-
bicano são: Augusto Carva-
lho, Belmiro Adamugy, Júlio 
Bicá, João de Sousa, Simeão 
Ponguane, Ezequiel Mavo-
ta, Teresa Sá Nogueira (Ver 
Moçambique). De fora, Jor-
ge Listopad, Daniela Lima, 
Sanda Annenberg, Caco 
Barcelos, Arnaldo Jabor, José 
Rodrigues dos Santos, entre 
outros.

Acesse https://t.me/Novojornal
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O que deve ser feito para se erradicar a fome?
Celebra-se recentemente o Dia Mundial da Amamentação num cenário em 

que subsistem bolsas de fome no mundo, em geral, e em Moçambique, em par-
ticular. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), devido à pandemia da 

covid-19, o nosso país tornou-se num dos 27 que podem enfrentar uma crise ali-
mentar. Neste contexto, domingo abordou os cidadãos sobre o que deve ser feito 
para se minimizar a problemática.

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

Deve haver mel
nas associações
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BAIXAR O PREÇO 
DOS ALIMENTOS

- Sara Gulube, assis-
tente financeira

A falta de comida está 
aliada à subida dos preços. 
Se o Estado conseguisse 
reduzir os preços dos pro-
dutos, os mais necessita-
dos teriam capacidade de 
comprá-los.

Por causa dos preços 
que são praticados no país 
as pessoas de baixa renda 
não conseguem adquirir 
um cabaz suficiente para 
alimentarem-se por pelo 
menos um mês. 

PRODUZIR COMIDA

- Yuna da Graça, 
promotora de vendas

Para minimizar o 
problema da fome em 
Moçambique o Governo 
deve criar empresas do 
ramo da agricultura e 
colocar a camada juve-
nil a produzir comida.

Os jovens estão a 
passar mal. A criação de 
novos postos de traba-
lho deve ser nos secto-
res de produção.

CRIAR 
OPORTUNIDADES DE 
EMPREGO

- Hamilton Luís, mi-
litar

Criar mais oportunidades 
de emprego, simples quanto 
isso. A fome em Moçambique 
está ligada à falta de emprego.

É preciso desburocratizar 
o acesso ao emprego. As vagas 
anunciadas são regidas por 
requisitos exagerados.

Se a um cidadão que acaba 
de sair da formação são exigi-
dos cinco anos de experiência 
então não há oportunidades 
mesmo para os cidadãos qua-
lificados.

O Governo precisa de re-
ver e fiscalizar as políticas de 
contratação das pessoas.

TRABALHAR 
ARDUAMENTE

- Joaquim Maocha, 
técnico de informática

Para acabar com a 
fome só podemos tra-
balhar. Cada indivíduo 
tem de trabalhar para 
si, não podemos espe-
rar pelo Governo ou por 
Deus porque não tere-
mos a solução.

Somos responsáveis 
por nós mesmos, então 
que cada um produza.

MECANIZAR 
A AGRICULTURA

- Quibir Bilia, conta-
bilista

Tem de se mecanizar 
a agricultura.

 Temos de deixar os 
meios de produção ru-
dimentares e usar equi-
pamentos de produção 
industrial.

Enquanto continuar-
mos a depender de en-
xadas para alimentar o 
país ainda vamos conti-
nuar a passar fome. 

Em princípio devemos assumir que as associações, independentemente da 
sua área de actividade, bem assim os seus líderes existem fundamentalmente 
para defender os interesses dos membros e não muito mais do que isso.

No entanto, a avaliar por aquilo que tenho vindo a acompanhar, tudo leva 
a acreditar que a pirâmide está invertida, ou seja, há uma tendência de algu-
mas lideranças se servirem das associações para fins pessoais, caso contrário 
não se justificaria tanta celeuma que testemunhamos todos os santos dias.

O que acontece é que sempre que se avizinha uma eleição de novos corpos 
sociais em grande parte das associações regista-se uma verdadeira luta titâ-
nica pelo poder, em que os concorrentes usam todos os meios para atingir o 
seu objectivo, incluindo o assassinato de carácter dos adversários e compra 
de voto.

E o país tem muitos exemplos, mas posso citar apenas dois. Muito recen-
temente, vimos as eleições na Câmara do Comércio de Moçambique a serem 
adiadas no próprio dia em que deviam acontecer, aparentemente, porque as 
lutas intestinas foram tão baixas que se concluiu que não havia ambiente para 
um escrutínio credível, este é o primeiro.

O segundo, há lustros, a Confederação das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA), a maior organização dos patrões no país, teve de envol-
ver tribunais, porque, aparentemente, um dos candidatos havia conseguido 
influenciar a comissão de eleições para chumbar liminarmente uma das listas 
adversárias.

Ora, salve melhor opinião, se há tanto interesse assim em liderar uma sim-
ples associação, então, deve haver algo de muito precioso que nós, do lado de 
fora, não conseguimos enxergar. Mas essa tal coisa deve ser muito mais do 
que servir os interesses dos associados em primeiro lugar.

Queiram, por favor, elucidar-me se estiver equivocado.

Samuel  Cossa

Todo o saber é válido
Caro director!

Queira, por favor, aceitar a publica-
ção destes escritos na página reservada 
aos leitores deste jornal.

É a primeira vez que tenho a oportu-
nidade de escrever para o domingo e o 
assunto que para aqui me traz tem a ver 
com o reconhecimento das competên-
cias adquiridas fora do ensino formal, 
ou seja, amealhadas durante a prática 
das actividades do dia-a-dia.

De acordo com o que tive o privilégio 
de ler no jornal “notícias”, o Gover-
no aprovou, recentemente, o sistema 
de reconhecimento das competências 
adquiridas. A iniciativa tem como ob-
jectivo orientar, regular e facilitar a 
certificação de competência e de qua-
lificações profissionais e proporcionar 
um reconhecimento formal e social 
dos conhecimentos adquiridos através 
de processos de aprendizagem ao longo 
da vida em vários contextos.

Para mim este é que deve ser o ca-
minho a seguir. Pelo que está de para-
béns o Governo por esta decisão que ao 
fim e ao cabo vai valorizar aqueles que 
detêm conhecimentos profundos sobre 
as suas áreas de trabalho, mesmo sem 
conhecer a porta nem de um instituto 

técnico muito menos de uma universi-
dade.

Dizia que este é o melhor caminho 
a seguir porque, na verdade, o mundo 
está cheio de exemplos de países onde 
o conhecimento é aceite e valorizado 
independentemente da sua origem. 
Ninguém está preocupado se o deten-
tor do saber é graduado de uma univer-
sidade ou não, o importante mesmo é 
que sabe fazer.

Não estou contra os diplomas, mas 
entendo que se o país quer mesmo se-
guir na rota do desenvolvimento é che-
gado o momento de abraçar todas as 
formas de conhecimento.

No momento em que escrevo estas 
linhas recordo-me, com satisfação, 
que, felizmente, algumas instituições 
de ensino superior moçambicanas co-
meçam a enveredar por este caminho.

 Um dos exemplos foi a integração 
do músico Ernesto Ndzevo, também 
conhecido por Ernesto Ximangani-
ne, para dar aulas de bandolim, ins-
trumento de que é exímio executor, 
na Escola de Comunicação e Artes, da 
Universidade Eduardo Mondlane.

Todo o saber é válido.

Atanásio Conjo  

INVESTIR EM 
CONDIÇÕES DE 
ESCOAMENTO 

- Teófilo Fernando, estu-
dante

Para acabar com a fome 
em Moçambique primeiro é 
preciso erradicar a pobreza.

Julgo também que se deve 
investir em meios de escoa-
mento de produtos, porque 
comida existe, mas não há 
meios para trazê-la ao encon-
tro da população.

