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EM TODO O PAÍS

Director Nacional de Registos e Notariado, Arafat Zamila

O registo predial começa com atribuição do DUAT
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QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Apenas 450 mil imóveis 
têm registo predial

O 
número de imóveis le-
galmente registados em 
todo o país não chega a 
meio milhão, facto que 
torna inviável a conso-

lidação de direitos dos cidadãos 
titulares sobre o seu património, 
alarga o espaço para conflitos e 
inibe o acesso a créditos bancários. 
Em entrevista exclusiva ao nosso 
jornal, o Director Nacional de Re-
gistos e Notariado, Arafat Zamila, 
descreve os avanços que este sec-
tor regista e os obstáculos associa-
dos.

O julgamento do Caso das Dí-
vidas não Declaradas vai no adro e 
tem servido de importante escola 
sobre os direitos e deveres dos ci-
dadãos no que se refere à legaliza-
ção do património móvel e imóvel, 
uma vez que se constata que foram 
feitas várias negociações de com-
pra e venda de casas com contor-
nos criminais.

Naquele julgamento, observa-
-se que, por exemplo, o réu Sidó-
nio Sitoe vendeu uma casa à co-ré 
Ângela Leão, porém nenhum dos 
dois se preocupou com a com-
ponente documental do negócio, 
nomeadamente a troca da titulari-
dade da propriedade.

Deste negócio, o que o Ministé-
rio Público sabe é que há um mo-
vimento de dinheiro que partiu de 

Quando é que estará finalizada a colocação deste sistema em 
todo o país?

Isto está muito associado à disponibilidade financeira do pró-
prio Estado. Em termos temporais, diria que daqui a dois anos 
poderemos atingir todo o país e associado a este processo está 
também em curso a criação de conservatórias de registo predial 
em alguns distritos. Estamos a fazer o processo de desanexação 
das conservatórias e atribuir as competências do registo predial 
a alguns municípios.

Onde isso está a acontecer ?
Por exemplo, Nampula antes era só a cidade, mas hoje temos 

na cidade de Nacala, já temos Ilha de Moçambique e em Angoche. 
Já temos alguns distritos que têm a competência de registo pre-
dial, mas precisamos de, de forma gradual, chegar a todos. Para 
isso, tem que estar sempre associada a componente de aquisição 
de material informático, preparação da própria infra-estrutura, 
instalação da rede, formação de técnicos, entre outros. Temos 
que associar este processo à disponibilização da plataforma do 
Governo que também não está em todos os locais.  

Informatização
concluída 
em dois anos

uma conta ordenada por Ângela 
Leão para Sidónio Sitoe. Entre-
tanto, não se descortina de que 
negócio se tratou porque a contra-
partida não está registada em lugar 
nenhum, pois a casa continua em 
nome do vendedor.

Por causa disso, subsiste o en-
tendimento de que a transferência 
de dinheiro havida entre ambos 
visava o branqueamento de capi-
tais entre outros fins de índole cri-

que haja um volume maior de so-
licitações de registo e, para isso, 
temos feito trabalhos junto dos 
municípios e das administrações 
locais.  

Comece por nos falar sobre a 
importância do registo predial.

Primeiro ele consolida o direito 
do cidadão sobre o seu patrimó-
nio. Em segundo lugar, ele possi-
bilita que as pessoas posam solici-
tar créditos junto das instituições 
bancárias usando os imóveis como 
garantia, entre outros benefícios.

Disse que o fluxo de pedidos é 
muito reduzido. Quantos imóveis 
estão registados no país até aqui? 

Posso tentar fazer uma estima-
tiva, mas não diria que seja muito 
real porque as conservatórias do 
registo predial estão localizadas 
nas capitais provinciais e, a nível 
dos distritos, poucas conservató-
rias tem o registo predial em pleno 
funcionamento.

Em termos numéricos como é 
que isso se traduz?

Em termos de estimativa, posso 
dizer que, se calhar, e com algum 
exagero, temos cerca de 400 a 450 
mil imóveis inscritos em todo o 
país. Temos que massificar, fazer a 
divulgação destes serviços. Só em 
Maputo temos entre 70 e 80 mil 
prédios inscritos e ao longo do país 
encontramos algumas conserva-
tórias provinciais com cinco a dez 
mil registos feitos. 

ACESSO AO DUAT 
É MOROSO

Descreva-nos o movimento 
burocrático que se deve seguir até 
ao registo predial…

minal que Sidónio nega com toda a 
sua alma, mas o Ministério Público 
torce o nariz para as suas alegações.

Considerando este e muitos 
outros exemplos que ocorrem no 
quotidiano, com mediatismo ou 
não, domingo entrevistou o direc-
tor Nacional de Registos e Notaria-
do, Arafat Zamila, cujo conteúdo 
transcrevemos.

Como está o processo de registo 
de imóveis no país?

A instituição do registo predial 
remonta do tempo colonial e sem-
pre esteve presente. A diferença 
é que com a independência foi se 
transformando ao que se associou 
alguma falta de conhecimento por 

parte das pessoas que assumiram 
as instituições. Isso fez com que 
houvesse uma certa redução do 
fluxo de processo de registo predial 
nas nossas instituições.

A municipalização não ajudou a 
melhorar esse fluxo?

Até teve tendência a piorar. Na 
maior parte das províncias os re-
gistos prediais são muito poucos, 
mas entendemos que se trata de 
algo normal, atendendo que somos 
um país jovem, as pessoas estão a 
se formar, a conhecer com alguma 
profundidade esses processos to-
dos de registos e notariado. 

