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Zambézia e Cabo Delgado em alerta

Inundações causam 
estragos em Maputo

A 
chuva já está a cau-
sar danos no país, 
com destaque para 
a província de Ma-
puto, onde algumas 

áreas de cultivo são dadas 
como perdidas, e encontran-
do-se condicionada a circu-
lação rodoviária em algumas 
vias que dão acesso a deter-
minados povoados nos dis-
tritos de Magude, Manhiça, 
Marracuene e Matutuíne. 

O distrito da Manhica, por 
exemplo, tem mais de 1400 
hectares de  culturas inun-
dados. Destes, mais de 400 
hectares são dados como per-
didos. 

Fonte do Instituto Nacio-
nal de Gestão e Redução do 
Risco de Desastres (INGD) em 
Maputo refere que a chuva 
afecta no presente momen-
to 362 famílias no distrito da 
Manhiça. 

Este distrito perdeu ain-
da cerca de 835 hectares de 
culturas de milho, abóbora, 
batata-doce e mandioca.

Em Matutuíne, vias como 
Pedreira-Catuane e Salaman-
ga-Matchia encontram-se 
intransitáveis. Há inunda-
ções nos povoados de Gue-
veza, Vumendava, Txovane, 
Mabondoene, Malanxote e 
Guenga, tendo afectado 600 
camponeses. 

O distrito de Marracuene 
também tem diversas cultu-

ras agrícolas submersas e a 
estrada que liga os povoados 
de Machubo e Maragra se en-
contra intransitável.

Segundo o delegado pro-
vincial do INGD de Maputo, 
Amir Abdula, devido à subi-

da do caudal do rio Incomáti, 
a ponte que liga à localidade 
de Mulelemane, no distrito 
de Magude, está totalmente 
submersa. Igualmente preo-
cupante é a situação vivida 
no distrito de Boane, onde o 

drift de Mazambanine se en-
contra interrompido.

ALERTA NA ZONA 
NORTE 

As bacias nacionais, com 
destaque para Licungo (pro-
víncia da Zambézia), Messa-
lo, Montepuez e Megarruma 
(Cabo Delgado), têm vindo 
a registar subida de caudais 
nos últimos meses.

A subida dos níveis dos 
rios ainda é de forma oscila-
tória, contudo a direcção da 
ARA-Norte chama atenção, 
visto que algumas bacias, 
sobretudo as de Cabo Delga-
do, são imprevisíveis. 

Considerando que há pre-
visão de ocorrência de chu-
va neste fim-de-semana, 
o director da ARA-Norte, 
Carlitos Omar, alerta as co-
munidades, que por vários 
motivos se encontram ao 
longo dos rios,  para se re-
tirarem para locais seguros. 

Para evitar o pior, a ARA-
-Norte destacou equipas 
que têm trabalhado com os 

governos locais na sensibi-
lização das comunidades a 
procurarem fixar-se em lu-
gares seguros. 

Menor preocupação recai 
sobre as bacias da zona cen-
tro, ainda abaixo do alerta.

Contudo, a ARA-Cen-
tro informa que, por o país 
atravessar a época chuvosa, 
é preciso observar as medi-
das de prevenção, sobretudo 
os cidadãos ou agentes que 
estão ao longo das bacias 
do Zambeze, Púngoè, para 
além do Búzi. 

O director da ARA-Cen-
tro, Custódio Vicente, dis-
se que a sua direcção está a 
monitorar o comportamen-
to de todas as bacias.

“Prevê-se ligeira altera-
ção dos níveis das bacias do 
Búzi, Púngoè e Zambeze, 
com tendência a subir li-
geiramente. As estações de 
Gorongosa e Mafambisse, 
no rio Púngoè, e de Caia, no 
rio Zambeze, poderão conti-
nuar a registar ligeira subida 
de níveis, mas sem atingir 
estágios de alerta”, disse.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A Barragem dos Pequenos Li-
bombos está a efectuar descargas de 
água desde semana passada. 

A medida visa, por um lado, sal-
vaguardar a segurança da infra-es-
trutura e, por outro, aumentar a ca-
pacidade de armazenamento até 80 
por cento, para permitir o encaixe 
de água de forma tranquila. 

Segundo o chefe da Repartição 
de Hidrologia e Ambiente da ARA-
-Sul, Leonel Bila, as descargas nos 
Pequenos Libombos poderão ser in-
terrompidas no dia 20 do mês cor-

rente.
Contudo, explicou que se au-

mentar a descarga do volume con-
siderável de  agua a partir de Eswa-
tine, Pequenos Libombos poderá 
descarregar ainda mais. 

Bila manifestou preocupação 
com o facto de as três bacias da 
província continuarem a subir de 
nível, havendo em alguns distritos, 
nomeadamente Magude, Manhiça e 
Matutuine, inundações desde a se-
mana passada, com claro prejuízo 
nas famílias.

O Instituto Nacional de Gestão e 
Redução do Risco de Desastres (INGD) 
tem posicionados meios para inter-
venção em caso de registo de corte de 
vias de acesso devido a inundações.

Na província de Gaza estão posicio-
nados barcos nos distritos de Chibu-
to, Guijá, Chókwè, Mabalane, Mapai, 
Chicualacuala, Massangena, Praia de 
Bilene. Outros barcos estão pré-posi-
cionados na cidade de Xai-Xai. 

Em Inhambane foram colocados 
barcos em Vilankulo para intervenção 
em caso de ocorrência de cheias na 
Bacia do Save.

Na província de Tete existem meios 
nos distritos considerados mais crí-
ticos atravessados pelo rio Zambeze 
(Mutarara, Dôa, Magoe, Zumbo e ci-
dade de Tete). 

Em Sofala, foram alocados barcos 
em Caia que servirão para atender à 
situação de emergência ao longo das 
bacias do Zambeze, Licungo e nos 
distritos a sul da província de Sofa-
la, nomeadamente Búzi, Machanga, 
Marromeu e Nhamatanda. 

Na zona norte, estão posicionados 
barcos em Nacala para as operações 
de busca e salvamento nos distritos 
costeiros da província de Nampula e 
reforçar os meios posicionados na ci-
dade de Pemba .

O INGD prevê a disponibilidade de 
cinco meios aéreos, designadamen-
te um helicóptero de monitoria, dois 
aviões de ligação e dois helicópteros 
multiusos (carga, evacuação, busca e 
salvamento e ajuda humanitária ge-
ral).

Pequenos Libombos 
efectua descargas

INGD com meios 
para zonas críticas 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Extraparlamentares 
preparam-se para as autárquicas

... mas apontam a covid-19 como o principal adversário

A 
Comissão Nacional de 
Eleições (CNE) poderá 
fixar em breve a data 
para a realização das 
próximas eleições au-

tárquicas, a terem lugar no pró-

ximo ano, conforme o calendá-
rio eleitoral do país. 

Em conversa com o domingo, 
alguns representantes dos par-
tidos extraparlamentares subli-
nharam que a covid-19 se tem 

revelado um adversário a temer. 
Contudo, ressalvaram que em 
neste 2022 pretendem reer-
guer-se com vista à obtenção de 
resultados positivos nas autár-
quicas de 2023.

Congressos adiados, re-
dução de membros e falta de 
fundos são algumas das princi-
pais inquietações com as quais 
muitos dos partidos extrapar-
lamentares se têm debatido des-

de a eclosão da covid-19 no país 
em Março de 2020.

Devido às medidas de pre-
venção do novo coronaví-
rus, contam ter sido difícil traçar 
planos de trabalho.  

Perdemos oito membros por covid-19
- João Massango, líder do Partido Ecologista

O Partido Ecologista sentiu 
na pele o impacto da covid-19, 
segundo João Massango, líder 
da formação. É que cerca de 250 
membros do partido, a nível 
nacional, incluindo o próprio 
presidente, ficaram afecta-
dos pelo novo coronavírus em 
2021, entre os meses de Janeiro 
e Abril do ano terminado. Oito 
integrantes terão perdido a 
vida.  

Além de perdas humanas, o 
partido, em 2020, não pôde 
realizar muitas das acções que 
tinha em vista. Entretanto, este 
ano “o cenário será diferente”, 
conforme garantiu Massango.

“Neste preciso momento 
estamos a recompor as nossas 
oficinas face aos pleitos eleito-
rais de 2023. Creio que, dentro 

deste semestre, a CNE vai con-
vocar as eleições autárquicas 
de 2023, conforme manda a 
lei. E isto é um desafio que te-
mos, pois queremos participar 
em grande nos pleitos eleito-
rais”, disse.

Aliás, com uma das formas 
de mostrar a disponibilidade em 
reerguer-se, o partido liderado 
por Massango vai igualmente 
realizar no mês de Março do ano 
em curso a III Convenção Na-
cional Ecologista. 

O evento, que também tem 
a dimensão de congresso, de-
via ter decorrido em 2021, mas 
“não pudemos, pois o novo 
coronavírus implicou muitas 
mudanças no nosso país e era 
preciso respeitar as medidas de 
prevenção que vinham sendo 

anunciadas pelas autoridades 
sanitárias”, avançou Massango.

O líder político indicou al-
guns pontos que irão compor 
a agenda da III Convenção. 
Destacou a vida do partido, o 
impacto do partido no perío-
do pós-eleitoral de 2019, bem 
como a sua acção e o impacto 
da covid-19.

“Na verdade”, prosse-
guiu Massango, “alguns destes 
pontos deviam ter sido analisa-
dos no passado, mas não podía-
mos porque logo após a realiza-
ção das eleições gerais de 2019 
entrámos neste cenário”.

A Convenção Nacional do 
Partido Ecologista vai decorrer 
na província de Gaza. As duas 
anteriores tiveram lugar na ci-
dade de Maputo. 

Não sucumbimos perante a pandemia
- André Balate, líder do PARENA

Desde a eclosão da co-
vid-19 que o Partido de Re-
conciliação Nacional (PARE-
NA) teve as suas actividades 
condicionadas. Apesar das 
enormes dificuldades, An-
dré Balate, líder do partido, 
garante que a agremiação po-
lítica não sucumbiu e tem lu-
tado com vista a manter o 
mínimo dos seus planos em 
curso.

“O partido não organi-
zou grandes reuniões presen-
ciais nos últimos dois anos 
porque vinha temendo os im-
pactos da pandemia. Contu-
do, houve algumas activida-
des que foram realizadas com 
recurso a meios tecnológicos 
como celulares. Por exemplo, 

fomos tendo contacto com 
todas as delegações do país 
para perceber como está a 
saúde do PARENA e concluí-
mos que, apesar dos cons-
trangimentos, continuamos 
firmes”, afirmou.   

Balate contou ainda que, 
na verdade, o PARENA ti-
nha em mente um Conse-
lho Nacional para avaliar os 
últimos pleitos eleitorais 
e perspectivar os próximos, 
mas o encontro não pôde 
decorrer no ano transacto.  
“Mesmo assim, não ficá-
mos paralisados. Fomo-nos 
ouvindo em relação a uns 
e outros aspectos e a partir 
dali perceber o que a direc-
ção deve fazer para os próxi-

mos pleitos eleitorais. Con-
tudo, este ano iremos realizar 
este congresso. É muito im-
portante para nós como par-
tido”, explicou Balate, que 
preside um partido que ac-
tualmente conta com 16 mil 
membros a nível nacional.

Além de realizar o seu con-
gresso, o PARENA disse estar 
também atento à marcação 
da data das próximas eleições 
autárquicas, que deve ser fei-
ta com 18 meses de antece-
dência. “Nós temos trabalha-
do com fundos próprios. A 
covid-19 veio dificultar-nos 
o acesso aos fundos, mas, 
mesmo assim, à nossa manei-
ra, iremos concorrer às elei-
ções de 2023”.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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SOBE
SOLANGE MACAMO

A académica Solange Maca-
mo foi distinguida, há dias, pela 
Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM) com o prémio “Publicação e 
Inovação”, em reconhecimento da 
sua intensa dedicação à pesquisa e 
ensino científico.  Solange Macamo 
destaca-se por ter concebido, de-
senvolvido e materializado o pro-
jecto do Parque Arqueológico e do 
Património Biocultural de Chon-
goene, na província de Gaza.

DESCE

Membros da equipa do Projecto 
da Gorongosa homenagearam se-
mana finda o legado do biólogo Ed-
ward Osborne Wilson, fundador do 
Laboratório de Biodiversidade E.O. 
Wilson do Parque Nacional da Go-
rongosa (PNG), falecido no dia 26 
de Dezembro, aos 92 anos.

Para valorizar a contribuição do 
investigador na restauração do par-
que, a equipa de cientistas baptizou 
de Wilson uma espécie de morcego 
de dedos logos (Miniopterus wilso-
ni), recém-descoberto na Serra da 
Gorongosa.

Um cidadão de 23 anos de ida-
de foi recentemente detido pelo 
Serviço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) em Maputo, por 
supostamente dedicar-se a burlas e 
falsificação de documentos. O in-
diciado, que vinha sendo procura-
do pela equipa de investigação des-
de o ano passado, fez cinco vítimas, 
todas na capital do país, sendo que 
a última foi em Novembro.

Um homem de 31 anos de idade 
agrediu fisicamente um amigo  que 
veio a perder a vida num dos hospi-
tais da cidade de Maputo. A agres-
são deu-se no bairro Hulene, por 
conta de 40 meticais que o finado 
de 36 anos devia ao agressor. 

EDWARD O. WILSON

CIDADÃO BURLADOR

AGRESSOR

CIDADÃO 

BURLADOR

 Segundo o líder do 
Partido Independente de 
Moçambique (PIMO), Ya-
qub Sibindy, as activida-
des do seu partido nun-
ca estiveram paradas e o 
contacto entre os mem-
bros continua efectivo. 

Lamentou apenas que 
a ideia trazida pelo seu 
partido com vista a com-
bater a fome causada pelo 
novo coronavírus não te-
nha sido acolhida pelo 
Governo.

“O PIMO sugeriu a in-
trodução do Projecto de 
Emergência para a Pro-
dução Alimentar (PEPA), 
uma iniciativa que iria 
responder à problemática 
da fome trazida pelo novo 
coronavírus. Contudo, a 

ideia não foi acolhida. In-
felizmente, no nosso país 
as boas ideias não podem 
advir de partidos da opo-
sição”, queixou-se.

Em relação aos planos 
de 2022, disse que o par-
tido irá continuar com 
suas actividades, respei-
tando as medidas de pre-
venção. 

“Também, neste 2022, 
vamos atacar as au-
tarquias com um dis-
curso político diferen-
te. Na nossa promessa, 
vamos apostar na cons-
trução de novas cidades. 
É altura de termos novas 
urbes neste país. Cida-
des feitas por nós mo-
çambicanos”, acrescen-
tou.  

Continuamos firmes  

Ficámos sem um número 
considerável de partidários

- Paulino Nicopola, líder do PALMO
Paulino Nicopola, líder 

do Partido Liberal de Moçambi-
que (PALMO), contou que nos 
últimos dois anos o seu partido 
perdeu um número considerável 
de membros. 

“Com a covid-19, perdemos 
alguns dos patrocinadores. Com 
isto, muitos dos nossos inte-
grantes preferiram debandar-se 
para outros partidos, onde têm 
melhores condições. Infeliz-
mente, o dinheiro é que move 
as pessoas, incluindo simpati-
zantes dos partidos políticos”, 
comentou Nicopola a propósito 
dos impactos da covid-19 nos 
últimos dois anos no seu partido.

O partido já teve assento par-
lamentar nos anos 90 e já contou 
com mais de 15 mil membros. 
“Actualmente, não sei quantos 
membros temos, mas o número 
baixou muito. O que acontece é 
que alguns deles sequer devol-
vem os cartões”.

Além da perda de membros, 
Nicopola falou ainda da parali-

sação de encontros dos membros 
do seu partido, o que de certa 
forma veio quebrar a dinâmica 
do próprio PALMO. “Quase tudo 
ficou em hibernação por causa 
da covid-19”.

Devido aos efeitos nefastos da 
pandemia, o líder do partido diz 
não saber se poderão participar 
nas eleições autárquicas de 2023. 
“Se as condições se mantiverem 
estas, certamente não nos pode-
remos candidatar às eleições. É 
muita complicação. Não estaría-
mos à altura de concorrer”, la-
mentou. Contudo, afirmou que 
neste ano o partido tem em vista 
continuar a trabalhar interna-
mente para que possa recuperar 
boa parte dos seus membros, 
além de conquistar novo eleito-
rado. 

O partido não realiza congres-
sos desde 2003. Entretanto, nos 
seus momentos altos terá rea-
lizado três, conforme as contas 
do Nicopola, presidente da agre-
miação desde 2008.

- Yaqub Sibindy, líder do PIMO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Benjamim Mungomane Hortência Mabjaia Joaquim Carlos Rebelino Manjate

Um “vírus” que infecta 
o sistema de ensino 

N
os últimos tempos 
tem sido recorrente a 
circulação, nas redes 
sociais, de enuncia-
dos de exames finais 

da 10.ª e 12.ª classes. Normal-
mente, os conteúdos das provas 
ficam disponíveis antes dos dias 
marcados pelo Governo para a 
realização.

O problema é antigo e é do 
conhecimento do Ministério da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano. 

Aliás, o director-geral do 
Instituto Nacional de Exames, 
Certificação e Equivalência, Fe-
liciano Mahalambe, falando ao 
domingo, acusou a sociedade 
de ser cúmplice, alegadamente 
porque ela recebe os enunciados 
e não faz a devida denúncia. 

As consequências desta si-
tuação são enormes. Nos últimos 
três anos houve quase uma cen-
tena de alunos que perdeu ano 
lectivo e ainda outras dezenas 
de alunos e professores detidos, 
com maior destaque na cidade 
de Maputo. 

O fenómeno está a preocupar 
tanto os pais ou encarregados de 
educação, bem como a socieda-
de civil, pois estes entendem que 
está a descredibilizar o sistema 
de ensino no país. Há vezes em 
que as autoridades da Educação 
tentam tomar medidas pesadas 
para repor a ordem, mas sem su-
cesso. 

A título ilustrativo, em 2018, 
a Escola Secundária Noroeste 1, 
na cidade de Maputo, anulou a 
prova de Biologia da 12.ª classe. 
Na altura, 74 alunos de três júris 
tiveram todos 20 valores.

No mesmo ano, outros cinco 
alunos foram detidos pela Polí-

cia da República de Moçambique 
na cidade de Maputo, indiciados 
de integrar uma quadrilha que 
orquestrou e pós em marcha um 
esquema de fraude dos exames 
de 10.ª e 12.ª classes na Escola Se-
cundária Josina Machel.

Em 2019, 12 alunos foram de-
tidos na Escola Secundária Josina 
Machel, ainda na cidade de Ma-
puto, surpreendidos na posse de 
exames da 10.ª classe antes da 
realização. Mas antes, em 2017, 
a Direcção Provincial da Educa-
ção e Desenvolvimento Humano 
de Maputo tinha sido obrigada a 

anular um exame extraordinário 
de Filosofia porque tinham sido 
detectados nove casos de fraude. 

Ciente da situação calami-
tosa, em Novembro passado, a 
inspectora-geral do Ministério 
de Educação e Desenvolvimento 
Humano, Maria Mapsanganhe, 
anunciou, no distrito de Matu-
tuíne, província de Maputo, que 
a sua direcção iria apertar o cerco 
à fraude nos exames finais.

Para tal, garantiu que o sector 
iria aprimorar os mecanismos de 
controlo e fiscalização, desde a 
concepção, impressão e distri-

buição das avaliações. 
Na ocasião, fez saber que o 

processo de distribuição dos 
exames pelas escolas é acompa-
nhado de perto por inspectores 
da Educação, a nível nacional e 
provincial, e pelo Instituto Na-
cional de Eaxmes, Certificação e 
Equivalências.

Entretanto, parece que a es-
tratégia anunciada pela inspec-
tora-geral falhou, pois foram re-
portados vários casos de fuga de 
exames, com maior destaque na 
província de Inhambane, onde 
há detidos neste momento.

LEGALIZADA 
A PRISÃO DE SEIS 
CIDADÃOS 
EM INHAMBANE

Dois professores e quatro alu-
nos foram detidos recentemente 
pelo Serviço Nacional de Inves-
tigação Criminal (SERNIC) no 
distrito de Zavala, província de 
Inhambane, indiciados de prática 
de fraude académica. 

Segundo o porta-voz do SER-
NIC em Inhambane, Alceres 
Cuamba, a prisão destes cidadãos 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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comprarem os enunciados.
“O cidadão considera o exa-

me final como a única oportu-
nidade de que dispõe para pas-
sar de classe. E também a única 
chance que tem para ter o certi-
ficado que lhe possibilita conti-
nuar a sonhar com novos planos, 
como, por exemplo, entrar na 
Saúde, Polícia ou na universi-
dade. E se não passa no exame, 
dificilmente conseguirá atingir 
os seus objectivos”, considerou. 