Os dirigentes devem criar 
condições para que haja vias 
de acesso que ligam os locais 
de produção aos mercados de 
modo a se evitar que os pro-
dutos alimentares apodreçam 
em algumas zonas enquanto 
noutras se passa fome.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Casca da laranja 
é mais útil do que 
você pensa

Tanto rapazes como raparigas 
devem ser preparados

MODO DE PREPARAR

– 4 bifes de frango (não muito grandes) 
– Sumo de 1/2 limão 
– 1 colher de sopa de mel 
– 1 colher de sopa de mostarda 
– 1 colher de sopa de azeite 
– 1 raminho de alecrim 
– A em pó q.b. 
– sal q.b. 

Bifes de frango com 
mel e mostarda

INGREDIENTES

Pré-aquecer o forno a 150 ºC. Colocar um fio de azeite no fundo de uma 
assadeira. Reservar. Misturar o mel, a mostarda, o alho em pó, o azeite, o 
sumo de limão e um pouco de sal, mexer bem. Colocar os bifes na assadeira 
e deitar o molho sobre estes. Dispor algumas folhas de alecrim sobre os 
bifes. Levar ao forno até os bifes estarem dourados (cerca de 25 minutos). 
Servir quente acompanhado com arroz ou batatas.  

Fonte: petitchef

O aroma fresco e os óleos essen-
ciais das laranjas fazem das cascas 
um excelente ingrediente “mul-
tiusos”. Assim, se acabou de comer 
uma laranja, não deite fora a casca! 

Elimina odores no frigorífico: O 
seu frigorífico tem um cheiro aze-
do? Coloque uma casca de meia la-
ranja com sal. O sal absorve o odor e 
a humidade do frigorífico, enquanto 
a fruta deixa o seu aroma cítrico.

Prepare um condicionador: Todos 
sabemos que a carga de vitamina C 
encontrada nas laranjas ajuda a for-
talecer o sistema imunitário, mas 
sabia que também pode fazer mara-

vilhas ao seu cabelo? Para fazer um 
condicionador caseiro de casca de 
laranja, coloque uma laranja com a 
casca no liquidificador e aplique em 
toda a extensão do seu cabelo.

Repele insectos: As cascas de la-
ranja contêm uma concentração de 
limoneno de 90 a 95%, um produ-
to químico tóxico para mosquitos, 
moscas e outros insectos. Colocar 
cascas de laranja perto de portas e 
janelas é uma maneira simples e ba-
rata de manter os insectos longe e 
preservar a sua saúde.

Fonte: Lifestyle Curiosidades 

SAÚDE

- vovó Regina Tivane, em conversa com o domingo
Em conversas, a convivência entre ma-

rido e mulher virou sem dúvida nenhuma 
uma das “refeições” do dia. Há uma troca 
de acusações entre homens e mulheres, 
que nunca mais acaba, tudo em torno da 
forma como mulheres e homens se com-
portam nos respectivos lares. 

E por falar em homens dos tempos ac-
tuais, já até apareceu uma vovó amiga do 
domingo acusando-os – quando colocados 
na posição de genros – de serem “fofi-
nhos”. Pela força das suas palavras, dava até 
para deduzir que dos músculos dos aludidos 
nada poderia se esperar, senão uma simples 
pose para foto. Por esse andar da carrua-
gem, questiona-se em voz baixa quem irá 
“ao mato tirar lenha”, em momentos em 
que a família se ajunta em cerimónias tra-
dicionais, apenas para citar um exemplo. 

Mas, como era de esperar, a juventude 
actual rebate a todo custo, achando essa 
conversa totalmente descontextualizada 
da conjuntura social actual.

Seja como for, em barulho dessa nature-
za domingo não se mete, apenas contempla 

esperançoso de que dos debates saia algo 
proveitoso.

Ora, desta feita, o espaço é “comanda-
do” pela vovó Regina, residente em Ma-
puto. Ela orienta às mamãs, “que são as 
educadoras da sociedade, a prepararem 
tanto as meninas, como os meninos para 
um bom relacionamento quando chegar a 
sua vez de formar família”.

Segundo diz, se as mães – desde cedo – 
ensinam as raparigas a cuidar de si, da sua 
roupa interior e tantas outras coisas, isso 
deve ser extensivo aos rapazes. Argumen-
tos não faltam para a avó Regina, e vêm em 
forma de questionamento: “Em casos em 
que o casal vive longe da família e a mulher 
adoece de tal modo que não consiga fazer a 
sua higiene pessoal, quem vai cuidar dela? 
Vão chamar pessoas de fora? Não, não fica 
bem”,  responde imediatamente. Por isso, 
dirige-se aos pais dos tempos actuais, afir-
mando que “não custa nada. Vamos ensinar 
os nossos rapazes a cuidarem de si para sa-
berem como cuidar também das esposas”, 
concluiu a conversa com o domingo.

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO
Acesse https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

22

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

06:00 Hino Nacional
06:05 Telenovela: “Império de Mentiras” 
(Compacto) Capítulos 26, 27 e 28 
07:00 Bom Dia Moçambique  
Directo
09:00 TV Surdo  
09:30 Desenhos Animados: CHAVES 
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da 
Bruxa” Episódio 15
10:00 Documentário: Como a China Funciona II 
Episódio 03
11:00 Debate de Palmo e Meio: Naia  
Reposição
11:30 Antena do Soldado   
Programa Nº 39
12:00 Análise Global  
Directo
13:00 Jornal da Tarde   
Directo
14:00 Canal Zero  
14:30 Moçambique Digital  
15:00 Espectáculo Musical: “Acacia Jazz” 
16:45 O Mágico  
17:00 Convívio Ao Domingo   
Directo
19:10 Passadeira Vermelha 
19:25 Polos de Desenvolvimento: Distrito de Ile
20:00 Telejornal  
Directo
21:30 Grande Entrevista  
22:30 Espectáculo Musical: “Noite da Guitarra” 
Parte 02
00:00 Agora Nós: A Inveja Entre Marido e 
Mulher Existe?  
Repetição
01:00 Documentário: Como a China Funciona II 
Repetição
02:00 Moçambique Digital  
Repetição
02:30 Canal Zero  
Repetição
03:00 Antena do Soldado   
Repetição
03:30 3600 Segundos   
Repetição
04:30 O Mágico  
Repetição
04:50 Análise Global  
Repetição
05:40 Hino Nacional  
05:45 Ginástica:  HIT  
06:00 Bom Dia Moçambique         Directo

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral   21629554

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

1:00- MADRUGADA INTERACTIVA/
EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUÍ

09:15- DESPORTO/CULTURA E 
SAÚDE

10:00- NGOMA MOÇAMBIQUE 
2021

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- INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

14:30- DOMINGO DESPORTIVO

18:05- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:15- LETRAS E SONS

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, 
12:30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO
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CINEMA

Agenda
Cultural

James Gunn vai adaptar 
mais quadrinhos da DC Comics

“O Esquadrão Suicida” não será o único filme 
do director James Gunn com os personagens da 
DC Comics. O presidente da DC Films, Walter 
Hamada, garantiu contar com o cineasta para 
novas adaptações de quadrinhos da editora. 

“Gunn será sempre bem-vindo de volta, para 
o que quer que ele queira fazer. Ele realmente 
tem uma visão e foi um ótimo parceiro. Estamos 
prontos para ele”, disse Hamada em entrevista à 
revista The Hollywood Reporter. 

Pressionado a ir além das declarações gené-
ricas, o executivo acabou confessando que não 
se trata apenas de desejo. “Ele vai voltar. Temos 
mais coisas planejadas”, confessou.

Por sinal, o próximo projeto de Gunn é outra 

produção da DC, a série do Pacificador, derivada 
do filme “O Esquadrão Suicida”, que estreia na 
HBO Max em Janeiro. 