E mesmo assim os números 
continuam muito baixos…

O desafio que temos é fazer com 
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Registo de imóveis está aquem do desejado 

A falta de registo coloca pessoas em situação precária
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Observa-se que há muito negócio de compra e venda de casas, 
sobretudo nas capitais provinciais. Como é que estas vendas po-
dem ser consideradas legais se a maior parte dos imóveis não tem 
registo?

A venda de chaves não é legal. São acordos que as partes esta-
belecem. O nosso ordenamento jurídico permite que as pessoas 
façam esses acordos, mas o nosso direito também impõe certo for-
malismo para que essas negociações se tornem “legais”. 

Pode explicar melhor?
Se por exemplo, duas pessoas fazem o negócio de chaves tem 

que ter a consciência de que aquilo é um acordo estabelecido entre 
elas, o processo não está concluído formalmente para a salvaguarda 
do direito da pessoa que está a adquirir a chave. É preciso depois 
seguir a outro formalismo que seria a celebração de escritura pú-
blica.

Esta situação afecta mais aos que negoceiam novas construções 
ou as casas nacionalizadas também tem os mesmos problemas?

Temos dois cenários. O primeiro é o das pessoas que têm os 
imóveis fruto da nacionalização e que têm o registo dos imóveis 
salvaguardado pela Administração do Património Imobiliário do 
Estado (APIE) e pela Comissão de Alienação de Imóveis do Estado 
que se preocupam em regularizar o registo dessas casas.

O segundo cenário é o das novas edificações… 
Nestas situações é preciso ter muito cuidado porque é preciso 

que se faça o registo predial, uma vez que quando forem ao pro-
cesso de formalização é preciso apresentar a certidão actualizada 
que é para fazer a escritura pública. A pessoa que vai para esse ne-
gócio tem que ter muito cuidado, senão irá partir para uma situa-
ção precária. Já vimos muitas pessoas que foram defraudadas por 
não terem tido o cuidado de verificar essas situações com alguma 
antecedência.

Venda de chaves 
não é legal

O registo predial começa 
com o processo de atribuição 
do Título de Direito de Uso 
e Aproveitamento da Ter-
ra (DUAT). É uma figura nova 
do direito, mas tudo começa a 
partir daí. Depois segue a ca-
racterização da infra-estrutu-
ra a ser edificada, entre outros 
passos.

Mas, os constrangimentos 
existem do acesso ao DUAT. Não 
acha?

É um processo moroso e 
penoso. Associado a isso, há 
um desconhecimento geral 
sobre importância de se fazer o 
registo predial.  

Esse é um facto. Mas como se 
contrapõe?

A nosso nível, estamos a 
fazer um trabalho no sentido 
de criar essa consciência nas 
pessoas, mas o processo não 
começa aqui. Os municípios 
e as administrações locais jo-
gam um papel muito impor-
tante em todo este processo. 
São elas que devem começar a 
criar essa consciência. 

É só uma questão de consciên-
cia?

Também estamos a criar 
procedimentos mais fáceis de 
registo predial. Agora, com a 
aprovação do Código de Regis-
to Predial de 2018, que intro-
duz a componente informá-
tica, julgamos que o processo 
será mais simples e rápido.

Qual é a diferença em termos 
de tempo entre o antes e o depois?

No antigo código o tempo 
estabelecido para tramitar um 
processo de registo dentro da 

conservatória era de 30 dias. 
Fizemos avanços graduais e 
fomos reduzindo o prazo. Saí-
mos de 30 para 15 dias e depois 
para cinco dias. Agora com o 
sistema informático conse-
guimos tramitar o processo 
em três dias e dependo da de-
manda conseguimos tramitar 
em um dia. O importante é ter 
os documentos que sirvam de 
base para o registo.

Houve redução da papelada 
requerida?

Com o novo código criou-
-se maior facilidade. Não 
precisamos da certidão como 
tal. Precisamos de uma mera 
autorização do DUAT para se 
fazer o registo. Os restantes 
elementos podem ser com-
plementados com o tempo 

porque este é um processo que 
leva muito tempo. Há muitas 
verificações.  

Para quem está no distrito?
O novo código já diz que os 

municípios podem promover 
o registo. Na altura em que ti-
vermos o sistema informático 
a funcionar em pleno, vamos 
comunicar e, a partir daí, bas-
tará que o município faça a 
atribuição do DUAT para se dar 
início ao registo. O município 
poderá promover o registo e 
informar à conservatória.

Já existe perspectiva de inte-
gração do sistema da conservató-
ria e dos municípios?

Existe sim. Já tivemos vá-
rias discussões técnicas com 
os municípios de todo o para 
operacionalizar isso.

Caracterize-nos esse sistema…
Trata-se de um sistema in-

formático que já está em algu-
mas conservatórias de registo 
predial e foi desenhado para 
possibilitar que não haja in-
terrupções de comunicação 
entre os municípios e as dife-
rentes instituições do Estado 
de modo que possam ir buscar 
qualquer informação que for 
necessária neste sistema.

Está a falar da Procuradoria 
Geral da República, Autoridade 
Tributária…

Sim. Do Gabinete de Infor-
mação Financeira de Moçam-
bique (GIFiM), Autoridade 
Tributária, Direcção Nacional 
de Identificação Civil (DNIC), 
entre outras que possam pre-
cisar de algumas informações. 
Acreditamos que nessa altura 
teremos um disparar muito 
grande do número de registos 
prediais nas conservatórias.

Em que fase está a implemen-
tação desse sistema?