Joaquim Carlos, que também 
falou à nossa reportagem, frisa 
que o problema de fuga de exa-
mes se deve à ganância dos pro-
fessores e fragilidades dos pró-
prios jovens, pois enquanto uns 
querem dinheiro a todo o custo 
para resolver seus problemas, 

foi legalizada e os trabalhos de 
investigação continuam em cur-
so para se encontrarem outros 
envolvidos. 

Os alunos indiciados, cujas 
idades variam entre 19 e 27 anos, 
tinham em sua posse provas de 
Português, Matemática, Quími-
ca, Inglês, Física, Filosofia  e Bio-
logia, da 12.ª classe.

O porta-voz do SERNIC disse 
ainda que, nos primeiros inter-
rogatórios, os alunos, sem reve-
larem quem lhes forneceu, refe-
riram que receberam através das 
redes sociais (WhatsApp), segui-
damente contactaram os profes-
sores para ajudá-los a resolver os 
exercícios. 

A direcção do Instituto Na-
cional de Exames, Certificação 
e Equivalência não confirma a 
prisão destes seis cidadãos, ale-
gando que a Direcção Provincial 
de Educação e Desenvolvimento 
Humano de Inhambane não co-
municou. 

PAIS APONTAM 
FRAGILIDADES
NO MINISTÉRIO 
DE EDUCAÇÃO 

A reportagem do domingo 
colheu, há dias, o sentimento 

de alguns cidadãos na cidade de 
Maputo sobre o problema e estes 
acusam os funcionários do Mi-
nistério da Educação e Desen-
volvimento Humano como sen-
do os fomentadores da fuga dos 
exames. 

Apontam ainda que os profes-
sores dão maior valor aos exames 
e pedem aos alunos subornos 
para passarem de classe. 
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Alceres Cuamba

Em 2019, 12 alu-
nos foram detidos na 

Escola Secundária 
Josina Machel, ainda 
na cidade de Mapu-

to, surpreendidos na 
posse de exames da 
10.ª classe antes da 

realização

No bairro de Kon-
gholote, município 

da Matola, nos dias 
de provas, os alunos 

levam consigo 100 
meticais para pagar, 

cada disciplina, ao 
professor. Trata-se de 
uma situação conhe-

cida quase por todos, e 
não sabemos porque é 

que o aluno deve pagar 
100 meticais

Alguns psicólogos que falaram ao nosso 
jornal consideram que o problema da fuga 
de exames é reflexo de falta de vocação, 
ética e valores morais em alguns profes-
sores. 

Camilo Ussene diz que alguns pro-
fessores não se interessam com a contri-
buição do aluno durante a aula. Por causa 
disso, muitos destes miúdos não se preo-
cupam em aperfeiçoar a matéria para pas-
sar nos exames.  

“Tenho informação segundo a qual no 
bairro de Kongholote, município da Ma-
tola, nos dias de provas, os alunos levam 

consigo 100 meticais para pagar, cada dis-
ciplina, ao professor. Trata-se de uma si-
tuação conhecida quase por todos, e não 
sabemos porque é que o aluno deve pagar 
100 meticais. Precisamos de corrigir esta 
atitude, pois a sala de aula não pode servir 
de mercearia para os professores. A equipa 
de inspecção do Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano, direcções 
provinciais e distritais devem trabalhar 
rigorosamente para acabar com este pro-
blema”, refere.  

Acrescenta que a fuga de exames se 
reflecte noutras instituições, pois são re-

portados quase todos os anos casos de 
corrupção na Polícia, na Saúde, entre vá-
rias áreas.      

O psicólogo Gomes Nhantumbo con-
sidera que a preocupação de muitos cida-
dãos é de ter certificado, e não o conheci-
mento, sendo que o problema de fuga de 
exames é falta de seriedade tanto para os 
funcionários e professores. 

“Tenho informação segundo a qual 
um funcionário retirou um exame porque 
queria ajudar uma sobrinha. Quem ga-
rante que o exame beneficiaria somente 
a sobrinha? Será esta a melhor forma para 

ajudar um familiar? Esta atitude é de um 
mau funcionário. Temos um outro proble-
ma, são os próprios pais ou encarregados 
de educação, que negoceiam com o pro-
fessor para o filho passar de classe. Esta-
mos numa situação catastrófica no que diz 
respeito à positividade de aproveitamento 
pedagógico. O sistema perdeu valor por-
que entrou no processo de facilitação”.

Acrescenta que muitos miúdos se 
preocupam em fazer o nível para concor-
rer para o Ministério do Interior ou Saúde 
porque sabem que nestes locais não terão 
exigência para ler.  

Falta de ética e valores

Um dos encarregados revelou 
que, há dias, a filha teria deixa-
do o seu telefone celular em casa 
quando foi realizar a prova. Facto 
curioso é que minutos depois de 
ter saído alguém reencaminhou 
as perguntas da prova que seria 
realizada naquele dia.

À primeira, pensou que se 
tratava de burla, mas ficou es-
clarecido quando a filha voltou 
da escola e trouxe o enunciado. 
Fez a comparação dos conteúdos 
dos dois exames e surpreenden-
temente ficou a saber que era a 
mesma prova. O cenário deixou a 
nossa fonte indignada.    

Hortência Mabjaia, encarre-
gada de educação e que falou ao 
nosso jornal, refere que deve ha-
ver seriedade nos quadros do Mi-
nistério da Educação e Desenvol-
vimento Humano, bem como no 
sector de investigação criminal, 
para se evitar a fuga dos exames 
e, em caso de fraude, poderem-

-se encontrar os malfeitores. A 
nossa entrevistada atira também 
a culpa aos pais, visto que al-
guns dão dinheiro aos filhos para 

outros querem passar de classe 
para abraçar novos desafios.  

“O sistema de ensino está 
mal. Alguns alunos ou pais pa-
gam aos professores até para 
ter uma nota que leve ao exame 
porque nos últimos tempos as 
pessoas focam somente em pas-
sar de classe, não se interessam 
em dominar a matéria”, afiança. 

Neste diapasão, Benjamim 
Mungomane, um dos encarre-
gados, defende que é necessário 
introduzir novos mecanismos 
de controlo dos exames, a par-
tir do Ministério de Educação e 
Desenvolvimento, uma vez que 
os funcionários desta instituição 
são os primeiros a ter acesso ao 
conteúdo.

 “Os professores dão mais 
valor aos exames finais, por isso 
envolvem muito dinheiro. Para 
o professor ou o funcionário 
público, é a única oportunidade 
que têm para fazer dinheiro. As 
escolas querem ter maior per-
centagem de aproveitamento 
pedagógico. Por causa disso, 
não valorizam as avaliações que 
decorrem durante as aulas”, 
refere. Enquanto isso, Rebeli-
no Manjate diz que o problema 
se deve à ganância de certos 
professores, estes que se apro-
veitam das fraquezas de alguns 
educandos.

"O professor tem o papel de 
ensinar. O que se verifica é que 
este mesmo cobra à criança para 
passar de classe. Todos nós so-
mos fomentadores deste pro-
blema", considera.
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Plataforma Coral Sul
O acontecimento mais marcante da se-

mana que ontem terminou foi, para nós, 
a chegada, segunda-feira, às águas terri-
toriais moçambicanas, concretamente à 
província de Cabo Delgado, da plataforma 
flutuante Coral Sul de produção e lique-
facção de gás natural da Área 4 da Bacia do 
Rovuma.

Este projecto “offshore” (no mar) foi 
concessionado à Mozambique Rovuma 
Venture  (MRV), que é uma "joint ventu-
re” co-propriedade da Eni, ExxonMobil e 
CNODC, com 70% de interesse participa-
tivo; a Empresa Nacional de Hidrocarbo-
netos E.P. (ENH), com 10%; a Galp Energia 
Rovuma B.V., com 10%; e a KOGAS Mo-
çambique Ltd., com 10%.

Apenas para ilustrar a magnitude do 
projecto, o campo Coral foi descoberto em 
Maio de 2012 pela Eni e contém cerca de 
450 biliões de metros cúbicos, o equiva-
lente a 16 triliões de pés cúbicos (TCF) de 
gás natural no local. 

É também importante recordar que 
esta plataforma, com capacidade de pro-
duzir 3.4 milhões de toneladas métricas de 
gás por ano, é a primeira a ser construída 
de raiz para operar em África e a terceira 
desta complexidade no mundo inteiro, o 
que significa que todos os cantos do globo 
terrestre estão de olhos  em  Moçambique.

A chegada deste engenho é, pois, um 
passo importante no cumprimento do 
calendário do arranque, até finais deste 

semestre,  da produção de gás natural no 
Rovuma, colocando Moçambique na lista 
dos principais actores mundiais da indús-
tria de hidrocarbonetos.

Acredita-se que o arranque da explo-
ração de gás natural na Bacia do Rovuma 
terá efeitos multiplicadores para a econo-
mia de Moçambique e, consequentemen-
te, para a melhoria da qualidade vida de 
todos nós.

O primeiro grande impacto é, a nos-
so ver, a possibilidade de incremento da 
colecta da receita do Estado e estabele-
cimento de postos de trabalho directos e 
indirectos, através  das pequenas e médias 
empresas que poderão nascer ou se con-
solidarem para a prestação de serviços e 
fornecimento de bens a esta indústria.

Por falar em receitas, é importante re-
ferir que estudos mais actualizados pre-
vêem que o projecto de gás Coral Sul ve-
nha a gerar lucros directos na ordem de 
39,1 biliões de dólares norte-americanos, 
dos quais cerca de 19,3 biliões irão para os 
cofres do Estado moçambicano durante os 
25 anos da vigência da concessão.

Com este dinheiro, somado a outro 
proveniente da exploração de recursos 
naturais em curso e a acontecer futura-
mente, estarão criadas as condições para 
o estabelecimento do fundo soberano, um 
mecanismo conhecido pelo seu papel na 
acumulação da poupança e estabilização 
fiscal. 

Mais do que isso, a chegada desta plata-
forma a Moçambique representa um gran-
de sinal sobre os níveis de confiança que a 
comunidade estrangeira de investidores 
deposita na economia nacional, caso con-
trário não estaria a canalizar para o país os 
cerca de 7 biliões de dólares norte-ameri-
canos para a concretização deste projecto. 

Falamos da confiança da comunidade 
internacional, tendo em conta factores 
conjunturais externos e internos. No pri-
meiro caso, destacam-se dois: a pandemia 
da Covid-19, que praticamente está a co-
locar as economias mundiais de cócoras 
e a tendência de abandono das energias 
fósseis a favor de energias limpas e reno-
váveis.

Internamente, é preciso recordar que, 
embora as Forças de Defesa e Seguran-
ça (FDS), com ajuda dos contingentes do 
Ruanda e da SADC, estejam a lograr vitó-
rias importantes, o combate ao terrorismo 
em Cabo Delgado continua um grande de-
safio. Só quem acredita no país e nas suas 
lideranças ousa colocar o seu dinheiro 
numa conjuntura destas.

Mais do que isso, a concretização deste 
empreendimento é vista por alguns secto-
res como reveladora da capacidade de es-
truturação de projectos complexos pelos 
parceiros e o Governo moçambicano, par-
ticularmente numa fase em que o merca-
do de gás tem vindo a evidenciar enormes 
desafios.
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Há coisas que acontecem no nosso dia-a-
-dia que são inacreditáveis.

Não sãem da memória dos seus prota-
gonistas, mesmo quando estes são de ten-
ra idade. Essas coisas horripilentas, quando 
contadas, até parecem filmes de ficção, da-
queles com estórias rocambolescas, só feitas 
em Hollywood. A estória que vos vou contar é 
uma daquelas que parece ficção, um romance 
escrito por um romancista de memória fértil, 
mas é tão verdadeira como dizer que Bar-
ros era apelido do meu pai, é meu apelido, é 
apelido dos meus filhos e é apelido dos meus 
netos. Tudo começou numa manhã caloren-
ta de sol brilhante, um miúdo de Magude, o 
pequeno Bernardo Maongela, de nove anos, 
decidiu visitar os avós, para fugir ao calor que 
fazia e poder mergulhar na lagoa que existia 
perto da casa dos progenitores de sua mãe. A 
distância que separa a casa dos seus pais, Car-
doso Chicualacuala e Glória Michafutene, da 
dos avós não é longa e o carreiro, embora de 
“cabras”, dava para circularem até carros.

No percurso aparece um carro de matrícu-
la sul-africana, dos muitos existentes naquela 
zona do sul de Moçambique, conduzido por 
um moçambicano que certamente trabalha e 
vive nas terras do rand. Do interior da viatura 
saiu um homem franzino, do tipo dos filmes 
policiais franceses. Agarrou no pequeno Ber-
nardo e, num âpice, tapou-lhe a boca para 

não se ouvirem os gritos, e com ajuda de um 
comparsa amarrou-lhe os braços e as pernas e 
atirou-o à bagageira, como se de um fardo de 
roupa ou de molho de lenha se tratasse.

Depois, “pernas para que te quero”, pôs-
-se em fuga e por caminhos que só ele co-
nhece, consegue ludibriar a Polícia e a tudo e 
todos e chega à zona de Witerfild, arredores 
de Pretória, na África do Sul.

Ali, o pequeno menino deixou de ser Ber-
nardo e passou a chamar-se Benet. O raptor 
entrega o menino a um senhor, provavel-
mente o intermidiário, e este, por sua vez, 
entrega-o a uma senhora.

Ela vai tratando do pequeno, como que 
num processo de engorda, como se fazem aos 
porcos nos currais ou ao gado de abate, para 
que os seus orgãos cresçam e tenham melhor 
cotação no mercado.

Benet passava as refeições num local sem 
a possibilidade de contactar com ninguém, 
nem com petizes da sua idade. Quando anoi-
tecia era levado para outro local. Sempre na 
calada da noite, para que não descobrisse o 
caminho. Passados cerca de três anos, Be-
net já tinha 12 anos, os raptores chegaram à 
conclusão de que os orgãos do pequeno já 
estavam desenvolvidos e trariam boa receita 
se fossem colocados à venda. É quando numa 
tarde dizem ao pequeno que se deve deitar 
cedo, pois no dia seguinte iriam sair de ma-

drugada para junto de um rio fazerem algu-
mas cerimónias de “sacrificio”.

Apercebendo-se do perigo que se aproxi-
mava, o pequeno Benet, como é conhecido 
na África do Sul, ou Bernardo em Moçambi-
que, miúdo espertalhão, prepara a fuga e, na 
calada da noite, abre primeiro a janela do seu 
quarto, espreita e, sem fazer o mínimo ruído, 
como os gatos quando querem caçar ratos.

Corre, corre, corre...daquelas corridas 
com tanta velocidade que até os calcanhares 
lhe batiam na nuca, de tanto esticar o “passo 
de corrida”. Não olhou para trás, para não tro-
peçar. Normalmente, quando a gente corre 
com muita velocidade, fugindo de qualquer 
coisa, quando olha para trás apanha tonturas 
e, mesmo sem obstáculo, as pernas enrolam-
-se-nos, tropeçamos e acabamos caíndo. 
Por isso, o pequeno Bernardo não olhou para 
trás, com medo que isso acontecesse. Assim, 
consegue sair de Mapopane, em Witelfild, 
rumando para uma direcção que ele próprio 
desconhecia, até que chega a um apeadeiro e 
apanha o comboio que o transporta até à es-
tação central de Pretória.

Na estação, fica sózinho depois de todos 
os passageiros que lotavam o local terem se-
guindo os seus destinos.

O pequeno menino de Magude continua 
pregado ao chão, sem perceber o que se pas-
sava, como que atordoado, acabado de acor-

dar depois de uma noite de pesadelos.
Momentos depois, chega a guarda da es-

tação, que pergunta atrás de pergunra recebe 
a resposta, justamente a história que vos con-
tei. A seguir o pequeno é levado à esquadra 
mais próxima.

A princípio, a Polícia pensou, como eu, 
tratar-se de uma história de ficção, uma in-
venção da criança, mas depois, como que 
dizendo criança desta idade não mente, in-
vestigou o caso e acabou levando Benet ao 
“High Commission of the Republic of Mo-
zambique”, que o acolheu e depois de algu-
ma investigação descobriu os pais do menino. 
Hoje, Benet, aliás Bernardo, que era dado 
como morto pelos pais, irmãos e outros entes 
queridos, vive feliz em Magude, na província 
de Maputo, estudando, brincando, pasto-
reando o gado e aconselhando os da sua idade 
a nunca passarem por este pesadelo que du-
rou três anos.

Quando falei com o pequeno Bernardo, 
ainda atordoado pelo pesadelo, perguntei o 
que queria ser quando fosse adulto e ele, sem 
gaguejar, respondeu:

- Polícia, para investigar a fundo estes ca-
sos de rapto de crianças para tráfico de seus 
orgãos. Se não puder ser polícia, serei juiz, 
para com celeridade julgar e condenar à pena 
máxima os autores destes horripilentos cri-
mes.
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Crime horripilento

Carol Banze
carol.banze@snoticicas.co.mz

DESAFOGOS

Depois de passar algumas horas acompa-
nhando atentamente uma interacção entre 
o Chefe do Estado e os representantes da 
comunidade de moçambicanos residentes 
na República Unida da Tanzania, um encon-
tro realizado no dia 8 de Dezembro do ano 
findo, e que teve – entre outros pontos - o 
terrorismo em Cabo Delgado em destaque, 
concretizei a parte que me cabia em forma 
de texto. Estava sentada no quarto do hotel, 
numa desconfortável e “barulhenta" cadei-
ra  de madeira, cumprindo literalmente uma 
corrida contra o tempo, respondendo à soli-
citação do SM - como amigavelmente o tra-
to - um dos chefes da redacção do matutino 
Notícias. 

Os meus dedos descarregavam nervo-
samente os conteúdos captados, assuntos 
melindrosos que exigiam um tratamento 
minucioso e condizente. Por volta das 23 
horas, encerrei a desgastante jornada diária 
de trabalho, respirei de alívio e, com a má-
quina desligada, procurei por mim e revi-
-me reflectida num dos espelhos espalhados 
pelo quarto de olhar cansado, rosto amassa-
do... “acabada”. Esbocei um sorriso, come-

morando o sucesso do trabalho, ao mesmo 
tempo que me desembaraçava do vestuário 
suado que exalava uma mistura de odores. 
Segundos depois, dirigi-me ao chuveiro e 
encontrei nos líquidos aromáticos a fonte 
para revitalização. Desliguei-me momenta-
neamente do que me movia na Tanzania, até 
ao minuto em que sons belicosos e assusta-
dores passaram a ser audíveis e com uma in-
tensidade crescente e preocupante. Naquele 
instante, relacionei involuntariamente aque-
le barulho com a temática do terrorismo. Por 
alguns segundos, considerei a possibilidade 
de se tratar de  “O último banho” da minha 
vida, ideia dissipada a partir do momento 
que a minha memória me recordou que já era 
o dia da independência da Tanzania. 

Com efeito, do outro lado da janela, 
exibia-se um espectáculo pirotécnico que 
abrilhantava os céus. Tranquila, recolhi-
-me até ao amanhecer. Por volta das 7 horas, 
juntei-me aos outros colegas da imprensa e 
no “Noah” conduzido pelo amigo Joseph, 
um tanzaniano amante de música gospel, 
dirigimo-nos ao Uhuru Stadium, em Dar-
-es-Salaam, onde realizamos a cobertura 

das cerimónias centrais da efeméride. 
No local, alguns factos chamaram a mi-

nha atenção: estádio totalmente preenchido 
e a incomensurável força militar - descon-
fiada de tudo e de todos - posicionada com 
o objectivo de garantir a segurança dos par-
ticipantes.  Assisti a todas as movimentações 
e apresentações debaixo de sol escaldante, 
o que, em algum momento, me obrigou a 
adoptar alguma técnica de sobrevivência 
para amainar tamanho sofrimento. Debai-
xo de uma estrutura de ferro em forma de 
andaime de construção encontrei a minha 
salvação. Foi ali onde de vez em quando me 
alberguei para tragar alguns goles de água 
e desinflamar os pés que mal resistiam ao 
calçado fechado e totalmente inadequado 
àquela temperatura. Mas, de repente, ao 
estender o olhar numa dada direcção, vi o 
meu rosto reflectido nos óculos escuros de 
um atirador de elite, um homem alto, forte, 
escuro, que empunhava um fuzil. 