As gravações da série já acabaram e ele atual-
mente trabalha num especial de fim de ano dos 
“Guardiões da Galáxia” para a Disney+, previs-
to para Dezembro de 2022, e logo na sequência 
fará “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, que estreia em 
maio de 2023 nos cinemas. Só depois disso, po-
derá voltar suas atenções para a DC – se a Marvel 
não lhe oferecer outro projeto inadiável. 

“O Esquadrão Suicida” estreou nos cinemas 
na última quinta-feira, 5 de Agosto.

Fonte: msn entertenimento

ÁRIES

O momento é propício para fazer pesquisa e ter cau-
tela antes tomar qualquer decisão financeira. Evite 
correr riscos em negociações e seja estratégico(a) no 
trabalho. A fase é positiva para expandir conheci-
mentos e também negócios que envolvam projetos a 
longo prazo. 

TOURO

Há uma forte tendência para que você reveja alguns 
procedimentos com finanças. O aspecto tenso do seu 
regente Vênus no sistema aponta a necessidade de ter 
cautela com assuntos financeiros e também de escla-
recer assuntos pendentes.

GÉMEOS

O período vai exigir atenção redobrada para evitar 
críticas e esclarecer equívocos nas relações. Porém, 
gestos prestativos são sempre bem-vindos, e o nati-
vo de Gémeos terá propensões para ter mais cuida-
do com o corpo, praticando atividades que possam 
revigorá-lo(a), assim como amenizar seu estresse de 
desgastes recentes. 

CÂNCER

Para o nativo de Câncer, a semana deve despertar 
mais empenho para esclarecer assuntos familiares. O 
período será propício para retomar contactos com 
pessoas especiais e os encontros sociais serão mais 
frequentes e positivos. .

LEÃO

Período propício para ocupar a mente com atividades 
que tragam prazer em aprender ou debater, como 
temas culturais. Durante essa semana, seu empenho 
em assuntos domésticos será mais frequente tanto 
para ajustes do lar quanto para questões junto aos 
familiares. 

VIRGEM

Momento especial para trocar informações sobre par-
cerias e negócios em que o nativo de Virgem deverá 
repensar algumas prioridades materiais. O envolvi-
mento com estudos, leituras, atividades culturais e 
temas diferentes que façam bem ao intelecto estará 
estimulado durante a semana. Apenas Cuide para que 
seu senso crítico não atrapalhe as relações. 

LIBRA

Há uma forte tendência para repensar seus interesses 
materiais e valorizar novas prioridades. Também é 
uma boa ocasião para conversar com pessoas que há 
tempos não convive para ampliar sua comunicação 
com círculos de amizade e ambientes sociais. 

ESCORPIÃO

Procure reflectir mais sobre alguns sacrifícios que tem 
feito aos outros e tente cuidar mais de si mesmo(a). 
Durante essa semana, há uma forte tendência 
para resgatar lembranças especiais e a retomar as-
suntos afetivos, esteja solteiro(a) ou mesmo se for 
comprometido(a). 

SAGITÁRIO

Tenha mais atenção com seu ritmo para não sobre-
carregar a mente, o corpo e a saúde. Na quarta, os te-
mas que possam recarregar sua energias, como práti-
cas espirituais, actividades físicas e passeios culturais 
devem ser mais valorizados. Evite exagerar em exi-
gências e dramas, para ampliar seus contactos sociais.

CAPRICÓRNIO

Procure ser paciente se notar divergências de pensa-
mento nas suas relações. Os amigos estarão presentes 
com mais intensidade neste momento da semana, 
sendo uma boa ocasião para retomar contactos com 
pessoas especiais.

AQUÁRIO

Esteja atento(a) para que a dedicação com suas obri-
gações cotidianas não impeça os momentos especiais 
da vida afetiva. Evite que as obrigações do dia a dia 
afastem você de momentos de diversão.  Apenas cui-
de para não agir com posturas antissociais que façam 
você se afastar de bons amigos ou desagradar às pes-
soas.

PEIXES

 O momento é propício para esclarecer pendências 
jurídicas, assim como burocracias que envolvam 
temas materiais e negociações. Novos contactos e 
diplomacia na comunicação vão contribuir para ob-
ter seu êxito profissional e projetos em parcerias. No 
domingo, o período se mostra especial para uma mu-
dança de conceito diante dos relacionamentos.

A Warner Bros. divulgou as primei-
ras fotos, o poster nacional e o trailer 
legendado de “Cry Macho”, dirigido e 
estrelado pelo ícone Clint Eastwood, 
que volta a interpretar um cowboy aos 
91 anos de idade. 

“Cry Macho” é baseado no livro 
homónimo de 1975, escrito por N. 
Richard Nash, que tem clima de fa-
roeste moderno e gira em torno de um 
ex-astro de rodeio e criador de cava-
los que aceita o pedido de um antigo 
patrão para trazer o filho do homem 
para casa, afastando-o de sua mãe al-
coolatra. Atravessando a zona rural do 
México em seu caminho de volta para 
o Texas, a dupla enfrenta uma jornada 
inesperadamente desafiadora, duran-
te a qual o cavaleiro cansado do mun-

do tenta encontrar seu próprio senso 
de redenção ensinando ao menino o 
que significa ser um bom homem.

O último filme em que Clint Eas-
twood actuou foi “A Mula”, de 2018, 
depois de um hiato de seis anos. Ele 
também dirigiu “A Mula”, como fará 
em “Cry Macho – O Caminho da Re-
denção”.  O roteiro foi escrito por 
Nick Schenk, o mesmo de “A Mula” 
e “Gran Torino”, e o elenco ainda in-
clui Dwight Yoakam (“Logan Lucky”), 
Fernanda Urrejola (“Narcos: Mexico”), 
Natalia Traven (“Desaparecidos”) e o 
adolescente Eduardo Minett (“A Rosa 
dos Milagres”).

A estreia está marcada para Setem-
bro no Brasil.

Fonte: msn entertenimento

Aos 91 anos, Clint 
Eastwood volta 
a viver cowboy
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Não há palavras para di-
zer o quão desagradável é 
experimentar conduzir na 
nossa cidade e província de 
Maputo. As estradas estão 
uma lástima. Vergonha pura 
e dura. Praticamente não há 
uma única estrada “saudá-
vel”. Todas as vias – até as 
mais pequenas – têm úlce-

ras, pústulas, furúnculos... – 
obrigando, invariavelmente, 
quem vai ao volante a usar 
todos os sentidos que tem 
para conduzir... sendo que 
nem sempre são suficientes.

Alguém tem de pôr mão 
na consciência e fazer algu-
ma coisa. Valendo lembrar 
que mal tapamos um buraco 

mas já sonhamos com de-
zenas de portagens para as 
nossas estradas. Parece mais 
uma corrida ao tesouro do 
que propriamente a busca 
de melhores condições para 
os cidadãos. 

Com buracos assim, nem 
o queijo suíço consegue nos 
bater!

Gráfica
8 de Agosto de 2021
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PUBLICIDADE

tituto Nacional de Gestão 
de Desastres (INGD) desti-
nado ao apoio às vítimas do 
terrorismo na província de 
Cabo Delgado.

Fernando Bemane de 
Sousa, primeiro secretário 
do Comité Provincial da 
Frelimo, em Tete, disse que 
o montante é fruto da con-

tribuição dos membros do 
partido após uma sensibili-
zação sobre o sofrimento da 
população de Cabo Delgado 
em consequência de ata-
ques perpetrados pelos ter-
roristas que actuam desde 
2017 e que já mataram cerca 
de 2 mil pessoas e 800 mil 
deslocados.

Entretanto, ainda para o 
apoio à população de Cabo 
Delgado, o Gabinete da Es-
posa do Governador de Tete 
efectuou a entrega, há dias, 
ao INGD de um donativo 
constituído por 103 sacos 
de milho, 11 de arroz, 4 de 
feijão, 4 caixas de massa es-
parguete, 40 litros de óleo 

Frelimo em Tete apoia
vítimas do terrorismo

de cozinha, 80 quilogramas 
de açúcar, cerca de 1500 
capulanas, 227 sacos com 
roupa diversa, 15 de calça-
dos, 25 cobertores e 7 caixas 
de sabão.