O sistema já está em fun-
cionamento nas conserva-
tórias da cidade de Maputo, 
incluindo KaTembe, cidades 
de Nampula, Beira e Chimoio. 
Nesta primeira fase estamos 
a expandir para as capitais 
provinciais porque deve ser 
acompanhada pela formação 
de técnicos. Vamos sair do sis-
tema manual para informáti-
co de forma gradual para não 
criar problemas.

PERIGOS DA VIDA 
SEM REGISTO

Até que ponto é perigoso ser 
titular de um imóvel sem registo?

Isso coloca as pessoas em si-
tuações muito precárias porque o 
seu direito não está devidamente 
reconhecido pelo Estado. Temos 
muitas situações em que aparecem 
duas ou mais pessoas a reclamar a 
propriedade do mesmo imóvel e 
são forçadas a disputar o bem em 
sede do tribunal. Em alguns casos, 
o verdadeiro titular perde os seus 

direitos e quando pede para ser 
ressarcido a pessoa que efectuou a 
venda desapareceu.

O julgamento das dívidas não 
declaradas também realça isso…

Exactamente. Neste julgamen-
to é possível observar que um dos 
elementos de prova são registos 
dos imóveis. Só isso já mostra a 
importância que o registo predial 

tem no processo e na vida das pes-
soas. 

PRÉDIOS URBANOS 
E RÚSTICOS  

Que registo deve fazer aquele 
jovem que tem apenas um terre-
no?

Deve requerer o DUAT. Tudo 
começa ali. Logo a seguir deve so-
licitar ao município para que passe 
uma certidão de benfeitoria que 
caracteriza a infra-estrutura que 
vai ser ou que já tenha sido edi-
ficada. Esta certidão depois pode 
ser levada ao registo predial para 
que se averbe.

Mas muita gente compra terre-
no, constrói, vive e morre sem ter 
feito registo...

Reconheço e sei que são mui-
tas situações. Porém, isto cria um 
grande embaraço para os herdei-
ros que devem começar o proces-
so de regularização praticamente 
do zero. Nas capitais provinciais 
essas situações até não se verifi-
cam muito, mas quando vamos 
aos distritos isso é muito frequen-
te. É preciso mudar.

Como se muda? 
Fizemos um trabalho para 

mostrar aos cidadãos que há um 
código recentemente aprovado. 
Preparamos algumas circulares 
de explicação dessas novidades e 
procuramos espalhar pelas insti-

tuições municipais que é para elas 
perceberem quais são as novas di-
nâmicas. 

Resultado?
Notamos que isso ajudou mui-

to porque o cenário que tínhamos 
anteriormente era péssimo, mas 
agora é diferente, as pessoas já 
acorrem não no volume que dese-
jamos ainda. 

Acesse https://t.me/Novojornal
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COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA

Chefe de Estado, Filipe Nyusi, nas comemorações do dia da independência da Tanzania

Samia Suluhu Hassan, Presidente da Tanzania passando revista a guarda de honra
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Sessenta anos
de ‘uhuru ya Tanzania’

E
ram precisamente 10 
horas e 18 minutos do 
dia 9 de Dezembro, 
quando  Samia Suluhu 
Hassan, Presidente da 

República Unida da Tanzania, 
assomava ao Uhuru Stadium a 
bordo de uma viatura descapo-
tada, decorada de vermelho e 
preto, em total sintonia com a 
tonalidade da sua própria ves-
timenta.

Respirava elegância e gra-
cilidade, afinal era 'uhuru ya 
Tanzania' (na língua Kiswahi-
li), ou seja, a independência da 
Tanzania, cuja comemoração 
ganhou o cerimonial e o simbo-
lismo digno da sua dimensão. 

De ‘baba’ (papá) Nyerere à 
‘mama’ (mamã) Samia, já se 
somam seis décadas de cons-
trução de uma nação, cuja 
história e feitos se confundem 
com a de várias outras filhas da 
mãe África, que, a dado mo-
mento da sua existência, os 
seus povos sofreram repressão 
e humilhação do colono. 

Mas o momento era de fes-
ta, comemorava-se “miaka 60 
ya uhuru Tanzania imara”, o 
que traduzido significa 60 anos 
de uma Tanzania estável. Esta 
mensagem estava estampada 
por toda Dar-es-Salaam que 
recebeu as cerimónias centrais, 
a gigante cidade que se polari-
za entre o verde das plantas e o 
cinzento visível em inúmeros 
edifícios em construção, em 
pontes e nas estradas que lhe 
fazem todos os contornos.  

Em conversa com os repre-
sentantes dos moçambicanos 
residentes na República Unida 
da Tanzania, Nyusi destacou, no 
seu primeiro dia de visita àquele 
país, que o sector da economia 
em Moçambique está em recu-
peração. “A nossa economia está 
a reanimar-se”, tendo em segui-
da afirmado que “se não fosse a 
quarta vaga que já se fala, diría-
mos que neste último trimestre e 
no próximo ano iríamos avançar 
muito. O nosso PIB (Produto In-
terno Bruto) melhorou bastan-
te e esperamos que continue a 
crescer. Não é por causa do gás 
ou projectos de gás, mas da ex-
tracção de outros minerais e so-
bretudo da agricultura que está a 
alavancar o crescimento de Mo-
çambique”. Na sequência destas 
declarações, Filipe Nyusi formu-
lou uma proposta: “são bem-