Confusa, tomei providências adequadas 
ao momento. Na realidade, optei por agir de 
forma fria ao confronto; evitei movimentos 
em falso ao mesmo tempo que me questio-

nava até que ponto a minha posição poderia 
configurar-se em suspeita.  Num misto de 
sensações, lembrei-me de Craig Harrinson, 
o atirador de elite britânico que neutralizou 
dois insurgentes talibãs no Afeganistão a 
uma distância de 8120 pés (2476,6m), e pen-
sei na sequência: “estou a escassos metros 
deste “sniper” tanzaniano”. Atirar em mim 
seria um acto absurdamente fora do con-
texto - assim o entendi - pois estava eu ino-
centemente aproveitando aquela sombra, 
munida de bloco e esferográfica, captando 
os momentos divinamente preparados para 
cerimónia de alto nível.

Mediante aquela situação, não tive outra 
escolha: enchi-me de coragem e, respon-
dendo à ameaça, fustiguei-o com um olhar 
ameaçador de forma altiva e segura dos meus 
actos. Usei a linguagem dos olhos para tra-
duzir o que na minha língua segunda - citsh-
wa - diria: “singuita!" (experimenta!). 

A avaliar pelo resultado final, o recado 
chegou. O “sniper” vegetariano desapareceu 
do meu alcance. Passeou por outros pontos 
do grandioso estádio a sua pose despida de 
argumentos.

Na mira de um atirador de elite

António Barros

MUTONYEDHO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Bens de consumo susceptíveis de afectar a saúde pública devem ser certificados

Água engarrafada sujeita
à certificação obrigatória

E
m todo o mundo, a cer-
tificação é um processo 
da estrutura da qualidade 
cuja adesão é voluntá-
ria pelos produtores, no 

entanto, em alguns casos como 
Moçambique, o Governo pode 
regular a obrigatoriedade do pro-
cesso quando o bem em causa for 
susceptível de afectar a saúde 
pública.

É nesta senda que o Ministério 
da Indústria e Comércio (MIC), 
através do Instituto Nacional de 
Normalização e Qualidade (IN-
NOQ), em coordenação com o 
Ministério da Saúde (MISAU), 
está a preparar o regulamento da 
obrigatoriedade de certificação 
das águas de mesa, neste caso 
águas minerais, purificadas, mi-
neralizadas, entre outras desti-
nadas ao consumo humano.

Segundo o director-geral do 
INNOQ, Geraldo Albasini, todos 
os produtores ou empresas que 
fazem o engarrafamento de água 
para o consumo no país devem 
cumprir a norma de certificação 
de forma obrigatória.

Aliás, em condições normais, 
todos os bens produzidos cujo 
consumo é susceptível de afectar 
a saúde pública deviam ser cer-
tificados, mas não é o que acon-
tece.

Como a certificação é um pro-
cesso de adesão voluntária, os 
produtores abdicam e, em mui-
tos casos, acabam surgindo bens 
que pela sua composição não são 
recomendáveis para o consumo 
humano.

“Acabamos percebendo que a 

falta de obrigatoriedade da cer-
tificação faz com que haja, no 
mercado nacional, muitas mar-
cas de água engarrafada para o 
consumo sem o selo de certifica-
ção”, disse.

Desde que a reportagem do 
domingo visitou as instalações 
do INNOQ em Agosto do ano 
passado, o número de produtos 
nacionais certificados mantém-
-se nas 16 unidades, dentre as 
quais algumas águas engarrafa-
das.

Entretanto, algum avanço foi 

registado na componente de cer-
tificação dos sistemas de gestão, 
com destaque para as Pequenas 
e Médias Empresas (PME), com 
a abrangência de 15 novas unida-
des, totalizando 98.

O entrevistado explicou que 
“para o número global de em-
presas que temos  no país este 
dado ainda é menor, no entanto 
significa muito para o nosso con-
texto porque no passado tínha-
mos entre duas e três empresas 
certificadas ao ano”. 

Geraldo Albasini referiu que o 

maior ganho com o aumento re-
lativo de empresas que aderem à 
certificação é o facto de os gesto-
res estarem a ganhar consciência 
da importância deste processo 
para as empresas.

As empresas estrangeiras 
que operam no país actualmen-
te com alguma robustez, devi-
do aos projectos de exploração 
de recursos naturais como o gás 
natural, exigem padrões inter-
nacionais de qualidade e, por via 
disso, evidenciam a importância 
de os operadores nacionais ade-

rirem à certificação.
A propósito, uma vez atribuí-

da, a certificação de sistemas de 
gestão deve ser mantida e tem 
validade de três anos, período 
durante o qual ocorrem inspec-
ções anuais e, por isso, é preciso 
fazer auditorias constantes com 
vista a garantir a sua manuten-
ção.

Ciente de que algumas em-
presas desistem de certificar os 
sistemas de gestão devido aos 
custos do processo, o INNOQ dá 
facilidade de, no lugar de recor-

Para garantir justiça nas transacções económi-
cas durante a quadra festiva, a equipa de fiscaliza-
ção metrológica do INNOQ analisou nos principais 
mercados das cidades de Maputo, Beira e Nampu-
la 2377 amostras de produtos diversos, das quais 
2242, cerca de 90 por cento, foram aprovadas.

Segundo o director-geral do INNOQ, Geraldo 
Albasini, o comportamento dos agentes econó-
micos em relação à manipulação de peso tende a 
melhorar, aliás, diga-se que “estamos num bom 
caminho”, disse.

Dos casos de inconformidade mais preocupan-
tes, destaca-se a detecção, por exemplo, de situa-
ções em que o saco de batata, contrariamente aos 

10 quilos previstos, pesava 6,68.
Durante a quadra festiva, as equipas do INNOQ 

estiveram posicionados em alguns mercados mu-
nidos de instrumentos próprios para medição e os 
vendedores que apresentassem penso inferior dos 
produtos em relação ao previsto no rótulo foram 
obrigados a fazer a reposição imediata.

Durante as compras, explicou o entrevista-
do, sempre que estiver uma equipa do INNOQ 
no local, o cidadão pode aproximar-se para aferir 
as medições. Se o peso for inferior, o comprador 
volta para fazer a reposição do conteúdo em fal-
ta, mas, atenção, se este estiver fora do valor da 
tolerância.

2377 amostras testadas
durante a quadra festiva

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Equipa de fiscalização metrológica em actividade de campo

INNOQ debate-se com problemas de falta de padrões de testagem

Multas de infração metrológica podem chagar a 240 salários mínimos 

O Ministério da 
Indústria e Comér-

cio (MIC), através do 
Instituto Nacional 
de Normalização e 

Qualidade (INNOQ), 
em coordenação com 
o Ministério da Saúde 
(MISAU), está a pre-
parar o regulamento 

da obrigatoriedade 
de certificação das 

águas de mesa, neste 
caso águas minerais, 
purificadas, minera-
lizadas, entre outras 

destinadas ao consu-
mo humano

rer a consultorias, as empresas 
poderem optar por formação dos 
seus quadros.

“Temos serviços de formação 
para a implementação de nor-
mas de qualidade. Assim, uma 
empresa pode optar por formar 
parte dos seus colaboradores e 
depois solicitar a certificação”, 
disse.

Além disso, as empresas po-
dem aderir a formações conjun-
tas, agrupando-se em associa-
ção, entidade que poderá receber 
a certificação do INNOQ.

Nesta componente, o INNOQ 
formou, no ano passado, 15 em-
presas abrangendo 351 colabora-
dores.

CAMPANHAS
DE FISCALIZAÇÃO

Na componente de fiscali-
zação, o INNOQ dedica-se à 
monitoria de metrologia das 
transacções económicas, isto 
é, verifica a conformidade das 

O director do INNOQ admitiu que a fraca capacidade de respos-
ta para a certificação de produtos é o maior desafio da instituição, 
pois“quanto à certificação de sistemas de gestão os problemas já es-
tão resolvidos”.

De facto, para  ensaios laboratoriais dos bens de consumo, o IN-
NOQ ainda se debate com problemas de falta de padrões de testagem.

“Temos laboratórios do MISAU, Ministério das Pescas, no sector  
privado, entre outros, no entanto, são laboratórios concebidos para 
fins específicos, enquanto nós temos os parâmetros previstos na nor-
ma”, explicou, tendo acrescentado que é por causa da diversidade 
técnica das previsões normativas que todas essas unidades conse-
guem responder às solicitações.

“Por exemplo, depois de analisar a composição de um produto, 
se não houver capacidade de análise de um só componente, então 
não será possível concluir o processo, devendo recorrer ao mercado 
internacional”, concluiu. 

Em termos de património, a infra-estrutura laboratorial exis-
te, todavia carece de equipamentos e, segundo a fonte, as receitas 
da instituição, mesmo com o reforço do Orçamento do Estado, não 
conseguem pagar o equipamento.

Nesta senda, parceiros como a União Europeia (UE), Organiza-
ção das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial  (UNIDO) 
e Banco Mundial têm ajudado na aquisição de alguns equipamentos 
existentes, mas ainda há muito por fazer.

Fraca capacidade 
técnica para testar

medições dos produtos.
Nesta senda, no ano passado 

as equipas do INNOQ verifi-
caram 19 amostras de gás do-
méstico correspondentes a 292 
botijas retiradas de um lote de 
1756 unidades de 13 estabeleci-
mentos nas províncias de Sofala 
e Maputo.

Desta fiscalização, resultan-
te de denúncias, foi constatado 
que, na generalidade, as botijas 
de 11 quilogramas da Petrogás 
apresentavam erro de medição. 
Após esta verificação, a empre-
sa foi obrigada a retirar todo o 
produto do mercado. 

Quanto aos produtos de 
primeira necessidade, foram 
fiscalizados 20 supermerca-
dos, onde foram analisadas 119 
amostras que correspondem a 
1022 produtos diversos  retira-
dos de um lote de 4573. Destas, 
25 amostras foram reprovadas 
e os instrumentos de medição 
das respectivas entidades cali-
brados.

Também foram verificadas 
27 padarias e pastelarias loca-
lizadas na cidade de Maputo, 
Matola e nos distritos de Ma-
nhiça e Boane, onde 780 amos-
tras de pão foram submetidas 
a testes de metrologia,  tendo 

culminado com a reprovação 
de 127. Um dos principais pro-
blemas constatados nestas uni-
dades é a conformidade dos 
instrumentos de medição, isto 

é, as balanças destes estabele-
cimentos não faziam a medi-
ção certa. 

Na mesma senda, houve 
fiscalização de 21 bombas de 
combustível correspondentes 
a um total de 256 manguei-
ras de abastecimento, em que 
seis unidades foram reprova-

das após apresentarem erros 
de medição que variam entre 
190 e 120 mililitros negativos. 
Estes instrumentos foram in-
terditados e posteriormente 

ajustados.
Aliás, nesta componente 

de bombas de combustíveis, o 
INNOQ trabalha com os conse-
lhos municipais e as direcções 
provinciais da Indústria e Co-
mércio (DPIC), a quem delega 
poderes para a fiscalização pe-
riódica das unidades de venda.

Assim, essas entidades fa-
zem a fiscalização e inspecção 
periódica dentro das suas áreas 
de jurisdição. O entrevistado 
esclareceu que “a inspecção 
periódica não aplica nenhuma 
multa nos casos em se identi-
fica alguma anomalia, trata-se 
de uma actividade regular de 
verificação de conformidade”.

Para estas actividades, al-
gumas equipas dos conselhos 
municipais, das DPIC são for-
madas pelo INNOQ, que tam-
bém fornece os materiais e 
equipamentos de trabalho.

Por sua vez, a fiscalização 
que é feita pelo INNOQ visa 
aferir o cumprimento das ac-
tividades dos conselhos mu-
nicipais e DPIC, ou quando há 
denúncias. 

No entanto, há casos em 
que, depois das inspecções, al-
guns agentes de má-fé abrem 
as máquinas e desajustam. “Já 
encontrámos situações de se-
los rompidos e a justificação é 
de que precisavam fazer inter-
venções mecânicas, portanto 
sem intenção de prejudicar o 
consumidor”.

Nestes casos, os agentes co-
merciais de combustíveis não 
escapam da sanção quando se 
conclui tratar-se de falcatrua, 
pois por violação de um selo 
sem comunicar ao INNOQ, 
Conselho Municipal ou DPIC 
pode incorrer em multas que 
variam de 30 a 240 salários mí-
nimos. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Profissões, paixões
liberdade

A 
palavra liberdade 
remete-nos a di-
ferentes acepções. 
Seja como for, a que 
mais combina com 

qualquer contexto é a pos-
sibilidade e capacidade de 
fazer escolhas que abrem 
caminho para a felicidade. 
E quando falamos de profis-
sões, há também espaço para 
falar de liberdade, de paixões 
e de amores correspondidos; 
da boa saúde espiritual e 
material de quem se propõe 
a dar o contributo na área de 
eleição.

 domingo traz uma pro-
posta  interessante de se 
ver. Quebra preconceitos e 
apresenta uma sinfonia dos 
tempos modernos, agradável 
ao ouvido e, porque não, aos 
olhos. Apresenta um quadro 
em que homens e mulheres 
escolheram profissões que 
rimam com o seu ego; que 
derrubam teorias ultrapas-
sadas e dão as boas-vindas à 
modernidade. 

Cátia, como prefere ser cha-
mada, indicou uma queda para 
mecânica quando, contra as 
expectativas dos demais ao 
seu redor, mostrou conhecer a 
composição do carro “de olhos 
fechados”, quando trabalhava 
num estabelecimento de venda 
de peças. Abria-se, assim, ca-
minho para a realização de um 
feito: tornar-se mecânica. 

É uma mulher que gosta de 
dar ouvidos ao ronronar dos 
automóveis e interessada pela 
descoberta dos “mistérios” que 
envolvem as avarias dos motori-
zados a rodas. 

“Descobrir, por exemplo, 
por que motivo o carro não dá 
‘start’ (arranque)” despertou 
em si curiosidade e, sobretudo, 
fascínio pela ciência que envolve 
esta maquinaria. Hoje, frequenta 
o curso de Mecânica Industrial, 
está praticamente no fim. A ver-
dade é que fazer parte desta área 

tem um significado de dimen-
sões que ultrapassam o seu “eu”. 
“Significa representar e dar força 
às outras mulheres, algumas das 
quais se aproximam de mim para 
perguntar como chegar a isto; 
significa mostrar à sociedade que 
nós somos capazes”. Mas, mais 
do que isto, trata-se de  “uma 
paixão”. 

A sua evolução é notável e o 
universo de actuação cresceu até 
chegar aos autocarros. A respon-
sabilidade, “que sempre deve 
estar em primeiro lugar em tudo 
o que fazemos”, ficou acres-
cida, até porque “um parafuso 
mal apertado pode levar a que 
se percam vidas”. Por este mo-
tivo, considera que “a mecânica 
equipara-se à medicina. Exige 
amor, é uma coisa que fala, e fala 
muito...”. Entretanto, fala muito 
e bem alto no seu coração tanto 
quanto a soldadura. “Gosto mui-
to de soldar”. Tamanho gosto 

por esta arte, “durante as aulas 
práticas na escola eu soldava até 
de noite”. 

Na sua selecta lista entram, 
também, a pintura e a constru-
ção civil. “Seria pintora ou pe-
dreira com muito prazer”, con-
fessa. 

Sobre preconceitos? Catarina 
Ngovene diz: “Quando cheguei 
onde estou hoje, algumas pes-
soas achavam que eu somente 
precisava de um emprego, mas 
não é o caso. Eu gosto de cál-
culos”. Tais  falas e até algumas 
atitudes dos clientes fizeram 
com que, em algum momento, 
pensasse em desistir, afinal, o 
seu conhecimento sobre a ma-
téria era colocado em causa: 
“Diziam que o lugar da mulher é 
na cozinha. Fora os colegas que, 
inicialmente, não acreditavam 
em mim. Mandavam-me apenas 
entregar chaves ou buscar água 
para o radiador”.

Tirei lágrimas e disse-lhes: 
“Eu quero trabalhar!”

- Catarina Ngovene, mecânica, residente na Matola-Rio

 Mas Catarina bloqueou a “onda dos contra” “e passei a pedir que 
eles me entregassem as chaves para eu exercer a mecânica. Numa 
reunião tirei lágrimas e disse-lhes: eu quero trabalhar!”. Não tar-
dou que viessem as palmas, em reconhecimento ao seu trabalho. 
“Quando chego ao serviço, entregam-me os carros e faço o meu 
trabalho”.

 O que importa “é ter um trabalho digno. Não existem profissões 
masculinas  e femininas. Os homens, por seu turno, devem sentir-
-se felizes no que fazem. Tiro chapéu para todos os que fazem qual-
quer tipo de trabalho. Se Deus lhes deu a arte nas mãos, não importa 
qual, que avancem”. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Ao que tudo indica, a sociedade não 
está totalmente preparada para acei-
tar a força da mulher.  Ivone Mefino, 
23 anos de idade, membro de uma 
empresa de segurança privada há 
sete meses, enfrentou uma reac-
ção surpreendente do seu  então 
namorado ao ingressar no mer-
cado de trabalho. “Quando ele 
soube da minha contratação como 
segurança, afastou-se de mim. 
Afirmou que não estava preparado 
para ter uma mulher nesta área”. Na 
verdade - avança Ivone - “eles (alguns h o -
mens) procuram mulheres ‘fofinhas’, ‘prin- cesas’, 
o que demonstra que não respeitam as nossas escolhas”. 

Com efeito, prevalece, de certa forma, a ideia segundo a qual há profissões 
marcadamente masculinas e descrença na capacidade da mulher. Contudo, 
esta jovem de 1.67m, franzina, contraria a teoria que enquadra a mulher como 
o sexo fraco e, avaliando a sua prestação como segurança, garante que está apta 
para “correr atrás do ladrão e neutralizá-lo”, sendo que “sou boa de porrada, 
imprevisível nos gestos, o que deixa o inimigo confuso. Enfrento qualquer si-
tuação. Isto mostra que a mulher é capaz, o importante é que seja preparada, 
formada”. 

Reforça que “em qualquer profissão o que se exige é responsabilidade. No 
meu caso, sou responsável por proteger bens e pessoas. Sou praticamente mi-
litar, que trabalha de dia e de noite e enfrenta qualquer perigo”, vangloria-se.

Meu “ex” afastou-se 
de mim

- Ivone Mefino, membro de segurança 
privada, residente em Maputo 

“Peguei” e sou
muito feliz

Outra profissão?! Só se for 
um guindaste diferente...

- Zito (Zidane), cabeleireiro, residen-
te em Minkadjuíne

- Célia Ngovo, operadora de guindas-
te, residente em Maputo

Zito é o personagem principal de uma 
história de vida marcada por passagens 
pelos relvados dos campos de futebol 
- como jogador profissional do Clu-
be de Desportos da Costa do Sol - 
até desaguar num salão onde cuida 
da beleza da mulher e do homem, 
há uma década.

O jovem simpático, comuni-
cativo, cheio de vida e de assuntos 
por debater, afirma que nas lides 
desportivas as coisas não correram 
de feição: “No futebol não deu certo, 
então passei a ajudar a minha prima no 
salão que era património da família. Num pri-
meiro momento, desmanchava mechas, cor- t a v a 
cabelos das senhoras”, até que chegou o momento de brilhar “a 
solo”: herdou o negócio e passou a trabalhar por conta própria. 

Versátil, já foi ajudante de pedreiro, electricista, sendo que “entendo um pouco 
de tudo”. 

Driblando o preconceito da sociedade, afirma que “hoje estou a ter experiências 
adoráveis. Sou muito querido por todos. As pessoas telefonam-me de diferentes lu-
gares e procuram saber como estou. Tratando da beleza das pessoas, criei família, 
conheci outra dinâmica de vida. Já não consigo participar em convívios familiares 
porque sou solicitado desde as primeiras horas da manhã até ao anoitecer”. 

Ora, a sua vida resume-se no trabalho que escolheu e que, por sinal, lhe dá muito 
prazer. O seu universo é diversificado: homens, crianças, mas é nas mulheres onde 
marca diferença: “Lavo, estico, faço sombras. Se tivesse oportunidade, mais tempo, 
aprenderia a trançar”, contrariando o preconceito e a atitude de “pessoas que não 
percebem nada das coisas. Eu ‘peguei’ este trabalho e sou muito feliz. Não adianta 
estar num lugar concebido como masculino ou de outra forma se não sentirmos pra-
zer. Espero chegar longe nesta vida que escolhi, abrindo mais salões, dando oportu-
nidade de emprego para muita gente, levando a minha marca ‘Pocotuto’ para outros 
pontos do país”. 