A esposa do governador 
da província de Tete, Célia 
Viola, disse que os produtos 
foram angariados através 
do movimento de solida-
riedade “uma capulana, 
um rosto sofrido coberto”, 
lançado em finais do pri-
meiro trimestre do ano em 
curso.

A materialização deste 
projecto de solidariedade, 
de acordo com a fonte, só 
foi possível com o envol-
vimento e colaboração de 
todos e o mesmo não ter-
mina com a entrega deste 

donativo tendo lançado o 
apelo para a continuidade 
em prol do bem-estar do 
povo moçambicano.

Na ocasião louvou o 
apoio disponibilizado pe-
las instituições, parceiros 
e pessoas singulares, por-
quanto prova o espírito de 
camaradagem  dos mo-
çambicanos.

Por seu turno, a chefe 
do Departamento Técnico 
do INGD na delegação de 
Tete, Teresa Jeque, afirmou 
que brevemente arrancará 
de Tete à província de Cabo 
Delgado um contentor com 
cerca de 30 toneladas de 
produtos diversos angaria-
dos no âmbito da solidarie-
dade para com as vítimas 
de terrorismo.

O Banco Central realizou, na última sexta-feira, em 
Maputo, a cerimónia oficial de entrega de 2000 exem-
plares do livro “Participei, por Isso Testemunho” da 
autoria de Sérgio Vieira, à Biblioteca Nacional de Mo-
çambique.

Com esta iniciativa, o Banco de Moçambique (BM) 
pretende contribuir nos esforços de disseminação e va-
lorização do património histórico-nacional, visto que a 
obra em apreço constitui um valoroso contributo para o 
conhecimento e compreensão da história do país.

O livro, cuja edição foi feita pela Leya Editores, é 
destinado ao apetrechamento das bibliotecas públicas 
e escolares em todo o país. No total são 244 bibliotecas 
que serão abrangidas, nomeadamente 10 públicas pro-
vinciais, 49 públicas distritais, cinco municipais e 180 
bibliotecas escolares.

O livro “Participei, por Isso Testemunho” é uma 
edição que versa sobre o percurso do autor como na-
cionalista, combatente da Luta de Libertação Nacional 
e quadro sénior do país que desempenhou vários pa-
péis de elevada responsabilidade ao longo da História 
de Moçambique. Gozando desse conhecimento, o autor 
descreve muitos factos imprescindíveis para a reconsti-
tuição da nossa história.

De referir que a Biblioteca Nacional de Moçambique 
é uma instituição pública cultural, de conservação e 
preservação do património documental nacional que, 
de entre outras atribuições, exerce a função de sede do 
Serviço Nacional das Bibliotecas Públicas com vista à 
criação de normas de organização e gestão, bem como 
a supervisão técnica e metodológica destas.

Banco Central 
entrega 2000 
livros à Biblioteca 
Nacional

O
s membros do 
partido Fre-
limo em Tete 
e n t r e g a r a m , 
na sexta-feira, 

um cheque no valor de 
1.095.472,00 Meticais à de-
legação provincial do Ins-
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Mais 25 jovens 
receberam di-
versos equi-
pamentos de 
trabalho, no 

âmbito do programa 
“Meu Kit, Meu Empre-
go” na localidade de Mu-
tua, no distrito de Don-
do, em Sofala. A entrega 
foi efectuada, semana 
finda, pelo secretário de 
Estado da Juventude e 
Emprego, Oswaldo Pe-

tersburgo.  
“Esta é a nossa forma 

colectiva de contribuir 
para que mais jovens no 
país tenham oportuni-
dades de emprego. Que 
possam criar renda para 
eles e para os outros jo-
vens”, disse. 

Petersburgo destacou 
que o referido programa, 
à semelhança dos outros, 
é uma medida activa de 
promoção do empreen-
dedorismo no âmbito da 
materialização da Polí-
tica de Emprego através 
do Plano de Acção 2020-
2024.   

Os beneficiários dos 
kits são jovens de di-
ferentes idades e áreas 
de negócio oriundos de 
vários pontos da pro-
víncia de Sofala, nomea-
damente dos distritos 
da Beira, Cheringoma, 
Dondo, Muanza e de 
Nhamatanda. 

A selecção dos bene-
ficiários foi feita em es-
treita coordenação com 
os governos distritais, 
sendo maioritariamente 
provenientes dos bair-
ros, localidades, distri-
tos e cidades. 

O grupo recebeu di-
ferentes equipamentos 
para a reparação de mo-
torizadas, electricidade, 
serralharia civil, proces-
samento de vegetais e de 
cereais. Pretende-se que 
contribuam de forma 
dinâmica em diferentes 
áreas de negócios nos 

locais onde cada benefi-
ciário seja inserido. 

“Sabemos que te-
mos outros jovens que 
gostariam de estar nos 
vossos lugares, como 
beneficiários destes kits 
produtivos, por isso, não 
se sintam melhores que 
os outros, mas se sintam 
na obrigação de serem 
exemplos e mantenham 
as portas abertas dos 
vossos projectos para 
que outros jovens pos-
sam se inspirar e se asso-
ciar”, aludiu.

Oswaldo Petersburgo 
sublinhou ainda que as 
actividades praticadas 
pelos beneficiários não 
representam somente 
pontos de emprego e de 
rendimento, mas tam-
bém fontes de soluções 
no fornecimento de bens 
e serviços às comunida-
des. 

Desafiou os jovens a 
tornarem-se actores ac-
tivos no processo de de-
senvolvimento do país, 
começando por trazer 
soluções e não somente 
lamentações e reclama-
ções. 

Ainda durante a ce-
rimónia, Petersburgo 

Nacional
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Jovens recebem “kits” de auto-emprego 

PALMIRA MARIA VICENTE
FALECEU

Sua filha Inilsa, mãe Maria Amélia, irmãos 
Tomás e Orlando, genro, cunhados, primos, 
sobrinhos e netos comunicam com profundo 
pesar o desaparecimento físico do seu ente 
querido PALMIRA MARIA VICENTE, ocorrido 
às 23.00 horas do dia 5/8/2021, vítima de doen-
ça, cujo funeral se realiza amanhã, segunda-feira, dia 9/8/2021, 
pelas 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene antecedido de 
velório na sua residência na Liberdade, às 9.00 horas. Que o 
Senhor lhe conceda eterno descanso. Paz à sua alma.

N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N

destacou que os jovens 
beneficiários devem 
optar pela formaliza-
ção dos seus negócios e 
inscreverem-se no Ins-
tituto Nacional de Segu-
rança Social (INSS) para 
que estejam protegidos 
como trabalhadores por 
conta própria. 

“Não deixem de pa-

gar os devidos impostos 
e taxas a que forem su-
jeitos, dado que estarão 
desta forma a contribuir 
para o desenvolvimen-
to”. 

Acrescentou que os 
termos de compromisso 
que assinaram publica-
mente, associados à pre-
sença pública perante 

comunidade da locali-
dade de Mutua, acres-
centam uma responsa-
bilidade no modo como 
os beneficiários vão usar 
e gerir os kits recebidos. 
“Esperamos que o fa-
çam, usando-os para os 
fins a que foram atribuí-
dos, produzindo bens e 
serviços nas suas áreas”. 

“Não deixem de 
pagar os devidos 
impostos e taxas 
a que forem su-
jeitos, dado que 
estarão desta for-
ma a contribuir 
para o desenvol-
vimento”
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O 
Presidente chinês, Xi 
Jinping, prometeu for-
necer este ano dois mil 
milhões de doses de va-
cinas ao resto do mun-

do, consolidando a posição do país 
como o maior exportador global de 
inoculações contra a covid-19.