-vindos para regressar à casa ou 
para visitar o vosso país, os que 
estão preparados para isso. Em 
Moçambique está-se a viver, 
está-se a crescer, o ambiente 
é agradável, produz-se muito 
agora. Tem muitos projectos de 
produção de castanha, estamos 
a produzir macadamia, soja, di-
ferentes tipos de hortícolas e a 
população está a construir à sua 
maneira”. Instou os compatrio-
tas a colherem experiência do 
povo irmão da Tanzania: “co-
lham aqui experiências dos nos-
sos irmãos. Há muitos jovens que 
estão em Nampula, Pemba, Ma-
puto trabalham, cortam cabelo, 
estão a ganhar dinheiro ou fazem 
negócio. Mas, se estiverem a ga-
nhar dinheiro aqui seguramente, 
não há problema. Mas, há opor-
tunidades, também, em Mo-
çambique”, afirmou

A nossa economia
está a reanimar-se

A mensagem que se passava 
a todo instante é que “Tanza-
nia imara” (está firme) e ao que 
parece, sim, pelo crescimento 
ao nível de infra-estruturas so-
ciais e estradas, mas também a 
julgar pela musculatura militar 
exibida ao longo das celebra-
ções. E é chegado o momento 
de dizer:  “karibu” (bem-vin-
do), esta é parte da República 

Unida da Tanzania, cujo mote 
das comemorações encheu os 
tanzanianos de orgulho  e a to-
dos os países irmãos e amigos.

A verdade é que algo supre-
mo e admirável foi devidamen-
te destacado pelo Presidente da 
República Moçambique, Filipe 
Nyusi, convidado ao mais alto 
nível para participar na desta-
cada cerimónia. Afirmou que o 

lema por eles adoptado: ‘Tan-
zania firme, o trabalho conti-
nua’, significa que estão com-
prometidos com o trabalho”, 

um comprometimento que ul-
trapassa as fronteiras da terra 
de Mualimo e estende-se por 
outros países.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Demonstração militar na festa dos 60 anos de independência
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SOBE
LURDES MUTOLA 

A atleta moçambicana Maria de Lur-
des Mutola, campeã mundial e olím-
pica dos 800 metros femininos, foi 
ontem nomeada Embaixadora do 
Desporto de Moçambique. Trata-se 
de uma atribuição feita pelo Gover-
no, através da Secretaria de Estado do 
Desporto. 

DESCE

O saxofonista Moreira Chon-
guiça recebeu recentemente, do 
Ministro dos Negócios Estrangeiros 
do Japão, o diploma de honra deno-
minado “Comenda de Promoção de 
Entendimento Mútuo entre Japão e 
Moçambique”. O músico tornou-
-se assim no único moçambicano 
distinguido pelo governo nipónico.

Oito unidades económicas fo-
ram suspensas das suas actividades 
na cidade da Beira por um período 
de 30 dias, devido ao incumpri-
mento das medidas de prevenção 
contra a Covid-19. De acordo com 
delegada da Inspecção Nacional de 
Actividades Económicas (INAE), 
Arminda Macuamule, os estabele-
cimentos de restauração e bebidas, 
barracas e mercearias são os que 
mais se destacaram na violação da 
medida.  

Cinco indivíduos, com idades 
compreendidas entre 19 e 26 anos, 
estão detidos na 5ª Esquadra da Po-
lícia da República de Moçambique 
(PRM) na Machava, indiciados de 
roubo. Na sua posse foram recupe-
rados quatro televisores, seis com-
putadores portáteis e um aparelho 
de som.

MOREIRA CHONGUIÇA 

UNIDADES ECONÓMICAS 

LADRÕES 

Aliás, a viagem ao país irmão 
serviu igualmente para reforçar 
a irmandade entre Moçambi-
que e Tanzania, um vínculo de 
longa data, cujos ideais e as-
pirações, que visam um bem 
comum e talqualmente par-
ticular, vêm sendo refinados. 
Respondendo a este desidera-
to, “foi bom que estivemos aqui 
com a irmã presidente”, vincou 
Filipe Nyusi, à margem das co-
memorações, referindo-se ao 
encontro mantido com Samia 
Suluhu Hassan, que fez história 
ao ser a primeira mulher eleita 
ao cargo naquele país. 

O Chefe do Estado moçam-
bicano demonstrou a rele-
vância e grandeza da amizade 
e irmandade dos dois povos: 
“poucos foram convidados e 
nós fizemos parte”. 

A ocasião serviu, igualmen-
te, “para trocar impressões 
sobre a situação económica de 
Moçambique e da Tanzania, 
disse. 

Há, portanto, que ter em 
conta a existência de alguns 
desafios que se prendem com 
o combate ao terrorismo, que 
exige dos dois povos medidas 
coordenadas e acções acuti-
lantes. É que a extensa fron-
teira com a República Unida da 
Tanzania tem servido de pas-
sagem para os grupos armados 
que aterrorizam a população, 

Entre vários moçambicanos residentes 
na Tanzania tem-se o registo oficial  na 
província de Kilimanjaro de 22 estudan-
tes, 12 dos quais concluíram no dia 23 de 
Novembro deste ano o curso de Florestas e 
Fauna Bravia, com destaque para um  pre-
miado como o melhor do curso.  

Após a conclusão desta formação, sur-
giu um problema claramente apresentado 
pelo Alto-comissário local, no encon-

tro já referenciado, que teve a duração 
de aproximadamente duas horas: “Neste 
momento, estamos a enfrentar grandes 
dificuldades, tendo em conta que eles já 
terminaram os seus estudos, foram gra-
duados e não têm mais direito a aloja-
mento. 