Desde Setembro do ano passado, Célia 
Ngovo vive “nas alturas”. É operadora 

de guindaste no Porto de Maputo, de-
pois de passar por uma formação de 

aproximadamente cinco meses.
 Confessa que, numa fase ini-

cial, encarou “algo desconheci-
do, um desafio que venci”. 

Ao que tudo indica, tem queda 
para monstros movidos a peças e 
óleos, pois “nunca enfrentei difi-

culdades, é um monstro, mas con-
segui dominá-lo. Despertou senti-

mentos em mim que eu não sabia que 
existiam”.  

Se faria outra coisa da vida, respondeu de 
p r o n t o que “só se for para operar um guindaste dife-
rente. Há vários tipos: HI, IST, MacGregory, entre outros, de diferente ve-
locidade e rotação”. 

Trata-se de um desafio que a jovem de 23 anos, franzina e de baixa estatura, “re-
cebeu muito bem”. Revela que não está tão “perdida” na área que escolheu abra-
çar: “Cresci num meio em que havia mecânicos e serralheiros”. Mas, no que toca 
a si, encarou ou encara o preconceito da sociedade. “Eu ouvi termos pejorativos; 
alguns homens afirmavam que eu devia estar em casa a lavar a roupa; ou que eu 
estava ali para os matar....”. 

Contudo, Célia seguiu firme e determinada. Para quem no passado quis ser me-
cânica, já que “não gosto de trabalho de escritório”, olha para os desafios como 
uma oportunidade e pede que a sociedade reduza ou acabe com preconceitos em 
relação ao género, afinal “não existe trabalho só para mulheres ou para homens”. 

Aprendi a colocar 
unhas

- Charifo Orlando, profissional de salão 
de cabeleireiro, residente em Tchumene II

Trabalha profissionalmente com a be-
leza feminina e masculina há alguns 

anos. Saído das bandas de Namacura, 
na província Zambézia, numa fase 

inicial trabalhou como pintor e, 
paralelamente, “fui aprendendo 
outras coisas”. 

Entretanto, “já vendi roupa, 
depois comprei uma máqui-
na de cortar cabelo. Abri o meu 
próprio salão e dediquei-me à 

aprendizagem dos serviços aqui 
solicitados”.  

Charifo faz de tudo, ou quase 
tudo: “Lavo e estico cabelo”, mas é nas 

unhas que arrasta arrasta multidões. Fac-
to curio- so é que “aprendi a colocar unhas observando 
outros profissio- nais e pedindo dicas. Uma das estratégias foi fazer a um 
preço reduzido quando comparado com os outros. Esta foi uma maneira de ter 
mais clientes e acelerar o aperfeiçoamento da técnica”.

 Contrariando as más línguas, quer mais: “Quero aprender a fazer tranças e 
a fazer ‘make-up’ (maquilhagem). É meu sonho. Pretendo satisfazer as minhas 
clientes, e isso é que importa”. Entende que “homem que é homem faz todos os 
serviços do salão de cabeleireiro”.  

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Lenna Bahule: Vim para ficar

Sinto que a fama 
desumaniza...

C
hama-se Lenna Bahule. 
É das vozes jovens mais 
agradáveis de se ou-
vir na Pérola do Índico 
e não só. Tem 32 anos. 

Nasceu na cidade de Maputo. 
Estudou na Escola de Música da 
capital. Iniciou o curso de Bio-
logia, mas a música falou mais 
alto. Em 2011 quis melhorar os 
seus conhecimentos. Viajou 
para o Brasil. Na terra do samba, 
investigou sobre as técnicas do 
uso corporal enquanto instru-
mento musical, e a coisa ficou-
-lhe tanto que está a explorar 
nos seus trabalhos. Em 2016 
lançou “Nômade”, seu álbum 
de estreia. Ano passado colocou 
no mercado o disco “Memórias 
daqui”. Lenna Bahule segue tri-
lhando caminhos em busca de 
sonhos. Em 2019 regressou ao 
seu país e diz: “Vim para ficar!”. 
Anda às “escondidas”, mas es-
teve recentemente no concerto 
do Xiquitsi. 

domingo entrevistou a artis-
ta que, longe da música, reflec-
tiu sobre colaborações, racismo, 
problemas ambientais, discri-
minação e lutas das mulheres e 
sobre a situação pandémica da 
covid-19. Tem sonhos, natural-
mente, e medos: “Sinto que a 
fama desumaniza”. Seguem os 
excertos da conversa.

Afirma que veio para ficar...
Sim, já não faz sentido estar 

fora. Há muito trabalho aqui a 
ser feito. Vamos criar condições 
para que as coisas evoluam. Não 

é à toa que todos querem cá es-
tar. A vida está aqui.

Como sente a recepção aqui?
Depois do concerto com Xi-

quitsi, fiquei bem impressiona-

da. Tenho ficado feliz com isso. 
Quando nasceu o “Nômade”, 
fiquei insegura porque é algo 
não muito habitual aqui. Tenho 
esta coisa de cantar numa lín-
gua inventada. Sinto que demo-
rou um pouco para as pessoas 
entenderem. O que gosto deste 
trabalho é que sempre é adap-
tável. Quando vim, em 2018, 
para lançar “Nômade”, colo-
quei mais instrumentos, sei que 
o moçambicano quer “groove”. 
Hoje sinto que as pessoas foram 
validando o trabalho e estou fe-
liz.

Quando é que começa a ex-
plorar o corpo como instru-
mento?

Comecei em 2011, usan-
do pedal de loop, e depois fui 
aprendendo sobre a estética 
musical da voz. Conheci pessoas 
que me apresentaram músicos 
brasileiros que têm uma estéti-
ca corporal mais orgânica. Nené 
Vasconcelos, que lida com água, 
pedra, palha e voz como paisa-
gem sonora. Depois os Barbatu-
ques, que já são literalmente da 
música corporal. Quando decidi 
ir ao Brasil, fui movida por essa 
curiosidade. Cheguei e logo co-

nheci os Pretos, fundadores dos 
Barbatuques. Fui muito aben-
çoada. Comecei a participar nos 
estudos de música corporal e fui 
acessando à rede. 

Decidiu inventar uma língua 
porquê?

Foi para sobreviver. Quan-
do cheguei ao Brasil, não sabia 
falar nenhuma “língua” local 
e não queria cantar em portu-
guês. Nem louca! Os brasileiros 
compõem tão bem. Depois per-
cebi que há uma pauta brasileira 
sobre o que o meu corpo repre-
senta naquele contexto. Uma 
negra africana, e há uma histó-
ria sobre ancestralidade que é a 
história deles. Eu queria contar 
essa história não literalmente, 
mas, através de uma língua que 
nem existe, estaria a convidar 
as pessoas a conhecerem o meu 
país. Então, comecei a ouvir e 
estudar sons de várias regiões 
africanas e em várias línguas. 
Com muito esforço, comecei a 
validar esta fonética, ouvindo 
músicos como Chico António, 
Zap Mama, Camile, Maria João, 
fui-me permitindo validar este 
lugar. Há artistas grandes que 
fazem e ninguém questiona. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A pandemia está a ser uma escola

É algo assim com “Memórias 
daqui”?

Este álbum não tem nada 
meu. São arranjos que fiz. Aque-
le é um presente, um obrigado 
aos moçambicanos por fazerem 
arte popular. Devemos começar 
a validar as nossas canções. 

DESEJO 
COLABORAÇÕES 
COM TIMBILA 
MUZIMBA

Teve várias colaborações no 
Brasil. Isto fê-la crescer?

Sim! Encontrar outros ar-
tistas é sempre importante. É 
uma troca humana. Fiz um tra-
balho para Mia, quando esteve 
no Brasil para lançar a trilogia 
“As Areias do Imperador”. Foi 
marcante. Com Mário Laginha, 
pianista português, foi incrível, 
cresci a ouvi-lo. Os trabalhos 
que fiz com os corais no Brasil 
também são inesquecíveis.

Outros nomes com que ain-
da quer colaborar?

Com Timbila Muzimba. Se-
ria um prazer fazer algo com 
eles. Com Stewart Sukuma, e 
há mais gente aí. Maria João, 
Camile, Bobby McFerrin, qua-
se cantava com ele, tínhamos 
uma turnê, mas ele ficou doen-
te. Foi a minha maior frustra-
ção. 

Enfrenta o palco há muito 
tempo. Ainda sente medo?

Levo o palco a sério. Não é 
um lugar para desrespeitar. 
Ainda fico nervosa, mas isto 
mostra que sou sensível a ele. 
Tudo pode acontecer. Celebro 
sentir este nervosismo. O pal-
co é sagrado, as pessoas quan-
do vão a um concerto dedicam 
tempo de vida para te ver e ou-

vir. É responsabilidade. 
Está a ouvir algum álbum?
Ogre Electric, de Maria João, 

um projecto electrónico. Estou 
também a fazer meus estudos 
de canto tradicional.

Livro de cabeceira?
“O poder de agora” e “Sabe-

doria da natureza”...

GOSTO 
DE PRIVACIDADE

Feitas as contas, tem 34 mil 
seguidores nas redes sociais. Um 
número significativo...

Ter 34 mil pessoas não é pou-
ca gente, embora acabe sendo 
reduzido para o que são as redes 
sociais hoje. Mas fico feliz que 
haja essas pessoas que acompa-
nham o meu trabalho. Acho que 
o reconhecimento é das coisas 
mais inspiradoras. Mas é um de-
safio, porque é muita exposição. 
Não lido muito bem com a fama, 
não é um lugar que anseio. Gosto 
de ser conhecida, que as pessoas 
saibam o que faço; que o que eu 
digo seja relevante, mas esse re-
conhecimento tem muito a ver 
com aquilo que no fundo todos 
nós temos: a ideia de “eu pas-
sei por este mundo, existi”, há 
sempre vontade de imortalidade. 
Todos temos um desejo de eter-
nidade. 

Só que há sempre o outro lado 
da fama.

Gosto de privacidade. É en-
graçado que, quando te tornas 
muito conhecida, as pessoas 
começam a colocar em ti algu-
ma expectativa e rótulos de coi-
sas que devias cumprir, pensar, 
agir ou fazer. E perguntamo-nos 
como podemos ser famosos e hu-
manos. Um conhecido é alguém 
que está a fazer o que acredita e 

a coisa ressoa em várias pessoas. 
Então, projectam-se muitas ex-
pectativas e se esquece que é 
também humana aquela pessoa. 
Sinto que a fama desumaniza, e é 
um lugar de que não gosto!

Entre tantas outras coisas 
que desumanizam, ainda temos 
constrangimentos vividos pela 
mulher...

Absolutamente! Estou aqui 
desde 2019, meio isolada, num 
processo de entender o que se 
está a passar com o mundo. Tive 
filho, uma mudança grande, e 
só agora estou a abrir cortinas. 
Moçambique não é um país fácil 
para uma mulher. Existe a ques-
tão da herança colonial, todo 
esse sistema capitalista que é 
muito desumano para qualquer 
um. Independentemente de ser 
Moçambique ou não, a desuma-
nização da mulher é uma coisa 
sistémica e sistemática, e por 
sermos moçambicanos que estão 
na base da pirâmide, sofremos 
com questões ligadas à econo-
mia. A sobrecarga ainda é maior. 
As pessoas vivem abaixo do zero. 
Zero é ter luz, comida, água, mo-
radia e segurança. Mas aqui, não, 
as pessoas que têm isso são con-
sideradas luxuosas. Isto tudo está 
errado. 

No entanto, há outros males. 
Outra vez Lenna disse que só ti-
nha descoberto que era negra 
quando chegou ao Brasil.

Essas lutas parecem peque-
nas, mas são grandes, mexem 
com as grandes estruturas. O 
que fica para mim é que a nos-
sa perspectiva muda a partir de 
onde estamos. Quando se está 
num lugar onde as coisas não 
são questionadas, também ficas 
no silêncio. Agora, ser diaspóri-
ca te coloca em questionamento 
de quem tu és. Quando o fazes, 

Quando chega a pande-
mia estava já em Maputo?

Sim, e fui muito aben-
çoada. Fui fazer um con-
certo em Portugal, mal vol-
tei para casa, fechou tudo. 

Depois veio o drama 
todo dos números, as mor-
tes ...

Foi bem triste, mas para 
mim produtivo. Estava 
grávida e acabava de voltar 
do Brasil. Descansei sem 
ansiedade de ter trabalhos 
por fazer. Mas não estou 
a desmerecer as pessoas 
que perderam os seus en-
tes queridos. Só penso que 
todos foram obrigados a 
olhar-se e perguntar sobre 
o que realmente querem.

Como é que acha que va-
mos ficar quando isto aca-
bar? 

Também estou curiosa. 
Fico sempre com a sen-
sação de que a pandemia 

veio ensinar muita coisa, 
que o futuro não existe, que 
o que importa é o presen-
te, que não podemos pensar 
que somos eternos. Tudo o 
que vivemos é uma grande 
ilusão. O que temos de ver é 
que a sequência dos eventos 

que estamos a ter é resulta-
do de um comportamento 
colectivo. Estruturaram a 
nossa vida à base da explo-
ração e poluição do planeta. 
Essas coisas todas estão a ser 
bem escancaradas, a injus-
tiça social, a exploração das 

mulheres. Então, se não 
servir para avaliarmos a 
essência de tudo, talvez 
só destruindo o planeta, 
porque o ser humano não 
está a aprender.

O número de infec-
tados tende a aumentar. 
Há uma nova variante e, 
de repente, nós somos os 
outros, como sempre fo-
mos... 

A variante não vem de 
cá, mas essa traz muitas 
coisas. Nós reportamos 
que ela existe. É por isso 
que todos os países que 
decidiram isolar-nos es-
tão a recuar. Os africanos 
posicionaram-se perante 
o sistema europeu. E há 
muitos jovens que estão 
a usar as suas vozes para 
falar coisas, contar a nos-
sa história, porque a que 
nós conhecemos é conta-
da através da perspectiva 

deles. Se o coronavírus 
tivesse surgido em África, 
teríamos sido absoluta-
mente isolados do resto 
do mundo. 

Ainda assim, estamos 
todos afectados…

Sinceramente, o coro-
navírus é algo pequeno 
comparado aos problemas 
ambientais. O racismo é 
outro problema, porque 
sustenta a indústria que 
polui o planeta. Por isso 
tem de se perceber que o 
movimento negro não é 
só sobre os negros, é para 
todos. Quando os negros 
ou indígenas se posicio-
nam contra o sistema é 
em benefício de todos. 
Diante disto, a covid-19 
acaba sendo uma distrac-
ção. É simples de lidar 
com ela. Usar uma más-
cara e lavar as mãos. Olha 
a simplicidade! 

questionas também a tua origem. 
Quer dizer que queres falar para 
o mundo através de ti. Por muito 
tempo, fui Lenna, filha de Zeca, 
mas quando saio para um lugar 
diferente, não sou mais apenas 
a filha de Zeca, começam a vir 
outros elementos. O que aquele 
meu corpo, naquele lugar, re-
presenta? É esta coisa de ser ne-
gra. É muito estranho sentir isto 
num lugar como o Brasil, onde 
54 por cento da população é au-
to-declarada negra. Brasil é um 
lugar muito segregador. Eu es-

tava em São Paulo, onde a maior 
parte da população é branca e é o 
centro da economia, então isto já 
diz muito sobre a estrutura social 
do país. Significa que as pessoas 
que ocupam grandes cargos e 
que têm acessos financeiros são 
de pele branca. Os negros estão a 
ter subempregos, e aquelas pes-
soas são como eu. Então, como 
é que me vou inspirar e ter refe-
rência de que posso ocupar um 
cargo maior? A representativida-
de é isso. Então, falar dessas lutas 
é questionar um sistema.

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

Ethel Phiri

A maior parte das mulheres acima de 35 anos sem filhos tem problemas de infertilidade 

A maior parte dos casos de infertilidade feminina no país é de origem infecciosa

9 de Dezembro de 2022

d HERCÍLIA MARRENGULE

Humilhadas e desprezadas
por não gerarem filhos

Q
uando foi ao hospital por 
causa de dores inten-
sas  durante o período 
menstrual, Ethel Phiri, 
de 32 anos de idade, não 

imaginava que aquele mal po-
deria roubar-lhe um sonho: ser 
mãe. Aos 19 anos, recebeu a no-
tícia de que tinha miomas e que a 
única solução para acabar com o 
desconforto que afectava sobre-
maneira a sua qualidade de vida 
era uma cirurgia para a remoção 
do útero.  

Inconformada, procurou uma 
segunda opinião fora do país, 
mas o diagnóstico não foi dife-
rente. Entretanto, desta vez foi 
aconselhada a retirar os miomas 
e a engravidar, ainda que aquele 
não fosse o momento ideal para a 
jovem. Ethel tentou engravidar, 
mas sem sucesso. Enquanto isso, 
os miomas multiplicavam-se no 
útero. 

O desespero levou a jovem 
a propor ao parceiro que fizes-
se filho fora. Enquanto isso, ela 
era submetida a várias cirurgias. 
Aliás, foram tantos procedimen-
tos que até perdeu a conta.

“Fiz várias cirurgias e retirei 
muitos miomas, mas cresciam 
novamente e muito rápido. A 
cada dia que passava, eu só pio-
rava. Chegou um período que eu 

domingo traz relatos do calvário de mulheres com infertilidade, 
uma doença que, entretanto, afacta também homens

não ficava uma semana sem dor”, 
relembrou.

Segundo contou, a medicação 
já não fazia efeito. Esta situação 
debilitava ainda mais a jovem, o 
que levou a família a mobilizar 
esforços para tentar novo trata-
mento na Índia. Foi daquele país 
asiático que vieram notícias pio-
res. Além dos miomas, foi des-
coberto um tumor no útero e não 
só. As cirurgias não evitaram que 

o pior acontecesse.  O útero já es-
tava completamente danificado. 
Por causa disso, não restava outra 
solução que não fosse  a remoção 
do órgão. 

“A médica chegou a perguntar 
sobre o meu posicionamento. Eu 
lembro-me de ter dito que não 
queria tentar mais nada. Já esta-
va cansada. Eu disse: pode tirar, 
doutora”, avançou. 

Entretanto, o que ela pensou 

que seria o fim dos seus proble-
mas gerou outros com os quais, 
inicialmente, não soube lidar. Os 
julgamentos, preconceito, o fim 
de um relacionamento de muitos 
anos e a depressão. 

“Quando voltei para o país, 
sem útero, senti na pele a dor 
que a mulher que não pode gerar 
filhos sente num país africano. 
Meu parceiro já tinha assumido a 
mulher com quem fez um filho”.

Este é o relato de uma jovem 
que decidiu dar a cara para ex-
por uma realidade dura e cruel 
que ainda é um tabu na sociedade 
moçambicana: a infertilidade.

A reportagem do domingo 
conta nas próximas linhas histó-
rias de outras mulheres que con-
vivem com este drama. Um mal 
que afecta também os homens, 
mas socialmente tem sido a mu-
lher que carrega o fardo quando o 
casal tem impedimento de gerar 
filhos.

É uma situação que gera 
desgaste emocional porque, à 
medida que o tempo passa e o 
imperativo da maternidade se 
intensifica, recorre-se a vários 
tratamentos que nem sempre 
têm o efeito desejado. E quando 
se extinguem as possibilidades da 
gravidez, revelam o sofrimento 

Entre as principais causas da infertilidade 
na mulher, Alice Guiele, médica especialista 
em Ginecologia e Obstetrícia, aponta a ida-
de, malformações no útero ou nos ovários, 
desequilíbrios hormonais que afectam o ci-
clo menstrual, doenças como endometriose e 
miomas. 

Quando o casal se depara com este proble-
ma, é comum que a mulher seja a primeira a 
procurar ajuda médica.  Entretanto, a especia-
lista diz que é errado associar este mal somen-
te à mulher. 

Segundo avançou, actualmente, regista-
-se aumento significativo de casos de inferti-
lidade masculina, que na maioria das vezes é 

influenciada pela qualidade dos espermato-
zoides. Um problema que pode ser associado a 
factores genéticos bem como aos maus hábitos 
alimentares, consumo de drogas, entre outros. 

No entanto, no contexto moçambicano, 
Guiele refere que, diferente dos homens, na 
mulher, a maior parte dos casos de infertilida-
de é de origem infecciosa.

“Mulheres com histórico de abortos, infec-
ções de transmissão sexual, corrimentos têm 
tendência a ter problemas para engravidar”, 
pontuou.

De igual modo, destaca a necessidade de se 
reforçar que a infertilidade é um problema do 
casal e em alguns casos pode ser tratada. Com 

efeito, ressalta a importância de fazer consul-
tas regulares com especialistas.