O anúncio de Xi foi feito duran-
te o Fórum Internacional de Coo-
peração para as Vacinas Contra a 
Covid-19, organizado pela China e 
realizado “online”.

Este número incluirá os 770 mi-
lhões de doses que a China já doou 
ou exportou desde Setembro do 
ano passado.

A maioria das vacinas chinesas 
foi exportada por meio de acordos 
bilaterais. Não é claro se este núme-
ro também inclui os acordos com 
o mecanismo COVAX, das Nações 
Unidas, onde dois fabricantes chi-
neses de vacinas se compromete-
ram a fornecer até 550 milhões de 
doses.

Xi prometeu ainda doar 100 mi-
lhões de dólares para este progra-
ma, que visa distribuir vacinas para 
países de baixa e média renda, disse 
a agência noticiosa oficial Xinhua.

A distribuição das vacinas tem 
sido desigual, já que os países ricos 
agora consideram a aplicação de 

vacinas de reforço para os seus ci-
dadãos e as nações mais pobres lu-
tam para obter vacinas suficientes 
para a primeira dose.

“Mais de 4 mil milhões de va-
cinas foram administradas global-
mente, mas mais de 75% foram 
para apenas 10 países”, disse e dire-
tor geral da OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, durante o fórum.

Centenas de milhões de va-
cinas chinesas, a grande maioria 
desenvolvidas pelas farmacêuticas 
Sinopharm e Sinovac, foram admi-
nistradas em vários países em todo 

o mundo. No entanto, as vacinas 
têm sido acompanhadas de ques-
tões sobre a sua eficácia, sobretudo 
à medida que a variante Delta, al-
tamente transmissível, se alastrou, 
provocando novo aumento no nú-
mero de mortes por covid-19.

Na Indonésia, que utilizou a 
vacina da Sinovac, o governo dis-
se que está a planear reforços para 
os profissionais de saúde, usando 
algumas das doses da inoculação 
desenvolvida pela farmacêutica 
norte-americana Moderna, após 
relatos de que alguns dos profissio-

nais de saúde que morreram desde 
Junho receberam a vacina chinesa.

O acesso às vacinas foi também 
dominado pela geopolítica.

A China foi acusada de usar vaci-
nas para aumentar a sua influência. 
Em Junho, diplomatas ucranianos 
disseram que Pequim ameaçou 
suspender o fornecimento de vaci-
nas para pressionar a Ucrânia a reti-
rar-se de uma declaração que pedia 
mais escrutínio sobre como a China 
trata as minorias étnicas e religiosas 
na região de Xinjiang.

O Presidente norte-americano, 

Joe Biden, apontou que as doações 
norte-americanas serão feitas “sem 
pressão por favores ou concessões”.

A Casa Branca disse na terça-fei-
ra que os EUA doaram 110 milhões 
de doses, a maioria das quais por 
meio da COVAX.

O Japão também aumentou as 
suas doações na região, prometen-
do 30 milhões de doses da vacina 
por meio da COVAX e outros canais. 
Tóquio também doou vários mi-
lhões de vacinas por meio de acor-
dos bilaterais. 

(in Diário Economico)
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China promete fornecer
2 mil milhões de vacinas

 Presidente chinês, Xi Jinping

Os polémicos exames de vir-
gindade exigidos às mulheres que 
queiram entrar no exército da In-
donésia poderão estar perto do fim, 
depois de o chefe do Estado-Maior 
ter questionado a prática, o que foi 
esta sexta-feira saudado por orga-
nizações humanitárias.

A Amnistia Internacional (AI) 

expressou a sua satisfação por esta 
declaração de intenções, embora 
afirmando que é necessário que seja 
oficializada numa lei escrita e ad-
vertindo para a dificuldade de asse-
gurar o seu cumprimento em todo o 
arquipélago indonésio.

“Saudamos a boa-fé do Exército 
para eliminar a prática dos exames 

de virgindade, que violam os direi-
tos humanos das futuras mulheres-
-soldado. É claro que esperamos 
que isso seja formalizado num do-
cumento escrito, e o exército tam-
bém tem de assegurar-se de que 
será aplicado em toda a Indonésia”, 
disse a subdirectora da AI no país, 
Wirya Adiwena, citada pela agência 

espanhola Efe.
O exame, denunciado há anos 

pelos grupos defensores dos direi-
tos humanos, é conhecido como “o 
teste dos dois dedos”, numa refe-
rência à exploração vaginal realiza-
da pelos médicos durante o exame 
físico de rotina para averiguar se o 
hímen está intacto.

Esta antiga reivindicação de gru-
pos feministas e humanitários deu 
sinais de se tornar realidade quan-
do, a 18 de Julho, o general Andika 
Perkasa, chefe do Estado-maior da 
Indonésia, afirmou durante uma 
videoconferência com outros mi-
litares que esta prática já não seria 
realizada e que as mulheres devem 
ser seleccionadas segundo os mes-
mos critérios que os homens.

“O objectivo é a saúde. Não há 
mais inspecções além deste objec-
tivo. (...) Há coisas irrelevantes, não 
relacionadas com isto. E não vão ser 
mais testadas. Isto é que é o rele-
vante nesta mudança. Devemos ser 
coerentes. Temos de seleccionar as 
mulheres da mesma maneira que os 
homens, em função da sua capaci-

dade para alcançar uma formação 
militar básica”, sustentou.

“Há coisas que já não têm de se 
fazer. Não são necessárias”, subli-
nhou o general na conferência, dis-
ponível no Youtube.

Tais declarações, no entanto, 
não se traduziram por enquanto 
numa norma oficial, nem encon-
traram eco em responsáveis da po-
lícia, onde também é habitual esta 
prática durante a selecção de agen-
tes femininas, segundo um relató-
rio do grupo Human Rights Watch 
(HRW) de 2017.

A HRW pediu então ao Presi-
dente do país, Joko Widodo, que in-
terviesse para abolir a prática, uma 
vez que viola o artigo 7.º do Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Po-
líticos e o artigo 16.º da Convenção 
contra a Tortura, ambos assinados 
pelo país asiático.

A organização internacional 
documentou casos de exames de 
virgindade também nas forças de 
segurança de outros países, como 
o Egito, a Índia e o Afeganistão. (in 
dn.pt)

ONG aplaudem eliminação
de exames de virgindade
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O Presidente dos EUA, Joe 
Biden, foi colocado “entre a 
espada e a parede” por uma 
carta enviada pelos sobrevi-
ventes e familiares dos pere-
cidos nos ataques terroristas 
de 11 de Setembro de 2001. No 
próximo mês de Setembro, os 
EUA vão lembrar o passar de 
duas décadas desde o aten-
tado terrorista mais mortí-
fero que o país já foi sujeito. 
Os sobreviventes e as famí-
lias dos perecidos uniram-
-se para exigir que o governo 
divulgue a informação, ain-
da classificada (secreta), so-
bre quem planeou os ataques 
daquele fatídico dia. Numa 
carta recentemente enviada 
a Joe Biden, os peticionários 
exigem que o presidente não 
se aproxime dos locais de 
realização das cerimónias de 
homenagem às vítimas até 
que autorize a publicação dos 
documentos. Em causa está 
a crença de que o governo 
saudita, ou então altas figu-
ras do governo daquele reino, 
podem ter estado envolvidos 
no planeamento ou financia-
mento do ataque. Biden terá 
de decidir entre continuar a 
“bater na tecla” de “seguran-
ça nacional”, como fizeram os 
seus antecessores, ou quebrar 
a tradição e satisfazer a opi-
nião pública que está ávida 
em saber “toda a verdade” 
sobre o 11 de Setembro. 