Também as suas bolsas não estão em 
dia e o pedido é que haja uma intervenção 
para que eles possam regressar mais cedo. 

Já entramos em contacto com o Instituto 
de bolsas, mas o pedido é que se acelere 
o regresso destes jovens a Moçambique”, 
referiu. 

Respondendo a esta questão, o PR ga-
rantiu que “faremos de tudo para que o 
regresso seja rápido”, uma decisão aco-
lhida efusivamente pelos participantes do 
encontro e, especialmente, pelos repre-
sentantes de diferentes grupos sociais. 

Consulado em Mtwara pode
ajudar em matéria de segurança

Grito de socorro de estudantes 
graduados prontamente atendido

A comunidade moçambi-
cana residente na Tanzania 
pede um consulado em Mt-
wara, uma das províncias do 
país vizinho e irmão. A esta 
inquietação, Nyusi começou 
por explicar que “nós tivemos 
uma fase em que reduzimos as 
representações diplomáticas 
no mundo, porque os custos de 
operação eram enormes. In-
terrompemos em Durban, em 
Mombaça e alguns sítios pre-
cisamente para reduzirmos os 
custos”.

Nyusi acrescentou que re-

lativamente a este pedido, era 
igualmente do interesse do seu 
Governo, tendo revelado que 
“o vosso embaixador quan-
do esteve em Moçambique era 
um dos que estava a trabalhar 
nesse projecto, para colocar-
mos o consulado em Mtwara, 
porque agora é estratégico por 
causa da evolução da situação 
de segurança em Moçambique. 
Seria-nos útil, para fechar o 
Rovuma”.

Entretanto, ainda sobre 
questões de defesa e seguran-
ça, avançou que “nós conti-

nuamos firmes” e que “a junta 
militar da Renamo, que estava 
a incomodar, continua lá no 
Centro. Mas não está a fazer 
combates, desde a altura que 
foi desactivado o seu líder”. 
Ainda assim, referiu que “nós 
não acreditamos que tenha 
acabado, porque a cada dia 
existem outros que se entre-
gam, e temos de recebê-los. 
Beneficiam do processo de 
desmilitarização, desmobiliza-
ção e reintegração”, aclarou. 

Em seguida repisou em 
questões relativas à vida da-

queles cidadãos que se encon-
tram distantes de Moçambique 
e pontuou que o projecto con-
sulado está em manga tendo 
em conta que “também preci-
sam de uma estrutura que cui-
da do cidadão, do compatriota, 
do moçambicano. Interrom-
pemos um pouco o processo 
porque tivemos uma urgência 
de abrir a embaixada em Qatar 
e outra em Ruanda, espero que 
seja retomado logo, no início 
do próximo ano, mas será um 
ponto pequeno, não como a de 
Zanzibar”, afirmou.

sobretudo da zona Norte de 
Moçambique, o que obriga os 
dois estados a redobrarem  a 
vigilância, para estancarem o 
problema que se transformou 
em geral, isto é, de boa parte 
das nações africanas. 

O espírito de entreajuda que 
reina desde os tempos dos re-
nomados nacionalistas africa-
nos persiste até aqui, e apenas 

para atestar, “neste momento 
que estou a falar, há tanza-
nianos em Moçambique e nós 
também estivemos aqui na luta 
contra o Idi Amin”, afirmou o 
PR. 

Mas as comemorações, es-
sas, serviram também “para 
preservar a história”, sendo 
que, “convidaram também o 
antigo presidente Chissano. 

Anuímos imediatamente, por-
que o histórico com este país 
é enorme e a importância das 
nossas relações é a razão pela 
qual interrompemos alguns 
programas que tínhamos, para 
juntamente com os tanzania-
nos celebrarmos a vitória”, 
disse Nyusi, no encontro que 
manteve com a comunidade de 
residentes naquele país irmão.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Terrorismo, raptos e Covid-19 poderão fazer parte da radiografia do Presidente

Caifadine Manasse, Deputado da Frelimo José Manteiga, Deputado da Renamo Elias Impuiri, Deputado do MDM

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Chefe do Estado 
vai ao parlamento

O 
Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, subirá 
ao pódio da Assembleia 
da República, na quin-
ta-feira, 16 de Dezem-

bro, para fazer um diagnóstico do 
Estado da Nação através do Infor-
me Anual, no cumprimento de 
uma formalidade constitucional.

O informe do Chefe do Esta-
do vai acontecer numa altura em 
que Moçambique enfrenta vários 
desafios que afectam o bem-estar 
da população.

Entre tais desafios se pode des-
tacar o combate ao terrorismo e à 
auto-proclamada Junta Militar da 
Renamo, cujos ataques provocam 
o deslocamento da população de 
um lugar para o outro, deixando, 
desta feita, de se dedicar às suas 
actividades de subsistência.

De igual modo, à semelhança 
do que acontece pelo mundo fora, 
o país pode estar na iminência de 
uma quarta vaga da Covid-19, o 
que exige um redobrar de esfor-
ços na observância das medidas 
de prevenção da doença.

Na antevisão, domingo con-
versou com deputados da Fre-
limo, Renamo e do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM), os quais entendem que o 
discurso do Presidente da Repú-
blica não andará longe dos desa-
fios anteriormente apresentados.

O deputado da Frelimo Caifa-
dine Manasse disse esperar que, 
à semelhança dos anos passados, 
o Informe Anual do Estado Geral 
da Nação retrate as vivências do 
país e que destaque a força e resi-
liência do povo moçambicano às 
mais variadas adversidades. 