A médica, que diz haver mais tolerância 
quando o problema está no homem, revela que 
eles não procuram ajuda por acreditar que a 
erecção é sinónimo de fertilidade. No entanto, 
há casos em que o sémen não contém nenhu-
ma célula viva. 

“É importante que, independentemente da 
origem do problema, o casal esteja junto du-
rante o tratamento. Mas nas consultas nota-
mos que há mais tolerância quando o proble-
ma é do homem. Quando está na mulher, eles 
desistem de acompanhá-la às consultas e até 
do relacionamento”, lamentou.

Doença afecta também homens
-Alice Guiele, médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia

vivido. 

REJEIÇÃO VEIO
DE ONDE MENOS 
ESPERAVA

Para preservar a identidade da 
segunda personagem desta re-
portagem, domingo vai chamá-la 
Judite dos Santos. Tem 50 anos de 
idade e já experimentou  um pou-
co de tudo a que uma mulher in-
fértil é sujeita. 

Casada desde aos 20 anos de 
idade, nunca teve indício de que 
tinha problema de infertilidade. 
Aliás, filhos ainda não estavam 
nos seus planos até que a pressão 
social começou a despertar no ca-
sal que algo não ia bem.

“Quando as pessoas começa-
ram a perguntar, nós percebe-
mos que éramos o único casal do 
nosso ciclo de amizades que ainda 
não tinha filhos. Nesse momen-
to percebemos que havia algo de 
anormal porque nunca usamos 
nenhum método contraceptivo”, 
disse.

Foi assim que, atendendo a 
apelos, ela submeteu-se a vá-
rios exames. Porém, só depois 
de comprovar que ela não tinha 
problema de infertilidade é que 
o marido também procurou uma 
avaliação médica, em que foi de-

tectado que tinha uma anomalia, 
mas que poderia ser corrigida. 

Exames e tratamentos feitos, 
mas nada de gravidez. O casal foi 
aconselhado a tentar outros mé-
todos, como a inseminação, que 
também não resultou. Foi no meio 
deste percurso que Judite desco-
briu que o seu marido tinha uma 
relação extraconjugal, da qual 
havia nascido uma criança. Nesse 
momento começou o seu calvário.

“Quando veio à tona a infor-
mação de que ele engravidou, veio 
a discriminação, rejeição e humi-
lhação da família do meu marido, 
a ponto de um dia a minha sogra  
tirar as vestes e mostrar de onde 
saiu o filho”, lamentou.

Este foi só o começo do que, 
segundo contou, é o sabor mais 
amargo que a mulher que não po-
der gerar filhos pode experimen-
tar. A rejeição veio até de onde 
menos esperava: da sua própria 
família biológica.

“Ser rejeitada pela família do 
meu marido, eu até entendia, 
mas saber que minha tia tentava 
convencer o meu marido e minha 
irmã para que ficassem juntos, 
porque eu era um ‘tambor vazio’ 
foi, para mim, a pior coisa”, disse, 
acrescentando que “soube até que 
os tratamentos que recomenda-
vam não serviam para nada, eram 
só para me distrair e, enquanto 

isso, faziam esquemas para entre-
gar suas filhas ao meu marido”. 

Segundo contou, depois disso 

seguiram-se episódios que culmi-
naram com a separação do casal 
depois de 16 anos de casamento.  

“Meu marido olhou para mim e 
disse que preferia ficar com a mu-
lher que lhe tinha dado um filho 
porque comigo só gastava dinhei-
ro e nada acontecia. Eu não tinha 
nada a fazer senão ir embora”. 

Entretanto, sorte diferente tem 

Ancha Mussafir de 29 anos, resi-
dente no bairro de Carrupeia, na 
província de Nampula, que tem o 
apoio do marido para enfrentar o 
drama da infertilidade, ainda que 
isso não seja do agra-

A infertilidade é clinica-
mente conhecida como a in-
capacidade que um casal tem 
de conceber, depois de pelo 
menos dois anos de relações 
sexuais regulares sem o uso 
de nenhum método con-
traceptivo. A doença, que é 
considerada um problema de 
saúde pública pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
afecta uma em cada dez mu-
lheres em idade reprodutiva. 
Uma média de 30 por cento 
dos casos de infertilidade nos 
casais é associada aos homens.

Em Moçambique, de acordo 
com o Inquérito Demográfico 

e de Saúde 2011 (IDS), a opção 
voluntária de não fazer filhos é 
rara. O documento aponta que 
a maioria dos casos de mulhe-
res com mais de 35 anos que 
não têm filhos deriva do fac-
to de elas não serem capazes 
de conceber ou de suster uma 
gravidez. 

O IDS indica que a percen-
tagem de mulheres que não 
podem gerar filhos no país 
oscila entre três e quatro por 
cento e nos homens um por 
cento. Números que podem 
até parecer insignificantes, 
mas que escondem um drama 
vivido por muitos casais.   

Um problema 
de saúde pública

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Nos homens, a infertilidade é associada a causas genéticas 

do da família.
Casada há dez anos, de-

pois de várias tentativas 
de gravidez fracassadas, Ancha 
procurou ajuda médica, tendo-se 
constatado que tinha quistos nos 
ovários que já estavam prestes a 
romper. Passou pela cirurgia para 
a sua remoção, no entanto, sou-
be que as duas trompas haviam 
rompido e, por causa disso, não 
poderia ter filhos. 

“Quando soube que não pode-
ria engravidar, meu mundo de-
sabou. Diante das mulheres que 
têm filhos, sou tratada como se 
não fosse nada. Eu não pedi para 

não ser mãe”, lamentou, apelan-
do para que a sociedade apoie a 
mulher infértil. 

Ainda que tenha sido informa-
da que, além de caro, o tratamen-
to não garantia total recupera-
ção, ela sujeitou-se à cirurgia na 
esperança de realizar o sonho de 
se tornar mãe. Mas foi informada 
que a trompa do lado direito não 
tinha solução. 

“Tenho medo de tentar de 
novo porque não foi fácil ouvir 
que não tinha dado certo. Não es-
tou preparada para ouvir isso de 
novo, mas, pensando bem, vou 
tentar”, disse, receosa.

Alguns comentários derrubam-nos
Numa das buscas por 

respostas ouviu que tinha 
miomas, noutras que eram 
quistos nos ovários  e que 
devia, antes de tentar qual-
quer procedimento cirúrgi-
co, engravidar. 

Enquanto isso, é obri-
gada a conviver com co-
mentários como “estás a 
demorar. Será que não  és 
‘ngonwa’?”, termo mais 
usado na região sul do país 
para se referir a quem não 
concebe.

“Ninguém sabe o que 

passamos. A infertilidade é 
uma luta muito grande que 
travamos diariamente. Há 
vezes em que um comentá-
rio, num momento inade-
quado, nos derruba”.

Segundo confessou ao 
domingo, por ser defenso-
ra dos direitos humanos, 
costuma ouvir também que 
“trabalhando na área que 
estás só podes ser feminista, 
é típico delas não quererem 
engravidar”, mas questiona 
“quem disse que feminista 
não quer ter filhos”.

Há más percepções 
-Lia Viegas, psicóloga clínica

Lia Viegas, psicóloga clínica em 
conversa com o domingo, disse que 
a infertilidade pode gerar impacto 
psicológico nas famílias, no casal e, 
sobretudo, na mulher, por causa da 
percepção que se tem do seu signi-
ficado. 

De acordo com a psicóloga, no 
contexto africano e moçambicano, 
em particular, a mulher é valoriza-
da pela capacidade e pelo número 
de filhos, e quando não consegue 
corresponder a essas expectativas é 
vista como amaldiçoada. 

Outro aspecto apontado pela 

psicóloga tem a ver com o facto de 
os homens não assumirem a exis-
tência da infertilidade masculina.

“Quando o casal se depara com 
dificuldades para gerar filhos, antes 
mesmo que se descubram as cau-
sas, a culpa recai sobre a mulher e, 
consequentemente, as famílias ini-
ciam com actos de violência e hu-
milhação’’.

Em consequência disso, Viegas 
explica que esta mulher pode, de-
sesperadamente, recorrer a qual-
quer tipo de tratamento para con-
seguir conceber, o que pode gerar 

ainda frustração não só para ela, 
mas também para o parceiro, le-
vando ao desenvolvimento da de-
pressão e ansiedade. 

Para a psicóloga, quando não há 
apoio mútuo, torna-se difícil que os 
casais consigam fazer a gestão das 
emoções e aprendam a lidar com a 
situação.

É fundamental que o casal que se 
depara com infertilidade compro-
vada se abra a outras possibilidades 
para realizar o desejo de ter filhos, 
como a adopção.

Nem os inúmeros casos 
de infertilidade que há na 
família evitaram que ela 
fosse julgada pelo facto de 
até aos 30 anos não ter fi-
lhos.  

Entre tentativas e con-
sultas ao médico, Marta, 
como preferiu ser trata-
da, ainda procura perceber 
porquê não consegue en-
gravidar e o que lhe está a 
causar tanto desconforto 
durante o ciclo menstrual.  

“Desde que comecei a 
menstruar convivo com do-
res intensas, hemorragias e 
nunca consegui engravi-
dar”. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Mundo Virtual

Rede social de Trump chega próximo mês

D
onald Trump, 
antigo Presi-
dente dos Es-
tados Unidos da 
América (EUA), 

anunciou a intenção de 
criar uma rede social em 
nome próprio já em Outu-
bro do ano passado. Agora, 
uma listagem vista na App 
Store mostra que a aplica-
ção Truth Social, o nome 
desta rede, aparece com 
data de disponibilização, 
21 de Fevereiro. A data, 
a confirmar-se, coincide 

com um fim-de-semana 
prolongado nos EUA devido 
ao feriado do Dia do Presi-
dente.

Recorde-se que, depois 
dos incidentes no Capi-
tólio e da actuação do ex-
-Presidente nesse dia, os 
diferentes perfis de Donald 
Trump nas principais redes 
sociais foram bloqueados. 
No Twitter, o bloqueio foi 
anunciado como definiti-
vo, enquanto no Facebook é 
para se manter pelo menos 
até Janeiro de 2023, com a 

empresa a comprometer-
-se a avaliar se o risco de 
promoção de violência terá 
diminuído mais perto des-
sa data. No YouTube, o ca-
nal de Trump foi bloquea-
do e a empresa detida pela 
Google também refere que 
só o permitirá após nova 
avaliação do risco de pro-
moção de violência, lembra 
a Cnet.

Ainda antes dos episó-
dios violentos do Capitólio, 
em Janeiro de 2021, algu-
mas publicações de Donald 

Em 1967, Samora Machel criou o Destacamento Feminino (DF) para envolver as mulheres mo-
çambicanas na luta de libertação e, em 1969, casou-se oficialmente com Josina Muthemba, uma 
guerrilheira com ensino secundário do DF, de quem teve um filho, Samora Machel Jr.

Josina morreu de leucemia, a 7 de Abril de 1973. Em sua homenagem, depois da independência 
de Moçambique, o antigo Liceu Salazar, na capital, passou a chamar-se “Escola Secundária Josina 
Machel” e o 7 de Abril tornou-se feriado nacional conhecido como Dia da Mulher Moçambicana.

Eduardo Mondlane trabalhou para as Nações Unidas, no Departamento de Curadoria, como 
investigador dos acontecimentos que levavam à independência dos países africanos e foi também 
professor de História e Sociologia na Universidade de Syracuse, em Nova Iorque. Nessa altura, na 
(década de 1950), Mondlane teve contactos com Adriano Moreira, um ministro português que 
queria recrutá-lo para trabalhar na administração colonial.

Kwame Nkrumah obteve um mestrado em Educação na Universidade da Pensilvânia em 1942 
e um mestrado em Filosofia no ano seguinte. Enquanto palestrante em ciência política na Univer-
sidade Lincoln, foi eleito presidente da Organização dos Estudantes Africanos dos Estados Unidos 
e Canadá.

A Rainha Elizabeth II é a chefe de Estado que mais viajou de toda a história. Desde sua ascensão 
ao trono visitou 110 países, na maioria das vezes como soberana do Reino Unido, mas pelo menos 
duas ocasiões também como Rainha do Canadá (em 1957 e 1959) e em ambas o destino foi os 
Estados Unidos.

Na lista das profissões que não existem mais, uma das mais interessantes, sem dúvida alguma, 
é a de despertador humano. Essa profissão surgiu na Europa durante a Revolução Industrial. Um 
das formas de bater na janela do cliente era lançando ervilhas com um canudinho.

Wesley Snipes quase interpretou o “Pantera Negra” nos anos 90. O actor, que logo depois vi-
veu o vampiro Blade no cinema, foi cogitado para o papel do herói, até que a Marvel mudou de 
ideia

Apesar de Wakanda ser uma nação fictícia dos quadrinhos da Marvel, o filme “Pantera Negra” 
se inspirou em países e tribos africanas do mundo real para compor o visual dos personagens. 
Foram diversos locais que serviram de inspiração para os cenários, danças e vestimentas dos po-
vos do longa. Uganda, Ruanda, Burundi e Etiópia foram alguns desses países que serviram de 
referência

PENSATEMPO SABIA QUE…

Respostas:  b,a,c,c

Kwame Nkrumah formou-se na prestigiosa Achimota School de Acra em 
1930, estudou num seminário católico romano e leccionou numa escola ca-
tólica em Axim. Quando é que ele nasceu?

a. 1900
b. 1909   
c. 1919
d. 1020
e. 1925

Vladimir Lenine foi um revolucionário comunista, político e teórico políti-
co russo que serviu como chefe de governo da Rússia Soviética de 1917 a 1924 
e da União Soviética de 1922 até sua morte. Qual é o seu nome verdadeiro?

a)  Vladimir Ilyich Ulianov 
       b)Vladimir Ilyich Lenin

c) Vladimir Ilyich Lenine
d) Vladimir Ilyich Ibramovic 
e) Vladimir Ilyich Putin

Vladimir Vladimirovitch Putin é o actual Presidente da Rússia, além de ex-
-agente do KGB no departamento exterior e chefe dos serviços secretos so-
viéticos e russos. Quando é que se tornou Presidente?

a) 2002
b) 2005 
C) 1999
d) 2010
e) 1989

Joseph Robinette “Joe” Biden Jr. é um advogado e político norte-ameri-
cano que é actualmente Presidente dos Estados Unidos. Ao todo, quantos 
presidentes governaram os EUA?

a) 26 
b) 36
c) 46
d) 56
e) 66

A agência francesa de privacidade de dados CNIL multou a Al-
phabet, empresa mãe da Google, em 150 milhões de euros, e a Fa-
cebook da Meta em 60 milhões de euros por dificultarem a recusa 
de cookies aos utilizadores de internet franceses.

Os cookies são pequenos fragmentos de dados que ajudam a 
construir campanhas publicitárias digitais direccionadas, e que 
são facilmente aceites através de um clique num botão virtual 
fornecido para esse efeito. A CNIL acusa o Facebook, o Google e 
o YouTube de não permitirem a recusa dos cookies tão facilmente 
como é aceitá-los.

O consentimento prévio dos utilizadores da internet para o uso 
de cookies é um pilar fundamental da regulamentação de privaci-
dade de dados da União Europeia e uma das prioridades da CNIL 
que, além do pagamento da multa, exige que as empresas for-
neçam ferramentas mais simples para recusar cookies e garantir 
o consentimento dos internautas franceses. As tecnológicas têm 
três meses para cumprir as normas ou enfrentam uma penalização 
extra de 100 mil euros por cada dia de atraso.

Exame Informática

Google multada
 em 150 milhões de euros

Trump no Facebook e no Twit-
ter foram assinaladas como 
tendo conteúdos falsos ligados 
às eleições presidenciais ou à 
covid-19.

Além de uma rede social em 
nome próprio, o ex-Presidente 

dos EUA chegou a lançar um 
blogue no ano passado, mas ra-
pidamente o encerrou, alega-
damente por estar descontente 
com o baixo número de leitores 
e com o gozo a que estava a ser 
sujeito.

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

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

palavras e podem ser enviados para os seguin-

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

Parabéns ao Centro 
de Saúde do Bagamoio!

Pede-se intervenção da Polícia para 
controlar a má conduta de alguns cidadãos 
na via pública. 

O Governo tem feito esforço para que a 
população viva num ambiente de paz, or-
dem e tranquilidade públicas, mas parece 
que há quem se incomode com isso. 

Com o surgimento da Covid-19, vá-
rias medidas foram tomadas pelo Gover-
no como forma de proteger a população e 
mitigar os efeitos nefastos desta pandemia.

Afinal de contas, quem também não es-
tava satisfeito com tais medidas era o ami-
go do alheio, pois via tais medidas como 
um obstáculo para a sua actividade de 
colocar a mão naquilo que não lhe perten-
ce, primeiro porque as pessoas já tendem 
a passar mais tempo nos seus domicílios, 
dificultando que os malfeitores invadam as 
suas casas, ou porque já não há pessoas na 
rua até altas horas da noite, que podem ser 
alvo de assaltos.

Durante quase todo ano, eu saía para as 
minhas caminhadas matinais por volta das 
4:30 horas (hora permitida para circulação 
em tempo de pandemia) em pleno Inverno, 
em que o Sol só nasce por volta das 5:50, 
mas mesmo assim não testemunhava  as-

saltos.
Agora, no Verão, por volta das 4:20 horas 

começa a ficar claro. E, infelizmente, tes-
temunhei recentemente dois assaltos com 
recurso a arma branca a dois indivíduos que 
caminhavam em direcção aos seus locais de 
trabalho, por volta das 5 horas. 

Em conversa com outras testemunhas, 
que tal como eu assistiram ao evento e só se 
aproximaram para perguntar se está tudo 
bem, alguns diziam que os assaltos suce-
dem por estarmos em época festiva. “Nesta 
altura, esses jovens estão aflitos, querem 
dinheiro para passar as festas”, e outros 
diziam “agora que as medidas relaxaram 
os jovens sabem que a Polícia já não circula 
muito, então aproveitam-se”.

Mas, independentemente das distintas 
opiniões, o certo é que é um fenómeno que 
está a preocupar-nos bastante e pedimos 
à Polícia que nos ajude a resolver esse pro-
blema que em nada contribui para que o ci-
dadão moçambicano possa viver com paz, 
ordem e tranquilidade. 

Espero que tenhamos todos um prós-
pero ano novo!  

Van Dilson Guezi

Pedimos mais 
presença policial 

Fiquei agradavelmente surpresa esta se-
mana quando visitei o Centro de Saúde do 
Bagamaio, na cidade de Maputo. Foi a pri-
meira vez que fui ao local, mas saí de casa 
psicologicamente preparada por causa das 
más experiências que tenho vivido noutras 
unidades sanitárias por onde passei.

A primeira surpresa que tive é que o centro 
é amplo e tem atendimento diverso, desde 
consultas normais, pediatria até  estomato-
logia. Tudo muito bem organizado e limpo. 
Os bancos de espera estão todos demarca-
dos para facilitar o distanciamento físico no 
âmbito do controlo da propagação da Co-
vid-19. E, por incrível que pareça, os utentes 
têm seguido as instruções. Não sei se coincidi 
com um dia bom ou o bom atendimento é a 
regra da instituição, mas a verdade é que fi-
quei bem impressionada com o que vi. E isso 
fez-me desejar que o Centro de Saúde do Ba-
gamoio fosse modelo para todas as unidades 
sanitárias não só de Maputo, mas também de 
todo o país. O pessoal de atendimento tam-
bém é bem simpático e tem paciência para 

explicar aos utentes, coisa muito rara nos dias 
que correm. Geralmente, nos centros de saú-
de o pessoal é tão antipático que quando você 
procura saber de alguma coisa fica ridiculari-
zado. Ainda existe a questão de não se respei-
tarem as medidas de prevenção da Covid-19, 
não haver distanciamento e o atendimento 
ser extremamente moroso.

No Bagamoio, uma das filas longas que 
vi foi na farmácia, por motivos óbvios. É 
que todos os doentes, depois de atendidos, 
são encaminhados àquele local para adqui-
rir os fármacos. Mesmo assim, não era uma 
fila desordenada. Estava bem organizada e o 
atendimento fluía.  Sou da opinião que, sim, 
devemos reclamar quando as coisas não estão 
bem, mas também precisamos de criar o há-
bito de elogiar quando somos bem atendidos, 
como é o caso. É coisa rara, principalmen-
te nos hospitais. Por essa razão, bem-haja, 
Centro de Saúde do Bagamoio! Como utente, 
espero que continuem com um atendimento 
exemplar. 