Foi a 11 de Setembro de 
2001 que 19 membros do gru-
po terrorista al-Qaeda, na al-
tura liderado por Osama bin 
Laden, sequestraram aviões 
comerciais que usaram para 
perpetrar os ataques terroris-
tas. Os edifícios-alvo de ata-
ques não foram escolhidos à 
toa pelos terroristas, eles sim-
bolizavam, ou simbolizam, o 
poder militar (o Pentágono), 
o poder económico (as torres 
gémeas do World Trade Cen-
ter) e o poder político (a Casa 
Branca) dos EUA. Estima-se 
que mais de três mil pessoas 
tenham morrido no ataque 
às torres gémeas. No Pen-
tágono, que é o edifício que 
alberga o Ministério da Defe-
sa dos EUA, fala-se da morte 
de 190 funcionários e mais 
os passageiros que estavam a 
bordo do “avião bomba”. No 
caso do “avião-bomba” que 
os terroristas pretendiam usar 
contra a Casa Branca, este 
não chegou a atingir o seu 
alvo supostamente porque os 

passageiros lutaram contra 
os sequestradores a ponto de 
forçar o avião a despenhar-se 
antes de atingir o alvo.

Desde o incidente, vários 
cenários foram sendo avança-
dos em torno dos orquestra-
dores do atentado, com maior 
notoriedade para as alegações 
sobre o envolvimento do go-
verno saudita, ou de alguns 
dos seus membros indivi-
dualmente, no planeamento 
e financiamento do atentado. 
Este cenário é reforçado pela 
composição dos indivíduos 
que sequestraram os aviões. 
Dos 19 terroristas, 15 eram de 
nacionalidade saudita. Os so-
breviventes e familiares dos 
perecidos têm vindo a de-
fender que o governo saudita 
tinha conhecimento privile-
giado e anterior aos ataques 
e nada fez para o impedir. Em 
quase duas décadas, marca-
dos por processos judiciais 
contra as autoridades de Ria-
de, com interrogatórios à 
mistura, os documentos que 
podem clarificar essa pe-
numbra continuam selados. 
Todos os antecessores de Bi-
den, nomeadamente George 
Bush, Barack Obama e Donald 
Trump, alegaram questões de 
“segurança nacional” para 
não disponibilizar ao público 
os documentos. Aliás, é tra-
dição nos diferentes governos 
dos EUA considerar-se tabu a 
tomada de posições ou dispo-
nibilização de informação que 
prejudiquem a “imagem e 
bom nome” da Arábia Saudi-
ta, um dos mais importantes 
aliados estratégicos dos EUA 

no Médio Oriente.
Depois de os seus ante-

cessores terem “esquivado” 
os apelos para publicar os 
segredos em torno da verda-
de sobre o 11 de Setembro de 
2001, a batata está agora nas 
mãos de Biden. Os peticio-
nários usam o factor tempo 
e sustentam que, vinte anos 
mais tarde, a “desculpa” da 

“segurança nacional” já não 
funciona para manter a in-
formação secreta. O presi-
dente Biden encontra-se, 
com efeito, “entre a espada e 
a parede”. Ele pode manter a 
tradição dos seus antecesso-
res e “esconder-se” no argu-
mento de segurança nacional. 
Essa decisão é racional prin-
cipalmente se a informação 
classificada prejudicar as au-
toridades de Riade. Para além 
de ser um estratégico aliado 
para manter o controlo, de 

perto, da ameaça iraniana e o 
anti-americanismo islâmico 
proveniente principalmente 
da região do Médio Orien-
te, a Arábia Saudita é funda-
mental para garantir o acesso 
ao petróleo e manutenção da 
hegemonia regional e global. 
Não interessa, portanto, a 
Washington contrariar Riade 
pelos “pecados” de 2001.

Biden pode, por outro lado, 
quebrar a tradição do seu país 
e virar as costas a Riade. Isso 
significaria satisfazer os pe-
ticionários e desclassificar 
“toda a verdade” sobre o 11 de 
Setembro. O presidente aban-
donaria o argumento de segu-
rança nacional, mas manteria 
coerência em termos de ser 
fiel às promessas que fez so-
bre ser um presidente que age 
com transparência e próximo 
do povo.

Olhando para a importân-
cia de manter as promessas a 
nível doméstico, sem enfu-
recer aliados estratégicos ex-
ternamente, o mais provável 
é que Biden poderá enveredar 
por uma terceira via. Pode ser 
que alguma informação seja 
desclassificada sem, no en-
tanto, pôr em causa a aliança 
estratégica com o reino sau-
dita. O argumento de segu-
rança nacional dos seus an-
tecessores, onde se incluem 
dois presidentes republicanos 
e um democrata, devem ser 
demasiado fortes para serem 
abandonados pela petição. 

* Docente e pesquisador da 
Universidade Joaquim Chissano

OLHANDO O MUNDO
Edson Muirazeque *
edson.muirazeque@gmail.com

Joe Biden entre a “espada e a parede”

Foi a 11 de Setem-
bro de 2001 que 19 
membros do gru-
po terrorista al-
-Qaeda, na altura 
liderado por Osa-
ma bin Laden, se-
questraram aviões 
comerciais que 
usaram para per-
petrar os ataques 
terroristas

Acesse https://t.me/Novojornal
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NA ESTREIA DE ARTUR SEMEDO 

DISPUTA DO ACESSO AO “MUNDIAL” DE QATAR

30 Desporto
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Ontem o Desportivo de Maputo venceu o Matchedje de Mocuba por 2-0 

Decorrem trabalhos para a melhoria da qualidade do relvado do Zimpeto.

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Relva do ENZ em tratamento
INTENSIFICAM-SE intervenções visando a melhoria da 

qualidade do relvado do Estádio Nacional do Zimpeto (ENZ) 
tendo em vista os jogos dos “Mambas” de apuramento para 
o “Mundial” Qatar-2022, a partir de Setembro próximo.

Os trabalhos paliativos para a recuperação da relva re-
tomaram, segundo José Pereira, afecto ao ENZ, logo após 
o Torneio Triangular envolvendo Moçambique, Eswatini e 
Lesoto, em Junho último, e que serviu de preparação dos 
“Mambas” para o Torneio da COSAFA.

Esses trabalhos compreendem a remoção da erva 
daninha, adubagem e fertilização da relva. Esse trabalho 
tem sido intensificado nos últimos dias com a tendência de 
melhoria do clima favorável ao desenvolvimento da mesma.

“Temos estado a fazer um trabalho paliativo e perman-
ente para oferecer alguma qualidade à relva enquanto não é 
substituída. As intervenções estão a ser intensificadas ten-
do em vista o jogo de Setembro e outros que se seguem”, 
referiu.

O 
Costa do Sol recebe 
hoje o Ferroviário da 
Beira, no jogo que 
encerra a disputa 
da 14.ª jornada do 

Moçambola-2021, com o condão 
de assinalar a estreia do técnico 
Artur Semedo no comando dos 
campeões nacionais em título.

O encontro mais impor-
tante da jornada ocorre numa 
fase crítica para os “canarinhos” 
que não ganham há quatro jo-
gos, o que acabou precipitando 
o despedimento do técnico Artur 
Comboio.

Nos últimos quatro jogos 
do campeonato, o Costa do Sol 
empatou todos, diante da Black 
Bulls (2-2), Textáfrica (0-0), Liga 
Desportiva de Maputo (0-0) e 
Ferroviário de Lichinga (0-0), 
quedando-se para o oitavo lugar 
com 17 pontos.  Menos mal está 
o Ferroviário da Beira, segundo 
classificado com 27 pontos, que 
nos últimos quatro jogos ameal-
hou oito pontos em 12 possíveis, 
frutos de duas vitórias sobre o 
Desportivo de Maputo (1-0) e 
Ferroviário de Nacala (0-3) e, 
ainda, dois empates ante a Black 
Bulls (0-0) e Textáfrica (1-1).