“Tenho a certeza de que o Pre-
sidente da República será realista. 
Que fará uma radiografia retra-
tando os assuntos candentes da 
vida dos moçambique, tem sido 

sempre assim. Não será diferen-
te desta vez. Falará da província 
de Cabo Delgado e do terrorismo, 
das forças da SADC e do Ruanda 
que apoiam o nosso país, falará da 
agricultura como factor dinami-
zador da nossa economia”, disse. 

Acresceu que o informe poderá 
igualmente versar sobre as áreas 
estratégicas como Educação, Saú-
de e o meio ambiente e a sua pre-
servação.

Apesar de admitir que a cor-
rupção continua sendo um pro-
blema que enferma o país, Ma-
nasse congratula o Presidente por 
estar a liderar um combate cerra-
do a este mal, daí a existência de 
muitos processos judiciais com 
vista a trazer a paz dentro das ins-

tituições.
Para Manasse outro assunto 

que, certamente, pela sua impor-
tância estará em voga no informe 
do Chefe do Estado é processo do 
DDR. “Este processo já está quase 
no fim e temos de lembrar sempre 
que foi Filipe Nyusi quem lutou e 
conseguiu dar-lhe início”, para 
quem é  fundamental que o terro-
rismo seja estancado.

Por seu turno, José Manteigas, 
deputado da Renamo, disse quer 
ver refletidas no informe do Chefe 
do Estado as actualidades do povo 
moçambicano.

Para Manteigas, mais do que 
fazer uma radiografia, o Presiden-
te deve “trazer resultados e me-
didas concretas. Na questão dos 

raptos, por exemplo, é preciso que 
diga por que é que está difícil eli-
minar esse assunto quando temos 
gente, supostamente, competen-
te para fazer face ao mesmo. A po-
pulação quer acções e respostas a 
estes problemas”.

As soluções da falta de empre-
go aos jovens é um outro tema que 
Manteigas espera ouvir na quinta-
-feira. “Há muita juventude que 
está a clamar por emprego. Além 
da falta de trabalho, há também 
problemas no sector da saúde fac-
to que pode igualmente se obser-
var na educação”, sublinhou. 

Enquanto isso, Elias Impuiri, 
deputado do MDM, afirmou espe-
rar que o Presidente da República 
venha confirmar que o Estado da 

Nação não é bom, tendo em conta 
que há população em debandada 
na província de Cabo Delgado e os 
raptos persistem no país.

“Embora se diga que há um 
sossego com a acção conjunta 
das FDS (de Moçambique) e das 
tropas estrangeiras, nos últimos 
tempos temos estado a ouvir que 
os terroristas estão já a aterrori-
zar outras pessoas em Niassa, por 
exemplo. Isto é preocupante”. 

Impuiri acresceu que espe-
ra ainda que o Chefe do Estado 
explique a razão da entrada das 
tropas estrangeiras da SADC e do 
Ruanda sem que a Assembleia da 
República tivesse aprovado. 

“Também gostávamos de ou-
vir do Presidente projectos e in-
formações que visem retirar a 
população da penúria em que 
se encontra. Para além de falar 
de como, concretamente, se vai 
transformar a agricultura num 
factor dinamizador da economia 
moçambicana”.

O entrevistado acredita que o 
actual orçamento não se vislum-
bra ideal para transformar a agri-
cultura num  factor dinamizador 
da economia moçambicana. 

Além dos representantes do 
povo, a sessão da Informação 
Anual do Estado Geral da Nação 
poderá contar com a presença dos 
membros do Governo, do Corpo 
Diplomático acreditado no país, 
entre outras personalidades.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Filipe Nyusi no encerramento do Curso de Intervenção Rápida

Grupo de trabalho do DDR

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Estrada Cuamba-Muita facilita ligação com hinterland  

O 
Presidente da Repú-
blica e Comandante-
-Chefe das Forças 
de Defesa e Segu-
rança de Moçambi-

que (FDS), Filipe Nyusi, apelou 
ontem, em Nampula, aos no-
vos chefes de pelotões para não 
deixarem os protagonistas do 
terrorismo retomarem as po-
sições conquistadas em alguns 
distritos da província de Cabo 
Delgado.

Falando na cerimónia de 
graduação dos oficiais das 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique(FADM), na Aca-
demia Militar “Marechal Samo-
ra Machel”, o Chefe do Estado 
instou os graduados a desenhar 
medidas necessárias para que 
não haja nenhuma brecha ou 
reversão dos resultados alcan-
çados. “Combatemos duro em 
Palma e Mocímboa da Praia. Não 
queremos que essas posições 
voltem para o inimigo que, nes-
te momento, está em debanda-
da, a fugir”, disse Filipe Nyusi, 
tendo acrescentado que agora 
os terroristas tentam chegar à 
fronteira com a província do 
Niassa.

Nesta senda, o Presidente da 
República afirmou que os co-
mandos conjuntos das FDS de-
vem ter capacidade de avaliação 

Não deixem o inimigo 
retornar às posições

-  Presidente da República, Filipe Nyusi, na graduação de pelotões na Academia Militar em Nampula

para bolsas de estudos, mas so-
bretudo para ensinar o amor à 
pátria, à profissão e aceitar o sa-
crifício. Além disso, o Presiden-
te Nyusi encorajou as academias 
de ensino militar a introduzir 
nos seus sistemas de ensino e 
aprendizagem matérias milita-

aderiram ao processo de De-
sarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) a abraça-
rem esta iniciativa. 