Milena Marlene

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

O que espera do novo ano ?
O início de um ano abre espaço para novos planos e projectos de 

vida, configurando alguns ajustes em função das circunstâncias e  
lições tiradas no ano recém-esgotado. Neste âmbito, domingo saiu 

à rua para ouvir as expectativas dos cidadãos face a 2022, que, cer-
tamente, voltará a ser marcado pelo impacto da pandemia do novo 
coronavírus.

PASSAR DE CLASSE

- Cailane Nunes, estudan-
te

Gostaria de passar de clas-
se, mas para isso penso que há 
algo mais urgente - poder ir à 
escola todos os dias, como era 
antes da pandemia. O ensino 
em dias intercalados não é 
muito sustentável, sinto que 
reduz, de alguma maneira, a 
assimilação da matéria.

Voltar ao antigo normal é 
a melhor coisa que me pode 
acontecer este ano, só que 
isso depende do fim desta 
pandemia, por isso seria bom 
que a doença acabasse.

SEM PLANOS

- Cátia Luís, cabeleireira 

Na verdade, estou sem pla-
nos porque os últimos anos me 
têm deixado um pouco des-
gastada. Há muita coisa que eu 
gostaria que mudasse, ter bom 
emprego e uma vida equilibra-
da com saúde, mas... não sei o 
porquê, sinceramente não te-
nho ideias para este ano.

A vida anda difícil, para não 
dizer de mal a pior, no entan-
to tenho fé que as coisas vão 
melhorar, mesmo sem ideias 
tenho certeza de que as coisas 
vão mudar um dia para o me-
lhor.

CONCLUIR ESTUDOS

- Isac Tchicume, comercian-
te

Espero que este seja um ano 
melhor em relação ao ano pas-
sado, que foi marcado por su-
cessivos encerramentos de di-
versas actividades por causa da 
Covid-19. Então, espero que este 
ano traga de volta o turismo para 
desencadear a retoma de outros 
sectores como a restauração e 
hotelaria.

No nosso país temos pro-
blemas sérios de habitação, por 
isso gostaria de poder ter minha 
casa própria e concluir o curso 
de Direito, mas também quero 
que haja mais negócio porque é 
o negócio que me ajuda a custear 
a formação.

FAZER CURSO
 DE SAÚDE

- Ticha Casimiro, agente de 
serviços 

Ter uma casa que seja minha 
seria bom, essa é uma das metas 
que tenho desde o ano passado, 
mas este ano especificamente 
gostaria de poder fazer um cur-
so de saúde, talvez assim tenha 
emprego mais seguro.

Além disso, formar-me na 
área da Saúde sempre foi meu 
sonho e é por isso que vou 
fazer algum esforço este ano 
para poder começar a realizá-
-lo e poder ganhar auto-sufi-
ciência.

REINICIAR 
UM NEGÓCIO

-Reginaldo Sigaúque, auxi-
liar administrativo

Este ano quero continuar a 
trabalhar, desta vez mais duro, 
continuar a construir minha 
casa e reiniciar um negócio do 
qual  desisti no ano passado 
depois de uma má gestão. Na 
verdade, passei o ano passado 
focado nesses mesmos planos 
a que fiz referência, mas alguns 
falharam, como é o caso do ne-
gócio, mas desta vez tenho de 
conseguir.

Na minha vida no geral, 
não espero muita coisa, afinal, 
conseguir alguma estabilidade 
financeira poderá resolver boa 
parte dos meus anseios. Quero 
aprender com as falhas do pas-
sado.

UMA CASA

- Edson Buque, agente de lim-
pezas

Tenho boas expectativas para 
este ano, espero conseguir cons-
truir uma casa, sair da casa dos 
meus pais e constituir uma famí-
lia. Sinto que isso já é uma neces-
sidade. Além disso, neste ano es-
pero conseguir abrir meu próprio 
negócio e dividir o tempo com a 
faculdade porque também ten-
ciono formar-me.

Já comecei a preparar-me no 
ano passado, mas com as falhas 
de 2021 não consegui alcançar os 
meus objectivos. Por isso, o novo 
ano é uma janela de esperan-
ça que se abre para mim, é mais 
uma oportunidade de lutar pelo 
sucesso.

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

2 latas de atum em óleo (escorrer); 

1 vidro pequeno de maionese; 

4 colheres de sopa de nata fresca; 

mostarda, “catchup”; 

1 pacotinho de gelatina incolor dissolvida 
em água morna; 

óleo para untar a forma. 

Mousse de atum
INGREDIENTES

RECEITA
Misture tudo no liquidificador e coloque em forma untada, na 

geleira. O ideal é desenformar no dia seguinte. Servir com torra-
dinhas. 

Fonte: petitchef

Feijão verde: amigo 
do coração

Leve capulana 
quando for “txilar”

SAÚDE

Ainda que estejamos a viver momen-
tos preocupantes devido à pandemia da 
covid-19, sobretudo com a incidência da 
variante Ómicron, altamente contagiosa, 
pessoas há que não “sossegam” e se lan-
çam em aventuras, principalmente rega-
das a álcool. 

Conforme se vê, o perigo está à solta: 
homens e mulheres não resistem às ten-
tações da vida, e as mulheres - de forma 
especial - correm risco de manchar a res-
pectiva imagem em ambientes aleatórios, 
fora de casa, conforme alerta a vovó Gra-
ciete Bié, residente no bairro de Maxaque-
ne A, arredores da cidade de Maputo, em 
conversa com o domingo. 

Ela começa por afirmar que “hoje em 
dia não há lei. As meninas não acolhem a 
educação ou repreensão vinda dos mais 
velhos”.

Quando se trata de indumentária, 
“vayambala a xisassenta (roupa curta)”. 
Acrescenta que a situação se torna preo-
cupante quando “vão txilar (divertir-se) a 
ma barrakeni (nas barracas)”. Lá “bebem, 
ficam muito embriagadas e perdem con-
trolo dos movimentos do corpo. Caem e 
mostram tudo...”, daí que pede: “Levem, 
pelo menos, uma capulana nesses pas-
seios. Diminuam o perigo de serem apro-
veitadas por aqueles homens maldosos. 
Fechem o vosso corpo”, apelou. 

- vovó Graciete Bié, residente em Maxaquene A, 
em conversa com o domingo

O feijão verde é composto por fibra ali-
mentar, proteína, vitaminas A, B, C e K e 
cálcio. Este conjunto de nutrientes confere-
-lhe propriedades benéficas para o nosso 
organismo, actuando como antioxidantes, 
anti-inflamatórios, diuréticos, protectores 
cardiovasculares. Estes são os principais be-
nefícios para a saúde:
 
CORAÇÃO  

As vitaminas B6 e B9 (ácido fólico) redu-
zem os níveis de homocisteína no sangue, 
diminuindo o risco de desenvolvimento de 
patologia cardíaca. 
 
PELE 

A presença de carotenos como luteína, 
betacaroteno, violaxantina e neoxantina 
ajuda na protecção de doenças cardíacas e 
cancerígenas, e oferece protecção à pele. 

FÍGADO 

A colina, substância presen-
te no feijão verde, auxilia no proces-
so de excreção da gordura do fígado. 

VISÃO 

A luteína e zeaxantina protegem a visão 
de danos causados pelo envelhecimento.

OSSOS 

A presença de cálcio, vitami-
nas K e C protegem a densidade óssea. 

GRAVIDEZ 

As fibras insolúveis expulsam toxinas 
que podem afectar o feto e regulam a função 
intestinal. Em conjunto com a vitamina C e 
as vitaminas do complexo B preserva a saú-
de digestiva.

Fonte: https://feed.continente.pt/receitas/
feijao-verde-amigo-do-coracao
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CORPO DE 
SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro:   82 198
 Geral:  21322222
 21322334

MUSEUS

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

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

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

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

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

1:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUÍ

11:10- TUDO VAI FICAR BEM 

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

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLENTIM METEOROLÓ-
GICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO CORONA 
VÍRUS

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

15:00- DOMINGO DESPORTIVO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

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

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

9 de Janeiro de 2022

CINEMA

Agenda
Cultural

Filmes esperados para Janeiro 2022

ÁRIES
Não fale muito sobre suas conquistas 

para não causar inveja. Para quem está 
namorando, será um fim de semana de 
grande paixão e estabilidade.

TOURO
Os taurinos são muito apaixonados e 

sexuais, mas com uma disposição inse-
gura e ciumenta, por isso precisam sem-
pre ter o parceiro ideal ao seu lado, que é 
Escorpião, Aquário e Virgem. 

GÉMEOS
Tenha cuidado com as dietas extre-

mas, pois podem alterar sua saúde e seus 
hormonios, tente fazer exercícios e se 
alimentar de maneira mais saudável. 

CÂNCER
Não tenha medo de ficar sozinho por 

um tempo e deixar aquele parceiro que 
não é para você. Alguns amigos vêm a sua 
casa para fazer uma festa. 

LEÃO
Seu signo tem um talento especial 

para ganhar dinheiro e um bom olho para 
os negócios, então vá em frente com o 
seu.

VIRGEM
Use mais perfume para que a abun-

dância esteja mais em sua vida. No amor 
você permanecerá solteiro, apenas co-
nhecendo pessoas, mas sem compromis-
so. 

LIBRA

Você é muito carismático e isso signi-
fica que está sempre convidado para as 
reuniões. Evite ser impulsivo no traba-
lho, lembre-se que quem fica com raiva 
perde, preste atenção no que fala dos ou-
tros.

ESCORPIÃO
Neste fim de semana é possível que 

tenha problemas de estômago ou intesti-
nos, é o seu ponto fraco; tente não beber 
muito álcool ou apimentado. 

SAGITÁRIO
Não se preocupe com o que dizem so-

bre você, seu signo é mágico e tem a ca-
pacidade de derrubar as energias ruins. 
No domingo você estará na companhia 
de seus entes queridos.

CAPRICÓRNIO
Aqueles que têm um parceiro serão os 

melhores e muito apaixonados. Neste fim 
de semana, tente se vestir com cores vi-
vas para atrair o amor. 

AQUÁRIO
Durma mais, desconecte-se das re-

des; você está muito inquieto e precisa 
dormir para se exercitar no dia seguinte. 
Um amigo está procurando por você para 
pedir conselhos sobre o divórcio.

PEIXES
Você tem a oportunidade de comprar 

uma casa ou apartamento, que lhe dará 
muita segurança. No sábado você vai sair 
para festejar com seus amigos.

Chegou no dia 6 o filme animado 
Sing 2. E a responsável pela estreia é 
a Universal Pictures. O primeiro filme 
foi um enorme sucesso de 2016. Nesta 
realidade, quem solta a voz são ani-
mais antropomórficos como o gorila 
Johnny, a porco-espinho Ash, a ele-
fante Meena e o porco Gunter. Agora 
todos estão de volta, o que inclui as 
vozes de Reese Witherspoon, Scar-
lett Johansson e Matthew McConau-
ghey no original, para convencer um 
astro da música com a voz de Bono a 
se juntar a eles para um show.

KING’S MAN: A ORIGEM

Um dos artifícios utilizados por 
estúdios e produtores quando acham 
que sua franquia não tem mais para 
onde seguir é voltar no tempo e contar 
a origem de tudo. E é isso que tentam 
aqui os realizadores da franquia Kin-
gsman, que após dois filmes estrela-
dos pelo mesmo elenco, voltam no 
tempo para mostrar os primórdios da 
agência secreta do serviço britânico. 
O único elo mantido é a direcção do 
mesmo Matthew Vaughn.

O FESTIVAL DO AMOR

Fechando o primeiro final de se-
mana do ano, temos também uma 
estreia para os adultos – fazendo as-
sim um círculo completo com reco-
mendações para crianças, jovens e 
adolescentes, e adultos. Aqui quem 
comanda o show é o polémico Woo-

dy Allen que coloca  um casal de meia 
idade se deixando levar pela magia de 
um festival de cinema na Espanha, no 
filme O Festival do Amor. 

PÂNICO

Na próxima quinta-feira 13, a es-
treia do quinto filme da franquia ado-
rada de terror Pânico. Agora, com um 
quarto de século nas costas, a fran-
quia estreia seu quinto exemplar – 11 
anos depois do quarto longa. Com os 
diretores do divertido Casamento 
Sangrento no lugar do saudoso Wes 
Craven, o mais recente capítulo pro-
mete um novo banho de sangue, 
muito suspense, sustos e a passagem 
de bastão para uma nova geração.

BENEDETTA

Na trama, uma freira na Itália do 
Século XVII se vê perturbada por vi-
sões religiosas e também eróticas, 
deixando fluir uma relação proibida 
com uma colega de celibato. Promete 
dar o que falar por aqui também.

JUNTOS E ENROLADOS

Rafael Portugal e Cacau Protá-
sio estrelam como um casal no dia 
de seu casamento. Como se não bas-
tassem as tensões naturais de se rea-
lizar uma cerimónia destas, o sujeito 
vacila, a mulher descobre o deslize e 
se inicia um casamento nos moldes 
do argentino Relatos Selvagens – ou 
quase. É claro, mais voltado para a 

comédia.

EDUARDO & MÓNICA

No dia 20 chega aos cinemas o fil-
me brasileiro telas Eduardo e Mônica, 
sobre a relação entre um rapaz e uma 
mulher um pouco mais velha. Os 
protagonistas são a estrela Alice Bra-
ga e o versátil Gabriel Leone.

AS AGENTES 355

A ideia é ter uma equipe de agen-
tes secretas, todas mulheres, cada 
uma vinda de um lugar do mundo. 
Agora imagina que este piloto tenha 
se transformado em um filme. Além 
de Chastain, o longa conta com Lu-
pita Nyong’o, Penélope Cruz, Fan 

Bingbing e Diane Kruger substituin-
do Marion Cotillard.

LICORICE PIZZA

O filme marca a estreia dos pro-
missores Cooper Hoffman, filho do 
ator Phillip Seymour Hoffman, e da 
cantora Alana Haim, que interpretam 
os protagonistas – e conta ainda com 
as presenças de astros como Bradley 
Cooper e Sean Penn em papeis coad-
juvantes.

MEDIDA PROVISÓRIA

Nesta realidade, um governo di-
tatorial decreta que todos os cidadãos 
brasileiros de descendência africana, 
leia-se os negros, sejam enviados de 
volta a tal continente. O ato causa 
todo tipo de reação, desde protestos 
até a resistência.

O BECO DO PESADELO

Por falar em Bradley Cooper, o 
ator retorna no fim do mês, desta 
vez como protagonista da nova obra 
do prestigiado Guillermo del Toro. 
O filme conta com participações 
de Rooney Mara, Cate Blanchett, Wi-
llem Dafoe e Toni Collette. O longa é 
o remake de um clássico da década 
de 1940, por aqui intitulado O Beco 
das Almas Perdidas – que fala sobre 
a ascensão de um jovem ambicioso, 
que usa seus dons para manipular as 
pessoas.
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Publicidade

ANÚNCIO DE VAGA

MOTORISTAS
Empresa de dimensão nacional com sede em Maputo pretende admitir para o seu quadro de pessoal 
quatro (04) motoristas. 
REQUISITOS EXIGIDOS:
	 Mínimo 10.ª classe de escolaridade;

	 Mínimo de dois (2) anos de experiência;

	 Habilitado com carta de condução para viaturas pesadas, profissional e serviços públicos;

	 Nacionalidade moçambicana; 

	 Idade compreendida entre 18 e 30 anos;

	 Domínio da língua portuguesa;

	 Capacidade para trabalhar num ambiente de extrema pressão e fora do horário normal de trabalho.

RESPONSABILIDADES

	 Conduzir viaturas de transporte de pessoas e bens;

	 Garantir boa utilização das viaturas;

	 Proceder à limpeza e manutenção das viaturas;

	 Auxiliar as equipas transportadas em casos de necessidades;

	 Conduzir respeitando o Código da Estrada e demais dispositivos atinentes à circulação na via 
pública:

	 Conduzir observando a condução defensiva.

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS

As candidaturas deverão ser submetidas em envelope fechado com inscrição VAGA DE MOTORISTA, 
e entregues no balcão de Vendas do Jornal notícias até às 15:30 horas do dia 21 de Janeiro de 2022.

Todas as candidaturas sem indicação e/ou enviadas após a data indicada não serão consideradas. 

DOCUMENTOS DE CANDIDATURA 

As candidaturas devem ser acompanhadas por uma Carta de Apresentação, cópias de Certificados de 
Habilitações Académicas, Curriculum Vitae, Carteira de Condução; Exame de Aptidão Física e registo 
Criminal com menos de 3 meses.

AVALIAÇÃO

Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Os candidatos pré-seleccionados serão submetidos a entrevistas, provas e outros procedimentos 
internos para recrutamento.

Moçambicanos em projecto
musical internacional 

P
lano de Fuga” é 
como se denomi-
na um tema mu-
sical internacional 
que conta com 

artistas de Angola, Brasil e 
Moçambique, lançado no 
fim do ano. Está traçado 
igualmente um programa 
semanal  que terá shows, 
lançamentos de clipes e 
entrevistas. Esta é uma ini-
ciativa do projecto interna-
cional de rap Barras Maning 
Arretadas.  

A iniciativa, que reúne 
artistas de mais de 20 paí-
ses, anunciou a realização 
de um programa semanal, 
que será exibido em seu 
canal do YouTube todas 
as quartas-feiras às 18h 
do Brasil (22h de Angola e 
Portugal; 23h de Moçam-
bique).

Em relação à música 
“Plano de Fuga”, os re-
presentantes de Moçambi-
que são Chipol e Just 2 The 
M. Angola é representada 
por Paul MyAC, enquan-
to Phantom, ATP, Faruk 
e Turmalina MC trazem o 
ritmo brasileiro para esse 
som. 

“É importante salientar 
que existe uma prioridade 
em artistas de cidades fora 
dos grandes centros urba-
nos.  Os artistas africanos 
são de cidades do inte-
rior dos seus países. Chi-
pol é natural de Chimoio, 
Just 2 The M de Nampu-

la, enquanto Paul MyAC é 
oriundo de Soyo. A única 
mulher integrante do som, 
Turmalina MC, é de Cam-
pina Grande na Paraíba. 
Os únicos que represen-
tam grandes centros são os 
outros três MC brasileiros, 
ATP, Phantom e Faruk, que 
nasceram em São Paulo”, 
explicam os promotores.

A música rap não é feita 
apenas pelos MC, há tam-
bém uma produção musical 
e executiva por trás. Nesses 
bastidores, também houve 
uma parceria internacio-
nal Brasil-Moçambique. 
O moçambicano Tchacka 
produziu o instrumental 
“beat”, enquanto o seu 
conterrâneo Xelter reali-
zou a edição do vídeo. Os 
brasileiros Carlos Mossoró e 
Cesar Hostil estão na direc-

ção executiva do projecto. 
Hostil ainda realizou a mi-
xagem e masterização do 
videoclipe.

“‘Plano de Fuga’ pre-
senteia um ano de dedi-
cação de todos esses MC 
ao hip-hop. Está sendo 
muito mais difícil produzir 
na pandemia e nós conse-
guimos reunir um ‘timaço’ 
de artistas potentes para 
formarem esse som. Cada 
detalhe foi bem pensado. 
Além da discussão do tema, 
os artistas buscaram uma 
sincronia na criação das 
letras, para que houvesse 
uma intersecção clara”, sa-

“ lientou o diretor-executivo 
Cesar Hostil.

PROGRAMA DE 
TELEVISÃO

O Barras Maning Arre-
tadas estreou um programa 
semanal logo na primei-
ra quarta-feira de Janeiro e 
teve Cesar Hostil como  seu 
apresentador principal. Essa 
atracção, transmitida no 

YouTube do Barras Maning 
Arretadas, conta com convi-
dados semanalmente, além 
de trazer lançamentos mu-
sicais, sejam eles produzidos 
pelo projecto ou feitos inde-
pendentemente pelos artis-
tas que participam do Barras 
Maning Arretadas. A primei-
ra edição, que aconteceu na 
quarta-feira, 5 de Janeiro de 
2021, teve as participações 
do rapper moçambicano 
Inspector Desusado e do DJ 

mexicano Pisto Rey.
Inspector Desusado lan-

çou recentemente o álbum 
directamente das Mantas, 
junto com o produtor Pro-
flees, numa parceria entre 
as cidades moçambicanas de 
Chimoio e Maputo, que tam-
bém passa por outras cidades 
de Moçambique. DJ Pisto 
Rey lançou recentemente a 
música “Além das Monu-
mentais”, que conta com 
participações de Carlos Mos-

soró e do português Ruze, 
que retratam sobre a cidade 
de Coimbra, em Portugal.