Entretanto, ontem, o De-
sportivo de Maputo venceu o 
Matchedje de Mocuba ( 2-0), no 
campo do Grupo Afrin, na cidade 
da Matola, num embate que teve 
o condão de colocar frente-a-fr-
ente equipas que lutam pela ma-
nutenção e que têm a mesma se-
quência de resultados nas últimas 
cinco jornadas. Os alvi-negros, 

Costa do Sol quer voltar a ser feliz

que chegaram a este jogo em 10.° 
lugar com 11 pontos, tiveram pela 
frente uma equipa militar que, 
apesar de ser lanterna vermelha 
com apenas sete pontos, ganhou 
mais pontos e deu claros sinais de 
vitalidade nas últimas cinco jor-
nadas desde a chegada do técnico 
Nacir Armando, do que nos oito 
embates anteriores em que havia 
ganho apenas três pontos.

Nos últimos cinco jogos, os 
militares da província da Zambé-
zia ganharam e empataram uma 
vez, na 12.ª e 10.ª jornadas, na re-
cepção ao Ferroviário de Maputo 
(1-0) e visita o ENH de Vilankulo 
(2-2), respectivamente. 

Nos restantes três jogos 

perderam diante do Ferroviário 
de Nampula (0-1), Liga Des-
portiva de Maputo e UD Songo, 
pelo mesmo resultado de 2-1, 
nas últimas três rondas, respec-
tivamente. A equipa de Nacir 
Armando marcou quatro golos e 
sofreu sete. Em sentido oposto, o 
Desportivo fez quase tudo igual, 
mas com a diferença de ter mar-
cado apenas dois golos e sofrido 
seis nas últimas cinco partidas em 
que ganhou e empatou, também, 
apenas uma vez, diante do Fer-
roviário de Nampula (0-1) e In-
comáti de Xinavane (1-1), na 12.ª 
e 11.ª jornada, respectivamente.

As três derrotas foram nas re-
cepções ao Ferroviário de Lich-

inga e ENH de Vilankulo, pelo 
mesmo resultado de 2-0, respec-
tivamente na nona e 13.ª jornada 
e, ainda, na deslocação ao Calde-
irão do Chiveve, por 1-0, frente 
ao Ferroviário da Beira, na 10.ª 
jornada. Ainda ontem, jogaram 
o Textáfrica do Chimoio e o Inco-
mati de Xinavane com o resulta-
do a sorrir para os “açucareiros” 
que venceram por (1-2) no cam-
po dos fabris do planalto.  

A equipa da Manhiça recu-
perava deste modo o fôlego de-
pois de na anterior jornada ter 
perdido por uma bola a zero fr-
ente ao Black Bulls, num jogo 
marcado pela polémica que 
culminou com a suspensão do 

árbitro Nelson Wanasse pela 
Comissão Nacional de Árbitros de 
Futebol.

Enquanto isso, a equipa do 
Black Bulls perdeu, sexta-feira,  
em casa, diante do Ferroviário 
de Nampula,  por 1-0.  Foi a sua 
primeira derrota no campeonato 
depois de ter feito uma primeira 
volta sem derrotas, tendo so-
mando dez vitórias e três em-
pates.

Mas mesmo derrotados,  os 
Touros seguem na liderança iso-
lados com 33 pontos. Mas pode 
ver o Ferroviário da Beira ficar a 
três pontos, caso vença esta tarde 
o Costa do Sol num dos grandes 
jogos da jornada. 

Noutros desafios já realiza-
dos, nota para a vitória da União 
Desportiva do Songo sobre o Fer-
roviário de Maputo, por 1-0. Com 
esta vitória, os hidroeléctricos 
passaram, à condição, para o se-
gundo posto com 28 pontos.

Já a equipa sensação da pro-
va, o Ferroviário de Lichinga, 
venceu, sexta-feira, a Liga De-
sportiva de Maputo, por 1-0, 
e passou para a quarta posição 
com 25 pontos, em troca com o 
Ferroviário de Maputo que soma 
23.  De referir que na abertura da 
ronda, na quinta-feira, o Fer-
roviário de Nacala tinha vencido 
a ENH, por 1-0. Os nacalenses 
arrecadaram igualmente três 
preciosos pontos na batalha pela 
permanência,  enquanto a turma 
de Vilankulo vai atravessando 
uma má fase e começa a perder 
terreno.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Luís Gonçalves ainda sem sucessor nos “Mambas”

JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO-2020

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

E
nquanto em Hiroshima 
as vítimas do holocaus-
to procuravam atrair 
Thomas Bach, presidente 
do Comité Olímpico In-

ternacional, para a sua discreta 
cerimónia de 76 anos, na capital 
japonesa os organizadores dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio-2020 não 
poupavam esforços para ajustar 
os horários das últimas provas do 
evento para períodos do dia menos 
castigados pelo calor escaldante 
que se faz sentir em todas as ilhas 
nipónicas e que, inclusivamente, já 
matou pelo menos 70 japoneses, a 
maior parte idosos.  

As imagens do modesto ceri-
monial em Hiroshima, na verdade, 
acabam por espelhar o que foram 
estes Jogos Olímpicos que hoje 
terminam com uma cerimónia de 
encerramento que deve continuar 
a enfatizar um “mundo de com-
partilhamentos”, o lema que insis-
tentemente tem sido disseminado 
para agregar sensibilidades num 
momento atípico e pandémico 
vivido pela humanidade.

O Japão pode ter conseguido 
provar a sua resiliência ao vírus, 
ou, no mínimo, ter servido de 
tubo de ensaio para uma nova or-
dem de convivência, mas de todo 
não conseguiu repetir o efeito dos 
primeiros jogos que organizou em 
1964, quando conseguiu cativar o 
interesse e a paixão dos japoneses, 
numa altura em que o país emer-
gia do ostracismo do pós-guerra 
e buscava o convívio no concerto 
das nações.

O aumento exponencial de 

Nem parece que os jogos
estão a acontecer...
d POR ALMIRO SANTOS,

em Tóquio

casos de covid-19 no país pode 
ser o preço político que o actual 
primeiro-ministro Yoshihide Suga 
deverá pagar nas eleições que o 
próprio deve convocar até Outubro 
próximo, mas há ainda mais outros 
gastos a contabilizar, até porque ao 
contrário do que esperava o ante-
rior executivo nipónico, liderado 
por Shinzo Abe, os Jogos Olímpi-
cos de Tóquio-2020 estão a ser um 
verdadeiro desastre económico, 
com um rombo avaliado em mais 
de 600 mil milhões de Meticais.

As previsões menos optimistas 
calculavam que os jogos tivessem 
lucro, quase o dobro do que Tóquio 
vai perder com a sua organização, 
principalmente porque as me-
didas de contenção da covid-19 
impostas por mais um estado de 
emergência (o quarto) impediram 
o fluxo de turistas e de especta-
dores – estrangeiros e nacionais 
– que reanimariam o adormecido 

comércio a retalho e a restauração.
Mas é preciso perceber esta in-

sistência dos japoneses em organi-
zar os jogos também sob a perspec-
tiva da sua rivalidade com a China, 
que em Fevereiro vai sediar os Jogos 
Olímpicos de Inverno, nada indi-
cando que Beijing vá recuar da sua 
decisão, independentemente de se 
agravarem as condições sanitárias 
devido à propagação do vírus da 
covid-19, agora nas suas mais di-
versas variantes.

Foi mesmo estimulados por 
essa concorrência com a China que 
os japoneses aceitaram o repto de 
avançar com os Jogos Olímpicos, 
até porque depois do adiamento 
no ano passado restava pouca 
margem de manobra – entre dois 
ciclos olímpicos – que não fosse 
ou o seu adiamento definito ou... a 
sua realização! Com todos os riscos 
e inovacões...