De referir que os oficias gra-
duados, 36 são ex-membros 
das forças residuais da Renamo, 
passando a pertencer ao quadro 

da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) e ao serviço do 
Estado moçambicano.

O Presidente da República 
apelou aos recém-graduados 
a aumentarem a operatividade 
policial nos centros operacio-
nais Norte e Centro do país.

FACILITADA 
INTEGRAÇÃO 
REGIONAL

A ligação entre os países do 
hinterland e o Porto de Nacala, 
no âmbito da integração regio-
nal, ficou cada mais facilitada 
face à pavimentação da Estrada 
Cuamba-Muita, numa extensão 
de 138 quilómetros. 

No acto inaugural presidido, 
sexta-feira, pelo Chefe do Es-
tado, Filipe Nyusi, foi destacada 
a importância estratégica da via 
para a mobilidade de pessoas e 
bens na província do Niassa e 
nos países como Malawi, Zâm-
bia e RD Congo.

O Presidente da República 
revelou que nos próximos nove 
meses vão arrancar obras de asfal-
tagem de importantes eixos rodo-
viários no Niassa, designadamen-
te Cuamba-vila de Insaca, sede 
distrital de Mecanhelas, com 90 
quilómetros e Cuamba- Metarica, 
com 60 quilómetros.

Mais 560 antigos guerri-
lheiros da Renamo beneficia-
ram, ontem, do processo de 
Desarmamento, Desmobili-
zação e Reintegração, com o 
encerramento de uma base 
localizada em Murrupula, na 
província de Nampula.

Na ocasião,  o enviado 
Pessoal do Secretário-Geral 
das Nações Unidas para Mo-
çambique e Renamo, Mirko 
Manzoni, considerou que foi 
alcançado mais um marco 
importante neste processo.

“Ao aproximarmo-nos 
do final do ano, aproveita-
mos esta oportunidade para 
reflectir sobre os trabalhos 
diligentemente feitos pe-
las partes, as comunidades 
locais e os nossos parceiros 
para apoiar o presidente do 

ção Rápida e II Curso básico da 
PRM onde foram graduados 573 
oficiais entre agentes da polícia 
e da Unidade de Intervenção 
Rápida (UIR).

Neste acto, Filipe Nyusi vol-
tou a convidar os homens arma-
dos da Renamo que ainda não 

Reintegrados mais 560
guerrilheiros da Renamo

de risco e tomar atempadamen-
te as medidas para minimizá-
-los. 

“Exortamos aos oficiais gra-
duados para usarem os conhe-
cimentos adquiridos durante 
a formação como ferramentas  
indispensáveis de comando em 
missão combativa”, frisou.

Intervindo na mesma oca-
sião, o Chefe do Estado chamou 
atenção para que a academia 
não seja, somente, um lugar 

res que habilitem os formandos 
a exercerem o comando das suas 
unidades com confiança e segu-
rança, porque “quando um líder 
não mostra confiança, as tropas 
estremecem  e (consequente-
mente) vacilam”, instruiu.

Entretanto, na manhã de 
sexta-feira, o Chefe do Estado 
presidiu, no distrito de Nha-
matanda, província de Sofala, a 
cerimónia de encerramento do 
XIX Curso Básico de Interven-

grupo de contacto”.
Mirko Manzoni aproveitou 

a ocasião para felicitar o Pre-
sidente da República , Filipe 
Nyusi, e o líder da Renamo, Os-
sufo Momade, pela sua dedica-
ção e compromisso em trazer a 
paz a Moçambique.

“Enquanto aguardamos, 
com expectativa o ano 2022, 

esperamos que as actividades 
de desarmamento e desmobi-
lização sejam concluídas, per-
mitindo a todos os interessados 
concentrarem-se nos esforços 
de reintegração e reconciliação 
nacional”.

Até ao momento conta-se 
com um total de 11 bases encer-
radas, desde Junho de 2020.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Quadra festiva 
e prevenção de acidentes

 A quadra festiva está à porta e o nosso 
maior desejo é que ela seja vivida na maior 
tranquilidade, sem agravamento da sinistrali-
dade rodoviária. 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística 
(dados de 2020), os meses de Janeiro, Novem-
bro e Dezembro (associados de certa forma às 
festas) registaram maior número de acidentes 
de viação no país, com 101, 118 e 130 respec-
tivamente. 

Avultam como principais problemas que 
condicionam a segurança rodoviária nesse pe-
ríodo, as seguintes causas: (i) comportamen-
tos inadequados, com frequentes violações do 
código da estrada; (ii) excesso de velocidade e 
(iii) consumo de álcool  que, como todos sabe-
mos, exerce um efeito negativo sobre as capa-
cidades do condutor.

Prevê-se, a partir da semana que hoje ini-
cia, o regresso dos nossos compatriotas a partir 
da vizinha África do Sul. Regresso com impac-
to imediato na pressão exercida sobre a via pú-
blica. Pedimos, a todos os compatriotas, maior 
responsabilidade no trânsito, com respeito aos 
limites de velocidade. Não se pode pretender 
sair de Joanesburgo e chegar-se a Vilankulo, 
em Inhambane, no mesmo dia. 

É por demais sabido que o desrespeito ao 
limite de velocidade é um dos principais agra-
vantes de todas as outras causas de acidentes 
na estrada, como ultrapassagem indevida ou 
distância inadequada entre os veículos.

O limite de velocidade existe por algum 
motivo e respeitá-lo não é apenas uma questão 
de “levar multa ou não”, mas principalmente 
de segurança – sua e das outras pessoas.