Além disso, serão execu-
tadas músicas de artistas do 
Barras Maning Arretadas, 
tanto inéditas como já lan-
çadas. Nessas músicas, ha-
verá participação de mais de 
10 países, incluindo Cuba, 
França, Portugal, Angola, 
Moçambique, Gabão, Brasil, 
São Tomé e Príncipe, Méxi-
co e Guiné-Bissau.

Os moçambicanos Chipol, de Chimoio,  e Just 2 The M, de 
Nampula, participam no projecto musical
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COVID-19

de animais para humanos

D
epois de 
uma se-
mana ter-
rível em 
novas in-

fecções, Moçambi-
que registou queda no 
número de contágios 
confirmados de coro-
navírus. 

É que, na semana de 
26 de Dezembro a 1 do 
mês em curso, foram 
registados mais de 20 
mil novas infecções 
no país, ao passo que, 
nesta semana, o nú-
mero de  novos casos 
caiu para 13.819. 

Contudo, os casos 
activos nesta semana 
passaram de 33.656 
para 38.733, um au-
mento de 5133, con-
trariamente a 12.377 
registados na semana 
anterior.

O número de óbi-
tos também sobe dia 
pós dia. De 27 de De-
zembro a 1 de Janeiro, 
44 pessoas perderam a 
vida vítimas de com-
plicações decorrentes 
da doença. Este nú-
mero subiu para 56 
só de segunda-feira a 
sexta-feira. Um au-
mento de dez casos. 

Relativamente à 
faixa etária dos óbi-
tos notificados nes-
ta semana, as idades 
variam entre 12 e 93 
anos, sendo que as 
mortes foram regista-
das em 36 mulheres e 
20 homens.  

Este cenário verifi-

56 óbitos em 5 dias

Segunda-feira  

Novos  casos........ 918
Internamentos..... 52
Recuperados...... 1496
Óbitos .......12

Terça-feira

Novos casos .......2975
Internamentos ......45
Recuperados .......887
Óbitos .......11

Quarta-feira

Novos casos........3594
Internamentos.......65
Recuperados.......1586
Óbitos.......8

Quinta-feira

Novos casos......3301
Internamentos......74
Recuperados......4118
Óbitos......15

Sexta-feira

Novos casos......3031
Internamentos......67
Recuperados.......189
Óbitos......10

Total  

Novos casos......13.819  
Internamentos.....303
Recuperados.....8512
Óbitos......56

Quadro epidemiológico na semana 3 a 7 de Janeiro

cou-se numa semana 
em que as autoridades 
da Saúde anunciaram 
que a variante Ómi-
cron, altamente trans-
missível, tornou-se 
dominante no país.

O EPICENTRO
DA PANDEMIA

A região do Gran-
de Maputo, concre-
tamente a cidade de 
Maputo, continua a ser 
o epicentro da pande-
mia. 

De acordo com da-
dos do Ministério da 
Saúde (MISAU), dos 

2075 óbitos registados 
no país até sexta-feira, 
56 pessoas perderam 
a batalha pela vida 
para a covid-19 nesta 
semana. Do total de 
mortes, 36 ocorreram 
nesta parcela do país, 
seguida por Maputo-
-província, Sofala e 
Inhambane, com qua-
tro casos cada.

Aumentou também 
o número de doen-
tes internados devido 
à doença no país. Até 
sexta-feira, 264 pes-
soas encontravam-
-se hospitalizadas nas 
unidades sanitárias e 

centros de tratamen-
to e internamento da 
covid-19,  sendo que 
303 deram entrada no 
período em análise, 
contrariamente a 247 
registadas na semana 
anterior. Aliás, do to-
tal dos novos interna-
mentos desta semana, 
o maior número, 144 
foi registado na cidade 
de Maputo. 

A tendência cres-
cente é também apon-
tada no que diz res-
peito a pessoas dadas 
como clinicamente 
recuperadas da Co-
vid-19.  

De 3 a 7 de Janeiro, 
8512 indivíduos recu-

peraram da covid-19, 
contrariamente aos 

5265 registados na se-
mana de 26 a 1 de Ja-
neiro.  Neste momen-
to, o país soma 165.460 
casos de indivíduos se 
livraram da covid-19.

Esta situação acon-
tece numa semana em 
que, segundo a Orga-
nização Mundial da 
Saúde (OMS), o con-
tinente africano regis-
tou aumento de 22 por 
cento de mortes por 
covid-19. 

O número de novas 
infecções aumentou 
em sete por cento, a 
menor percentagem a 
nível mundial. 

É que, na semana 
de 26 de Dezem-
bro a 1 do mês 
em curso, foram 
registados mais 
de 20 mil novas 
infecções no país, 
ao passo que, 
nesta semana, o 
número de  novos 
casos caiu para 
13.819.
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Arlindo Pindula Ernestino Albino

Concurso no 2 de 08 - 01 - 2022

97 19 20 21 34

A 
reabertura do 
turismo, um dos 
sectores mais 
afectados pelo 
novo coronaví-

rus, está a devolver espe-
rança aos operadores, com 
destaque para os guias tu-
rísticos. 

Embora o trabalho dos 
guias seja incipiente, tem 
revelado notáveis sinais de 
crescimento nos últimos 
tempos, satisfazendo inte-
resses de turistas oriundos 
de países como Estados 
Unidos da América, Ingla-
terra e Espanha.

Arlindo Pindula, presi-
dente da Associação Pro-
fissional Guias de Turismo 
de Moçambique, que conta 
com cerca de 200 membros, 
explicou que a agremiação 
exige que os integrantes 
tenham alguma formação 
para saberem lidar com o 
turista.

Com efeito, o guia deve 
ter conhecimentos sólidos 
sobre os principais pontos 
de atracção turística do país 
porque há muitos ligares 
cujo valor histórico-cultu-
ral é quase desconhecido. 
“Mas com a formação é fácil 
identificar locais de interes-
se turístico, tal é o caso do 
Mercado Central, Estátua 
de Samora Machel e Forta-
leza (cidade de Maputo)”, 
sublinha. 

Um indivíduo devida-
mente formado está em 
condições técnicas para 
elaborar roteiros turísticos. 

Pindula entende que ser 
guia em Moçambique sig-
nifica estar apto para res-
ponder a desafios de diversa 
ordem: ser activo nas redes 
sociais, ter aproximação a 
várias agências, entre ou-
tros. 

“As redes sociais ajudam 
no nosso dia-a-dia. É pre-
ciso ser activo e responder 
às solicitações com muita 
rapidez, pois o cliente pro-
cura informações de várias 
pessoas ao mesmo tempo e 
ganha quem responder rá-
pido e com melhores pre-
ços”, explica.

Ernestino Albino, co-
nhecido por Stin, guia de 
turismo há 22 anos, tam-
bém reconhece que boa 
parte do seu trabalho é feito 

Reabertura da economia 
anima guias turísticos

nas redes sociais.
“É possível viver desta 

actividade. Eu vivo disto. 
A melhor época é o Verão, 
de Outubro a Abril, tam-
bém conhecida como épo-
ca dos cruzeiros, isso antes 
da pandemia. Depois deste 
período, trabalhamos com 
dois clientes a quatro. Às 
vezes fazemos o trabalho 
de freelancer, colaboran-
do com outras empresas”, 
afirma.

Acrescentou, no entan-
to, que com a covid-19 a 
coisa mudou de figura. Em 
2020, quando já tinham 
todo o ano preenchido com 
reservas, viram os seus 
clientes cancelarem, o que 
obrigou os profissionais 
desta área a identificar al-
ternativas para a sua sobre-
vivência.

“Depois de um ano e 
meio sem trabalho, temos 
boas perspectivas para este 
período que vem, porque, 
apesar de ser necessário 
tomar cuidado com a pan-
demia, pelo menos a eco-
nomia está aberta. É a nos-
sa oportunidade de tentar 
recuperar. Atravessámos 
momentos muito difíceis”, 
recorda. 

TOURS NACIONAIS 
E INTERNACIONAIS

Guias ouvidos pela Re-
portagem do domingo fa-
zem tours a nível nacional 
e internacional, com des-
taque para países da zona 
austral de África. 

A título de exemplo, Ar-
lindo Pindula referiu que 
costuma levar turistas para 
o Parque Nacional de Ma-
puto (antiga Reserva Espe-
cial), City Tour (passeios a 

nível da cidade de Maputo), 
Eswatini e Kruger National 
Park . “Gosto mais de tra-
balhar na área de conserva-
ção”, aponta. 

Pindula referiu que, ape-
sar de trabalhar mais com 
estrangeiros, começam a 
surgir agências que pro-
movem o turismo acessí-
vel para os moçambicanos. 
Estas agências optam por 
levar turistas nacionais ao 
Kruger e ao Panoramic  na 
África do Sul, além de faze-
rem viagens internas. 

“Quem nos procura mais 
são estrangeiros. A nossa 
associação tem um balcão 
no aeroporto para ajudar. 
Recebemos mais solicita-
ções de ingleses, america-
nos, sul-africanos e alguns 
portugueses”, enumera.

Enquanto isso, Ernestino 
Albino, outro entrevista-
do pelo domingo, destacou 
que o guia é o conhecedor 
do local e serve para pro-
porcionar bom passeio ao 
cliente. Ele sabe onde se 
pode ir ou não. Recomenda 
os restaurantes e hotéis, en-
tre outros.

“Trabalho em toda a 
África Austral, com des-
taque para países como 
Botswana, África do Sul, 
e-Swatini e Namíbia. De-
pende do itinerário do 
cliente”, acrescenta. 

O PAPEL DO GUIA 

Ernestino Albino expli-
ca que os guias de turismo 
são treinados para conduzir 
clientes que adoram viajar 
e, geralmente, estrangeiros.

O guia leva-os aos pon-
tos históricos. Por essa ra-
zão, deve ter conhecimen-
tos de história e geografia. 

Por exemplo, além de 

conduzir o cliente até de-
terminado ponto, é preciso 
explicar tudo sobre os lo-
cais históricos encontrados 
durante o percurso.

“Acima de tudo, o clien-
te precisa de se sentir segu-
ro durante o passeio. É que, 

quando ele sai satisfeito, 
recomenda os nossos ser-
viços e passa a trabalhar 
connosco. Mas existem 
clientes que saem tristes 
por alguma situação que 
acontece”, refere. 

O interlocutor referiu 

que, antes da pandemia, a 
maior parte dos turistas que 
vinham ao país era poten-
cial investidor. “Estes visi-
tam pontos específicos. Nós 
oferecemos algo mais. Não 
os levávamos do aeroporto 
até ao hotel ”, observa. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Ómicron não deve ser 
classificada como ligeira

Analistas defendem que 
a presença da Rússia em 
África, embora crescente, é 
muitas vezes sobrestimada e 
não é comparável com a in-
fluência dos parceiros tradi-
cionais dos países africanos, 
nem mesmo com a China.

A Rússia tem vindo a 
aproximar-se progressi-
vamente de África desde a 
primeira visita do Presidente 
Vladimir Putin ao continente 
em 2006, e sobretudo desde 
que Moscovo foi sanciona-
do pelo Ocidente devido à 
sua intervenção no leste da 
Ucrânia e na Crimeia, em 
2014. Na primeira cimeira 
Rússia-África, em 2019, o 
Presidente russo, Vladimir 
Putin, disse que Moscovo não 
pretende participar “numa 
nova “repartição” da rique-
za do continente”, mas sim 
envolver-se numa “compe-
tição pela cooperação com 
África, desde que essa coo-

peração seja civilizada e se 
desenvolva no cumprimento 
da lei”. O crescente interesse 
da Rússia no continente afri-
cano causa preocupação nos 
tradicionais países parceiros 
de África, nomeadamente 
nas antigas potências colo-
niais europeias e nos Estados 
Unidos, mas analistas con-
tactados pela Lusa relativi-
zam o impacto da influência 
russa.

“A maior descoberta para 
nós foi que a presença da 
Rússia em África é por vezes 
sobrestimada e que, apesar 
de estar a crescer, não pode-
mos sequer compará-la com 
as relações de África com os 
seus parceiros mais tradi-
cionais e com países como 
a China”, disse à Lusa a in-
vestigadora do Instituto Sul-
-Africano de Assuntos In-
ternacionais (SAIIA, na sigla 
em inglês) Cayley Clifford, 
especialista nas relações rus-

- diz OMS

A 
multiplicação 
de contágios 
de covid-19 
com a Ómi-
cron está a 

deixar a Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS) em alerta e le-
vou já as autoridades 
sanitárias a lançarem 
o aviso: a nova varian-
te pode ser mais leve 
nos sintomas, mas nem 

por isso menos grave.
A OMS lembra que 

a velocidade a que se 
propaga pode ainda 
matar milhares de pes-
soas.

“Embora a Ómicron 
pareça ser menos seve-
ra em comparação com 
a Delta, especialmen-
te nos vacinados, isso 
não significa que deva 
ser classificada como 

ligeira. A Ómicron está 
a hospitalizar e a ma-
tar pessoas. De facto, o 
tsunami de casos é tão 
grande e rápido que 
é esmagador para os 
sistemas de saúde em 
todo o mundo”, afir-
mou o director-geral 
da OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

pt.euronews.com

Macron inaugura presidência da UE
Foi com uma visita ao Panteão Nacional, em Paris, 

com homenagens a duas figuras históricas da constru-
ção europeia -Jean Monnet e Simone Veil - que o Chefe 
de Estado francês, Emmanuel Macron, e a presidente da 
Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, inauguraram 
a presidência francesa da União Europeia. O programa 
para estes seis meses é ambicioso, com planos para um 
corte drástico nas emissões de CO2, novos termos para o 
acordo de Schengen para melhor combater a imigração 
ilegal e criar as bases para uma defesa comum e uma au-
tonomia estratégica alargada. Temas prementes, tendo 
em conta as situações na Ucrânia e no Cazaquistão.

“Sigo os acontecimentos no Cazaquistão com grande 
preocupação. Os direitos e a segurança dos cidadãos são 

primordiais. Têm de estar garantidos, por isso apelo ao 
fim da violência e à contenção. A União Europeia está 
pronta a ajudar no que puder”, disse Von der Leyen.

As crises no Cazaquistão e na Ucrânia são motivos 
para reforçar o diálogo com a Rússia, segundo Macron: 
“Penso que a União Europeia deve dialogar com a Rús-
sia. Dialogar não significa conceder. Significa, em pri-
meiro lugar, fazer um ponto sobre os nossos desacordos 
e tentar construir o futuro. Temos sanções que existem 
devido à crise ucraniana e à invasão de 2014. Essas san-
ções mantêm-se, mas precisamos de dialogar com a 
Rússia, que de um ponto de vista tanto geográfico como 
histórico é um actor incontornável para esta arquitectu-
ra europeia que devemos construir”, disse o Presidente 

francês.
“A Rússia é um actor incontornável na arquitectu-

ra europeia que queremos construir”, disse Emmanuel 
Macron.

A relação com a Rússia é um dos temas que causam 
mais divisões entre os Estados-membros da União Eu-
ropeia. Apesar do céu azul em Paris e da pompa em vol-
ta de França, um dos países-fundadores da União Eu-
ropeia, a tarefa de Emmanuel Macron e da sua equipa 
é um grande desafio. Por detrás das portas fechadas, o 
ambiente para os próximos seis meses vai ser por vezes 
mais cinzento.

pt.euronews.com

Influência da Rússia em África é sobrestimada
- defendem analistas

so-africanas e que dirige um 
programa de investigação de 
dois anos lançado em março 
pelo SAIIA para perceber o 
envolvimento estratégico da 
Rússia em África.

Clifford lembra que, ape-
sar de a Rússia ter uma re-
lação histórica com África, 
devido à participação da 
União Soviética nas lutas de 
libertação colonial de muitos 
países africanos, esta relação 
não tem o mesmo nível de 
envolvimento das antigas 
colónias, como Reino Uni-

do, França ou Portugal, cuja 
presença “ainda é muito for-
temente sentida em todo o 
continente”.

E apesar de Pequim e 
Moscovo serem por vezes 
vistos “como concorrentes” 
em África, a especialista diz 
que os países africanos têm 
relações diplomáticas e eco-
nómicas muito mais profun-
das com a China do que com 
a Rússia.

Para o jornalista e analis-
ta da Chatham House Aanu 
Adeoye, a diferença entre a 

presença em África da Rússia 
e da China tem, sobretudo, a 
ver com a dimensão econó-
mica.

“Em 2019 fiz uma peça 
para a dizer que a China tinha 
dado 150 mil milhões dólares 
em empréstimos a países 
africanos. É muito dinheiro. 
(...) Pequim está interessado 
em desenvolvimento de in-
fra-estruturas, em construir 
linhas férreas, barragens, ae-
roportos”, diz Adeoye.

Já a Rússia “não tem essa 
vantagem financeira, por 

isso o que está a fazer é `di-
plomacia barata`”, nomea-
damente vendendo armas a 
alguns países ou os apoian-
do na luta contra os “jiha-
distas”, o que distingue a 
actuação russa em África da 
chinesa e da ocidental, diz 
Adeoye. Alem disso, a Rús-
sia está sobretudo em países 
pequenos, como a República 
Centro-Africana, lembrou 
o investigador nigeriano, 
exemplificando que no seu 
país “os principais actores 
ainda são o Reino Unido e 
os Estados Unidos, além da 
China”. E conclui: “O Oci-
dente e a China ainda são os 
maiores actores em África e 
a influência da Rússia ain-
da não é tão pronunciada. 
Muito disso tem a ver com 
simples economia: é preci-
so muito dinheiro para fazer 
andar as coisas”.

rtp.pt/ cit. Lusa

Acesse: https://t.me/Novojornal
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são ao Iraque, que resultou 
na destruição daquele país, 
na morte de milhares de 
iraquianos e de soldados da 
coligação e no recrudesci-
mento do terrorismo na 
região do Médio Oriente.

Na novela sobre a inva-
são ao Iraque há também 
rumores que dão conta de 
que Tony Blair ordenou, 
em 2003, o então secretá-
rio de Defesa Geoff Hoon 
que “queimasse” um me-
morando escrito pelo en-
tão procurador-geral Peter 
Goldsmith que dizia que a 
invasão ao Iraque pode-
ria ser ilegal. No entanto, 
essa ordem foi desafiada e 
o memorando foi trancado 
num cofre no Ministério da 
Defesa do Reino Unido. É 
óbvio que Blair desmen-
te que isso tenha de facto 
ocorrido. Ainda assim, os 
contornos da guerra no 
Iraque continuam a man-
char a imagem do antigo 

O 
antigo primei-
ro-ministro do 
Reino Unido 
Tony Blair foi 
agraciado com 

o título de “Sir” e o grau 
de Cavaleiro (“Knight 
Companion”) da Ordem 
de Garter, a mais antiga e 
mais elevada ordem ho-
norífica do Reino. A atri-
buição da condecoração a 
Blair está, contudo, a ser 
questionada por muitos 
cidadãos britânicos que 
consideram que o antigo 
primeiro-ministro não é 
merecedor de tamanha 
honra. Os contestatários 
até já lançaram uma peti-
ção que, na altura em que 
se escrevia este artigo, já 
havia atingido mais de um 

milhão de assinantes. O 
argumento-chave dos que 
advogam que Blair deve 
ser “desonrado” é o papel 
desempenhado por este 
político na “maior menti-
ra” do início do século 21, 
quando, colocando-se do 
lado do então Presidente 
dos EUA George W. Bush, 
invadiu o Iraque alegando 
que Saddam Hessein era a 
maior ameaça à estabili-
dade mundial por possuir 
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A atribuição 
da condecora-
ção a Blair está, 
contudo, a ser 
questionada por 
muitos cidadãos 
britânicos que 
consideram que o 
antigo primeiro-
-ministro não 
é merecedor de 
tamanha honra. 
Os contestatários 
até já lançaram 
uma petição que, 
na altura em que 
se escrevia este 
artigo, já havia 
atingido mais 
de um milhão de 
assinantes

...há uma man-
cha no CV do 
antigo primeiro-
-ministro que 
muitos britânicos 
consideram ser 
incompatível com 
a sua condeco-
ração: o papel de 
Blair na invasão 
ao Iraque em 
2003

OLHANDO O MUNDO

Edson Muirazeque *
edson.muirazeque@gmail.com

* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano

Britânicos querem 
Tony Blair “desonrado”

armas de destruição em 
massa.

Fundada em 1348 por 
Eduardo III, a Ordem de 
Garter é “concedida pelo 
soberano por serviços pú-
blicos e realizações excep-
cionais”. As nomeações 
para a Ordem são uma dá-
diva da Rainha e são feitas 
sem aconselhamento do 
gabinete do primeiro-mi-
nistro. Elas são atribuídas 
para toda a vida, a menos 
que um Cavaleiro ou Com-
panheira ofenda alguns 
“pontos de reprovação”.