Para além destes factores to-

dos, com os jogos o Japão espe-
rava celebrar um recomeço depois 
do desastre de Fukushima, há 10 
anos, quando mais de 20 mil pes-

soas morreram, se somadas as 
vítimas de um tsunami, um terra-
moto e, finalmente, aquele que foi 
o maior acidente nuclear depois de 
Chernobyl, na Rússia.

Correndo para a estação de metro de Ikebukuro, um distrito com-
ercial muito movimentado da capital japonesa e onde estão localiza-
dos vários hotéis que apenas acolhem jornalistas acreditados para os 
Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, o mais comum dos japoneses não se 
apercebe das emoções que se vivem na Arena Kukugikan, onde duas 
pugilistas moçambicanas estiveram à beira de se qualificarem para os 
quartos-de-final de uns jogos olímpicos.

De cenho carregado e quase carrancudo, aquele japonês de passo 
apressado, tal como muitos, aliás, nem sequer sabe que um moçambi-
cano convidado, corredor dos 400 metros barreiras, esteve a milímetros 
de passar a primeira eliminatória e juntar o seu nome ao de Kurt Couto; 
muito menos saberá este massudo cidadão nipónico, que no canal que 
banha uma ilha artificial construída pelo seu governo, um canoista 
moçambicano procurava superar-se a si próprio e ao sufocante calor 
que se abateu sobre o Japão nos últimos dias.

É possível que este mesmo japonês nem saiba que o seu país bateu o 
recorde de vezes que foi ao pódio em jogos olímpicos e muito menos se 
tenha apercebido que o Brasil, que acolheu o evento em 2026 no Rio de 
Janeiro, também bateu o seu próprio recorde de medalhas. Em geral, os 
japoneses estão à margem de todas estas emoções, apesar de estarem a 
ser transmitidas pelas televisões locais.

Esta indiferença é recompensada pelo espírito que se vive na Vila 
Olímpica, um moderno complexo habitacional com restaurantes, lojas 
e todas as infra-estruturas de apoio. Ali o que conta não são as rigorosas 
medidas de restrição, sem álcool e sequer sem preservativos grátis, mas 
as peripécias das vitórias, derrotas e empates que alimentam e fazem 
esvoaçar aquela bandeira de compartilhamento, tolerância e diversi-
dade. Ali os jogos existem e são vividos com emoção. 

Na verdade, o único a não perceber que em casa existe uma festa é 
precisamente aquele japonês apressado que vai em direcção à estação 
de metro de Ikebukuro... 

Emoções 
não sentidas

O Japão pode ter conse-
guido provar a sua resil-
iência ao vírus, ou, no 
mínimo, ter servido de 
tubo de ensaio para uma 
nova ordem de con-
vivência, mas de todo 
não conseguiu repetir 
o efeito dos primeiros 
jogos que organizou em 
1964, quando conseguiu 
cativar o interesse e a 
paixão dos japoneses, 
numa altura em que o 
país emergia do ostra-
cismo do pós-guerra e 
buscava o convívio no 
concerto das nações

O Japão pode ter conseguido provar a sua resiliência ao vírus

As previsões menos optimistas calculavam que os jogos tivessem lucro
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Há com cada
empreendedores...

Quando os sábios apregoam que um mal nunca vem só es-
tão mais do que cobertos de razão. E quando outros dizem que 
“fulano e beltrano nunca terão paz” também estão certos... 
pelo menos é o que a autarquia de Maputo nos está a reafir-
mar...

Não é que há dias, uma vez mais, o nosso “mayor” desco-
briu um novo nicho de negócio – empreendedor nato ele – e 
zás, decidiu que esta era uma boa ocasião para actualizar os 
preços da morte... é isso mesmo... numa altura em que o pes-
soal vive com o credo na boca e as estatísticas apontam para 
um cada vez mais crescente número de infecções pelo novo 
coronavírus – que é como quem diz que o número de óbitos 
também vai na mesma direcção – decide que os preços dos 
finados devem subir na mesma direcção.

A justeza das leis ou decisões tem também a ver com os 
momentos em que as mesmas são tomadas. Dito de outra for-
ma, por mais que a tal lei tenha mérito se a escolha da hora 
para a sua divulgação coincidir com alguma coisa errada, so-
mos levados a pensar que é por causa daquilo que ela foi feita.

Vale o mesmo agora. Há muita gente a cair no desemprego. 
Os que estão no informal, por causa das restrições, também 
estão aflitos. Chora-se por todo o lado... não é que as autori-
dades tenham culpa disso, mas, convenhamos, o momento 
escolhido não é o mais apropriado.

Mas como sói dizer-se, em casa onde não há pão todo 
mundo ralha e ninguém tem razão... pior aqueles que já não 
se podem defender... estão lixados e por simpatia, ligação 
afectiva ou outra coisa, os familiares daqueles terão de fazer 
das tripas coração para manterem os seus ente-queridos em 
lugar seco e fresco. A procissão ainda vai no adro, mas a coisa 
promete amargar e bem... numa altura em que meio-mundo 
pensava que o Cemitério de Lhanguene seria encerrado, o 
município vem com cobranças... seria bom se evitássemos 
morrer só para “vermos o vestido a apodrecer”!

26 de Janeiro de 2020

Olhares BuBuBu l 20 de Maio de 2018Bula-B uulala-BulaB-B-B uBu lulalala

Quando os buracos 
decoram uma cidade
A

s estradas do 
meu país dariam 
matéria para vá-
rios livros de 
ficção... não há 

exagero nenhum nisto e 
nem piada. É a mais pura 
verdade. Não há dia que 
um cidadão não se cruze 
– isto quando não tropeça 
ou cai mesmo – com um 
buraco, cratera ou outra 
coisa qualquer.

Já se falou da qualidade 
de estradas e de passeios... 
pelos vistos, será preci-
so começarmos a chorar 
sangue para que alguém 
ponha cobro a isto. Te-
mos, no centro da cida-
de, ruas que desafiam a 
arquitectura da lua. Nas 
vias que dão acesso aos 
muitos bairros da cidade 
e província de Maputo, os 
condutores podem mui-
to bem candidatar-se à 
Fórmula 1 ou outra mo-
dalidade que envolva au-
tomóveis... estão mais do 

que habilitados pelas ma-
nobras que têm de fazer 
todo santo dia para evitar 
rebentar com os carros nas 
valetas, buracos e crate-
ras que preenchem boa 
parte das estradas... e isso 
tudo somado aos montes 
de betão armado que os 
camiões vão depositando 
um pouco por todo o lado.

Mas não se pense que 

é apenas a falta de manu-
tenção ou a má qualidade 
das vias; há gajos que se 
divertem a partir estra-
das e passeios. Divertem-
-se sim... porque partem 
aquilo tudo, metem um 
par de cabos ou tubos de 
canalização e depois ficam 
ali a coçar as barrigas en-
quanto os pobres motoris-
tas têm de fazer manobras 

arriscadas para ultrapassar 
aqueles obstáculos.

Compreende-se que 
não se possa fazer tudo 
num único dia. O que não 
cabe na cabeça de nin-
guém – excepto nos gajos 
que fazem tais buracos – é 
que passadas semanas de-
pois de meterem lá os tais 
tubos e fios, o buraco per-
maneça infindo, criando, 
para além dos estragos nos 
carros, verdadeiros engar-
rafamentos.

Não é por acaso que 
noutras partes do mun-
do a expressão “tempo 
é dinheiro” é aplicada. É 
que se perde não só tem-
po como também dinhei-
ro que seria útil noutras 
coisas, com aquelas brin-
cadeiras de mau gosto... 
ainda por cima os “bura-
quistas” ficam ali à ilhar-
ga às gargalhadas com as 
piadas que circulam pelas 
redes...

Haja paciência.

Solta de Inácio PereiraSolta de Inácio Pereira
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