Tony Blair liderou o 
Partido Trabalhista para 
uma vitória eleitoral em 
1997. A partir daí, ocupou 
o cargo de primeiro-mi-
nistro do Reino Unido até à 
sua renúncia em 2007. Ca-
torze anos após abando-
nar o poder, eis que Isabel 
II lhe agracia com a mais 
alta condecoração do Rei-
no, o que prenuncia que 
a Rainha considera que 
Blair prestou um “serviço 
público e teve realizações 
excepcionais” enquanto 
chefiou o governo. 

A condecoração ao an-
tigo primeiro-ministro 
foi bem recebida pelos 
políticos. A secretária de 

Estado responsável pela 
vacinação contra a Co-
vid-19, Maggie Throup, é 
citada dizendo que Blair 
“fez muitas coisas boas” 
durante o seu mandato. 
O actual líder Trabalhis-
ta, Keir Starmer, também 
considera que Tony Blair 
“ganhou” o reconheci-
mento merecido. No en-
tanto, há uma mancha no 
CV do antigo primeiro-
-ministro que muitos bri-
tânicos consideram ser 
incompatível com a sua 
condecoração: o papel de 
Blair na invasão ao Iraque 
em 2003.

A invasão ao Iraque 
ocorreu em resposta aos 
ataques terroristas de 11 
de Setembro de 2001 aos 
EUA. Na perseguição dos 
presumíveis culpados, 
Tony Blair, na cola de 
George W. Bush, partici-
pou, primeiro, na invasão 
ao Afeganistão. Neste pri-
meiro caso parecia haver 
legitimidade internacio-
nal, já que o governo dos 
Talibãs se recusava a en-
tregar Osama Bin Laden 
e outros terroristas que 
supostamente estavam 
escondidos naquele país. 
Mas a maior mancha de 

Blair, aquela que os “pe-
ticionistas” estão a usar 
para solicitar que ele seja 
“desonrado”, está no fac-
to de ter participado na 
“mentira” sobre o Iraque. 
É que, para invadir o Ira-
que, Blair e Bush vende-
ram a narrativa de que o 
Iraque de Saddam Hussein 
possuía armas de destrui-
ção em massa e que esta-
va prestes a distribuí-las 
a terroristas. À revelia das 
Nações Unidas, os dois lí-
deres patrocinaram a inva-

primeiro-ministro. Aliás, 
as tais armas de destrui-
ção em massa, que foram 
a bandeira da campanha 
para a invasão, nunca che-
garam a ser encontradas.

Assim que as notícias de 
condecoração começaram 
a circular, foi lançada uma 
petição que se opõe à hon-
ra atribuída a Blair. Pro-
movida por Angus Scott, a 
petição sustenta que Blair é 
a pessoa “menos merece-
dora de uma homenagem 
pública, particularmente 
aquela concedida por Sua 
Majestade a Rainha”, de-
vido “aos danos irrepará-
veis que causou à Consti-
tuição do Reino Unido e às 
fundações da sociedade”. 
Os peticionários acusam 
o antigo líder do Parti-
do Trabalhista de ter sido 
“pessoalmente responsá-
vel pela morte de inúme-
ras vítimas civis e milita-
res inocentes em diversos 
conflitos”. Ao invés de ser 
condecorado, a petição 
pede que Blair seja julgado 
por “crimes de guerra”.

Os peticionários pe-
dem ao actual primeiro-
-ministro, Boris Johnson, 
para interceder junto à 
Rainha para que a con-
decoração seja revogada. 
Dificilmente essa vontade 
poderá ser satisfeita. Aliás, 
as condecorações são para 
toda a vida. Seja como for, 
fica registado para a histó-
ria que a Ordem de Garter 
foi atribuída a uma figura 
que é acusada de respon-
sabilidade por “crimes de 
guerra”.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Um "Monstro Sagrado" ganhador

Pelé ao lado de Vicente Lucas depois do jogo do Mundial de 1966

Coluna ameaçou dar 
socos na cara de Pelé

N
um final de tarde de Ve-
rão, mas ainda com o sol 
assaz violento, cheguei 
30 minutos antes da hora 
marcada para a conversa 

com Mário Coluna, que acabaria por 
ser a última das nossas vidas. Depois 
daquele dia, nunca mais consegui 
ouvir as histórias intermináveis que 
transportava na sua enorme mala de 
memórias. Em 2014, Coluna viria a 
perder a vida.

A frescura da baía de Maputo ar-
refecia o dia e embalava a nossa doce 
cavaqueira de doces memórias de 
Mário Coluna, nascido em Magude, 
norte da província de Maputo.

- Foi consagrado como “Mons-
tro Sagrado”, mas sabe-se que os 
portugueses já o trataram por “Trac-
tor”. Como foi que se deu essa evo-
lução?

- Fui tratado por “Tractor” por 
influência do categorizado jornalista 
e relator Artur Agostinho. Dizem que 
pela forma como eu abordava o jogo, 
no Benfica ou na selecção portugue-
sa, um tempo depois passaram a tra-
tar por “Monstro Sagrado”. 

- Como é que classifica o Coluna 
jogador?

- Um jogador lento e pragmáti-
co. Mas essa lentidão era compen-
sada pela forma inigualável como 
transportava a bola, fazendo chegar 
aos lugares certos, em hora certa. 

- Antes de ir para Portugal, fa-
zia um jogo de manhã e ainda tinha 
estofo para fazer outro no período de 
tarde. Onde conseguiam estofo para 
aguentar fazer dois jogos em 24 ho-
ras? 

- Era um período desportivo 
muito intenso. Cheguei a praticar 
atletismo e futebol quase em simul-

tâneo. No atletismo cheguei a ser 
campeão de salto em comprimento. 
Aos domingos, particularmente, jo-
gava pela equipa juvenil do Desporti-
vo de manhã e à tarde alinhava pelos 
seniores do João Albasini. Tínhamos 
muita energia. Encarávamos isso 
com naturalidade. 

BENFICA 
ANTECIPOU-SE 
AO SPORTING

- Rendidos à sua evolução gi-
gantesca, o Sporting Clube de Por-
tugal, em 1954, aquando da visita a 
Lourenço Marques, mostrou inte-
resse em si. O que falhou no proces-
so?

- O meu pai, que era sócio-fun-
dador do Desportivo e adepto acér-
rimo do Sport Lisboa e Benfica, não 
gostou da brincadeira e tratou de 
entrar em contacto com os dirigen-
tes do Benfica para tratar da minha 
contratação. Eu estava a caminho 
dos 19 anos de idade e ele julgava 
que não tinha maturidade suficiente 
para decidir a minha vida. Foi assim 
que troquei o destino que parecia 
certo.

- Chegou ao Aeroporto de Lis-
boa pisando os sapatos. O que terá 
acontecido?

- Calcei uns sapatos novos para 
condizer com o fato, que também 
era novo. A pressão no ar fez com 
que os pés inchassem e fui obrigado 
a descalçá-los. Desembarquei com 
dores nos pé e não andava recto. 
Cambaleava, mas tentava disfarçar 
a dor. O treinador da altura, o Otto 
Glória, notou isso e perguntou-me 
se ia jogar a coxear no Benfica. Fiquei 
sem reacção, avançando para o local 
de acomodação sem saber o que me 
esperava.

- A sua inserção, felizmente, 

não foi difícil... 
- O José Águas estava lesionado. 

Fiz o primeiro treino e o Otto Glória 
mandou-me para o onze inicial no 
jogo seguinte. Entretanto, no ano 
seguinte, já com 19 anos feitos, fui 
à inspecção militar, em Portugal, e 
quando chegou a minha vez disse ao 
médico que na minha terra os mes-
tiços não iam à tropa. Ele olhou para 
mim e respondeu que... aqui é Por-
tugal. Não estás na tua terra. Fui apto 
e alistei-me ao serviço militar obri-
gatório. Um tempo depois, joguei 
pela selecção militar portuguesa.

- No fim regressou ao seu Ben-
fica?

- Sim, evidentemente.
- A sua qualidade não baixou 

fora da alta competição...
- Muito pelo contrário. Traba-

lhava muito porque mentalizei que 
devia voltar para jogar ao mesmo 
nível. Felizmente, quando regres-
sei, fui uma referência obrigatória na 
equipa.

- As portas da Selecção das Qui-
nas escancararam-se e, em 1966, 
comandou-a, ostentando a bra-
çadeira de capitão. Que memórias 
guarda dessa prova?

- Podíamos ter conseguido mais 
do que o terceiro lugar, mas infeliz-
mente a sorte não esteve do nosso 
lado. Lembro-me que no jogo com 
o Brasil o Vicente Lucas fez uma 
marcação cerrada a Pelé. E este, 
sentindo que o nosso defesa não 
lhe concedia uma nesga de terreno, 
ameaçou dar-lhe um açoite. 

- Qual foi a sua reacção como 
capitão?

- Prometi dar uns socos na cara 
dele se não parasse de molestar o 
meu rapaz. Ele resmungou e tive 
de lhe dizer que treinava boxe. Foi a 
única maneira que encontrei de se-
renar os ânimos.

ROMENO 
PISOU EUSÉBIO, 
COLUNA RIPOSTOU

- Houve também outra situa-
ção de um jogador que, de forma 
impiedosa, agrediu Eusébio e Co-
luna interveio. Conta como foi?

- O tal romeno não conseguia 
marcá-lo e resolveu pisar o pé de 
Eusébio e a bota saiu do pé. Peguei 
na bota e atirei para a cara dele...

- ... foi expulso?
- Não. O árbitro percebeu que 

o romeno me cuspiu na cara e dei-
xou a situação passar.

- Consta que os moçambica-
nos usavam o xironga para ludi-
briar os adversários... 

- Normalmente, usava a nossa 
língua, principalmente em jogadas 
de bola parada, na comunicação 
com Eusébio no Benfica e também 
com Hilário e Vicente na selecção. 
Felizmente, sempre resultava.

- Entre Otto Glória e Bella 
Guttman, quem foi o melhor trei-
nador para si?

- Os dois. O Guttman tinha o 
seu estilo, mas soube dar conti-
nuidade ao que havia sido feito por 
Otto. Foram dois excelentes con-
dutores de homens.

- Os primeiros movimentos 
para a luta de libertação nacional 
iniciaram quando estava no Ben-
fica. Chegou a ter contacto nessa 
altura?

- Em 1962, o Benfica foi jogar 
no Egipto. Samora Machel, que 
tinha sido vizinho do Eusébio na 
Mafalala, estava lá. Infelizmente, 
não tivemos oportunidades para 
abordar com profundidade a pre-
paração da luta armada. Um tem-
po depois, em Paris, conseguimos 
ter mais espaço para abordar algu-
mas ideias, mas de forma cautelo-

sa. Nessa altura estavam também 
o Marcelino dos Santos e Pascoal 
Mocumbi.

- Como considera o casamen-
to com a senhora Fernanda em sua 
vida?

- Foi uma grande amiga e 
companheira em todas as bata-
lhas que travei. Agradeci a Deus o 
momento que a conheci na casa 
do angolano Chipenda. Sem ela, 
provavelmente não tivesse conse-
guido fazer a carreira que tive. 

- Na ponta final da sua carrei-
ra foi jogar em França pelo Lyon, 
quando já tinha iniciado a sua car-
reira de treinador nos juniores do 
Benfica. Ainda precisava lá ir?

- Jogava futebol com prazer 
e, enquanto o físico permitisse, 
achava que podia e fui.

- Foi o único moçambicano 
com sucesso em Portugal que pre-
feriu regressar ao país. Sentia que 
tivesse alguma dívida?

- Sempre. Queria ajudar o meu 
país a ter os níveis anteriores e po-
der exportar novos valores para o 
estrangeiro.

- No primeiro ano foi campeão 
pelo Textáfrica. Qual foi o sabor?

- Excelente. Foi um bom co-
meço, mas depois tive de mudar-
-me para Maputo, onde traba-
lhei no Maxaquene, Desportivo, 
Ferroviário de Maputo e da Beira, 
além da Selecção Nacional.

- Reconhece que a sua passa-
gem pela Federação Moçambicana 
de Futebol (FMF) permitiu que a 
FIFA olhasse para Moçambique de 
forma diferente?

- Acho que contribuiu e mui-
to. 

Quando a conversa terminou e 
cada um decidiu seguir o caminho 
para o aconchego do seu lar, a noi-
te já tinha várias horas de avanço.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Ensaio da cerimónia de abertura

Costa do Sol tem duplo encontro marcado hoje com a Sansão Muthemba

Cor e folia assaltam 
ruas de Yaoundé 

E
stá tudo a postos para 
o arranque, esta tarde, 
na capital camaronesa, 
Yaoundé, da 33.ª edição 
do Campeonato Africa-

no das Nações (CAN).
Às 18:00 horas de Moçam-

bique, a selecção anfitriã, que já 
venceu o título por cinco vezes 
(1984, 1988, 2000, 2002 e 2017), 
defronta, no Stade d’Olembé, 
a sua congénere do Burquina 
Faso. Três horas depois, a Etiópia 
e Cabo Verde enfrentam-se na 
conclusão dos jogos do Grupo A.   

O CAN, cuja disputa foi 
adiada ano passado devido à 
pandemia da covid-19, reú-
ne 24 selecções divididas em 
seis grupos de quatro equipas 
cada. Para os oitavos-de-final, 
apuram-se os dois primeiros 
classificados de cada grupo e os 
quatro melhores terceiros clas-
sificados. 

Entretanto, face a alguns 
desafios que se impõem por 
conta da pandemia da co-
vid-19, a Confederação Africa-
na de Futebol (CAF) e o Comi-
té Organizativo local não têm 
poupado esforços para que o 
evento decorra sem sobressal-
tos e com o sucesso desejado.  
As autoridades camaronesas 
asseguram, sexta-feira, que se-
rão aplicadas medidas rigorosas 

lhe a mensagem de África, que-
brando as diferenças e unindo 
os povos.

CRIADA 
“ALDEIA DO CAN”

O governo camaronês criou 
áreas reservadas para o público 

que não terá a possibilidade de 
assistir aos jogos nos estádios 
designadas AFCON Village (Al-
deia do CAN), uma espécie de 
"fan zones" espalhadas pelas 
cinco cidades (Yaoundé, Dou-
ala, Limbe-Buea, Bafoussama 
e Garroua) que irão acolher os 
desafios.  Esta iniciativa surge 
da necessidade de expor mais 

os Camarões numa parceria que 
envolve o sector privado e o go-
verno local. A AFCON Village 
funciona como uma feira com 
artes e ofícios, empresários, 
bem como os vários países em 
competição. As vilas em causa 
foram fabricadas com material 
local com o objectivo de exaltar 
a africanidade.  

no que concerne ao protoco-
lo sanitário da covid-19 antes, 
durante e após o CAN. Para tal, 
foram destacados recursos hu-
manos e equipamentos para 
pontos de entrada, instalações 
de alojamento, locais de com-
petição, bem como nas zonas 
de adeptos. 

As duas entidades determi-
naram que a capacidade dos es-
tádios deve estar entre 60 e 80 
por cento dos espectadores.

EFERVESCÊNCIA 
NAS RUAS 

Já se faz sentir a efervescên-
cia e o calor transmitido pelos 
camaroneses e não só. As ruas 
de Yaoundé foram “assaltadas” 
por vendedores ambulantes 
munidos de bandeiras, vuvuze-
las, apitos, cachecóis, camisolas 
e uma série de artigos coloridos 
que chamam atenção de qual-
quer um. São artigos e cores que 
simbolizam a energia e a paixão 
do futebol. Aliás, o cartaz do 
evento presta homenagem às 
tradições coloridas da nação an-
fitriã, os Camarões. O comércio 
ganha vitalidade e reina alguma 
expectativa nos amantes do fu-
tebol e de toda a cadeia de valo-
res a volta do futebol. 

Para a CAF, é importante 
que se mantenha a tradição que 
representa o torneio e se parti-

O Costa do Sol e a Sansão Muthem-
ba, em ambos os sexos, acertam hoje 
o calendário da última jornada da pri-
meira fase do Campeonato de Andebol 
da Cidade de Maputo em seniores.

As duas equipas viram os duelos 
adiados a 18 de Dezembro devido a um 
surto de covid-19 na turma da Sansão 
Muthemba, que levou, inclusive, à sus-
pensão da prova. 

Volvidas cerca de três semanas, a 
Associação de Andebol da Cidade de 
Maputo (AANDCM) concluiu que há 
condições para a retoma da compe-
tição, depois da testagem de todos os 
intervenientes esta semana, cujos re-
sultados são esperados hoje.

O primeiro duelo entre Costa do 
Sol e Muthemba será em femininos e a 
partida está marcada para as 14:00 ho-
ras no pavilhão da Escola Secundária 
da Malhangalene. O segundo e último 
duelo será masculino e tem início às 

16:00 horas no mesmo palco.
Na próxima semana inicia a se-

gunda fase em ambos os sexos, num 
sistema de cruzamentos em que o pri-
meiro classificado se bate com o quar-
to, o segundo com o terceiro, isto para 
os quartos-de-final. As “meias” serão 
num “play-off” a melhor de três jogos. 
Já a final será num “play-off” a melhor 
de cinco partidas.

Em masculinos, o Costa do Sol é 
o campeão em título, enquanto Ma-
tchedje é o detentor do troféu em fe-
mininos. 

Enquanto isso, em Dondo, na pro-
víncia de Sofala, inicia segunda-feira a 
disputa do Regional-Centro em ambos 
os sexos. A prova contará com a pre-
sença de equipas de Sofala, Manica, 
Zambézia e Tete. A prova é organizada 
pela Associação de Andebol da Provín-
cia de Sofala, sob chancela da Federa-
ção Moçambicana da modalidade.

Costa do Sol e Muthemba acertam calendário

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

Há muito 
queijo por aí...

U
m velho provérbio árabe reza que “Meca não 
está longe para quem está determinado a fazer 
a peregrinação”… então, deve ter sido por isso 
que alguém entendeu que 10 anos não é muito 
tempo para quem quer uma estrada… 

Pelo menos é o que leva a concluir a tabuleta (vide 

Solta de Jeronimo MuiangaSolta de Jeronimo Muianga

Quando você pensa que já viu 
tudo, chega uma foto para te fazer 
recordar que o mundo é redondo e 
que as caixas de pizza são quadra-
das apesar de o produto ter a forma 
circular.  Não é que no Niassa há um 
Gabinete de Cônjuge do Secretário 
de Estado. 

Nem há nada de extraordinário 
nisso, afinal a Rainha Achivandjila 
é daquelas bandas e deve ter inspi-
rado a malta a fazer mais uma cena 
digna de uma aldeiola do País das 
Maravilhas. 

Bula-bula  não sabe se o gabine-
te surge no âmbito da descentrali-
zação – assim por assim, o cônjuge 
deve descentralizar-se e fazer coisas 
– ou se há um orçamento estabele-
cido para aquele tipo de gabinete, 
mas que faz pensar, lá isso faz!

De qualquer modo, o Conselho 
de Ministros ou a Administração 
Estatal devem pensar num Grammy 
para aqueles que tomam iniciativas 
criadoras… mau grado já não termos 
a famosa Emulação Socialista… um 
Xirico cairia muito bem!

Descentralizar 
tudo… e todos!

foto anexa) onde se diz claramen-
te que as obras de reabilitação da 
Estrada N.0 10, entre Quelimane e 
Nicoadala e parte da estrada entre 
Nicoadala e Namacurra, totalizan-
do 70 quilómetros, tudo na provín-
cia da Zambézia, vão levar 10 anos. 
Isso mesmo, 10 anos! Data de início 
1 de Março de 2021, fim 1 de Março 
de 2031. Bula-bula não é engenhei-
ro de coisa alguma, mas vamos lá 
combinar que 10 anos para reabilitar 
– atenção reabilitar – 70 quilóme-
tros de estrada é muita fruta… isso 
sem falar nos valores envolvidos: 
3,098,341,298.99 meticais.

Mas, para não dizerem que Bula-
-bula  fala só por falar, não custa 
nada esperarmos os tais 10 anos para 
vermos o resultado das obras que 
vão “consumir” dois mandatos. São 
3650 dias, 87.600 horas. Contas mal 
feitas, isso dá uns 19 metros de es-
trada por dia… se calhar vão traba-
lhar tipo tempo da escravatura, sem 
maquinaria nenhuma… só picare-
tas, pás e umas carrinhas de mão. 

Com as devidas diferenças, esta 
estória faz lembrar o rato que acon-
selhou o dono da casa a matar o 
gato... e a comprar queijo! 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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