Por outro lado chamamos atenção para a 
necessidade de se evitar o uso do telefone ce-

lular em plena condução. Sublinhamos, aqui 
e agora, que nenhuma chamada telefónica é 
mais importante do que a sua vida. Por mais 
longa que venha a ser sua viagem, procure 
sempre deixar o seu celular no silêncio ou des-
ligado para evitar distrações – principalmente 
em épocas em que o trânsito é mais intenso, 
como na quadra festiva que se aproxima .

Com efeito, a falta de atenção é a principal 
causa de acidentes nas estradas .

Queremos sublinhar, entretanto, que a si-
nistralidade rodoviária no país não é apenas 
durante a quadra festiva.  Só para o leitor ter 
uma ideia da gravidade da situação, o perío-
do entre Janeiro e Setembro do presente ano 
caracterizou-se pelo aumento de índices de 
acidente de viação e suas consequências, ao 
registar 691 casos contra 678 no igual período 
do ano passado, ou seja, houve um aumento de 
13 casos, o que equivale a 2 por cento.

A consequência é terrível: houve nos pri-
meiros nove meses do ano em curso 704 mor-
tos contra 615 do ano passado, ou seja, aumen-
to de 89 casos, o equivalente a 14 por cento. 

Durante igual período foram registados 495 
feridos graves contra 472, ou seja, o aumento 
foi de 23 casos, correspondente a 5 por cento.

Temos que parar com sangue nas nossas 
estradas. Entendemos, aqui no domingo, que 
a segurança rodoviária insere-se num quadro 
mais amplo do direito à segurança, intrinse-
camente ligado ao exercício de outros direitos 
fundamentais (direito à vida e à integridade 
física). Ou seja: visa garantir a segurança dos 
cidadãos, no contexto da sua mobilidade, por 
forma a assegurar-lhes o livre exercício dos 
seus direitos fundamentais .

E isso esbarra-se, negativamente, com a 

nossa atitude na estrada. Conduzimos mal, 
desrespeitamos as regras de trânsito e coloca-
mos em xeque (risco) a vida e os bens, o que 
se pretende que se veja sobre a nossa educação 
aos olhos do mundo. 

A forma como nos comportamos na estrada 
revela o essencial da Educação como cidadãos 
de um país civilizado. 

E, sublinhe-se, a educação rodoviária deve 
ser, então, entendida como um processo pe-
dagógico que proporcione ao indivíduo as 
motivações, atitudes, conhecimentos e com-
petências indispensáveis à interiorização e 
enraizamento de padrões comportamentais 
norteados pela segurança.

É interessante notar que alguns condutores 
demonstram um óptimo desempenho fora do 
país, mas nas estradas nacionais, ignoram por 
completo as regras de segurança rodoviária. 

Temos que demonstrar boa educação no 
nosso próprio território. Temos que abordar a 
sinistralidade rodoviária através de uma ver-
dadeira cultura de segurança, o que obriga a 
novos desafios e mudança de mentalidades por 
forma a influenciar o nosso comportamento, 
tanto individual como o da comunidade. 

A partir destes pressupostos pode-se ob-
servar que a redução da sinistralidade rodoviá-
ria é possível desde que exista uma intervenção 
variada e focada no cerne da questão, sendo a 
mais importante, difícil e morosa, a alteração 
de padrões culturais, hábitos e mentalidades. 

Será necessário alterar a cultura existente 
nas estradas moçambicanas durante a quadra 
festiva e noutros momentos. 

Reiteramos que queremos que os moçam-
bicanos passem as festas sem que observem 
sangue e luto nas estradas.  

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO
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Mais um ano se vai. Vimos como 
o mundo continua assimétrico. A 
globalização às vezes é letra mor-
ta quando é para ferrar os mais pe-
quenos. Ainda que a defesa da saúde 
pública seja o argumento avançado. 
Válido.

Num abrir e fechar de  olhos liga-
ções áreas foram interrompidas sem 
apelo nem agravo. Moçambique, 
África do Sul, Lesotho, Zimbabwe, 
Zâmbia, Malawi e Eswatini experi-
mentaram a dor.

O motivo para tão rude e rápi-
da decisão foi uma nova estirpe de 
SARS-CoV-2. Curiosamente de nome 
bonito: Ómicron. Chiça! Mais uma 
palavra nova a salpicar este 2021, que 
morre dentro de dezanove dias.

Não foi necessário aguardar por 
evidências científicas, bastantes, de 
que esta estirpe é ou seria mais vio-
lenta do que, por exemplo, a Delta. 
Foi pimba! Toma que te dou. E fica-
mos claros sobre como o mundo se 
coze. Realismo.

A África do Sul bem se agitou, no 
sentido positivo do termo, sem êxi-

to. Evocou mérito nas distintas áreas 
de pesquisa, sobretudo no campo da 
saúde, mas soou a música. Os tímpa-
nos estavam virados para outro con-
celho.

Mas porque a interdependência 
económica, diplomática e política 
entre  Estados é uma facto, isto é: 
ninguém pode viver grudado apenas 
no seu quintal, pé ante pé se faz o re-
cuo estratégico. Sem grandes expli-
cações. Como se não tivesse sucedido 
nada. 

Bom. Menos mal. A retoma de 
voos está garantida. Deus seja louva-
do. É Natal. Abram-se os presentes. 
Toquem-se os sinos.

Entretanto, os certificados de va-
cinação tornaram-se tão imperiosos 
como o pão para a boca. Escudar-se 
à toma da vacina é estender-se ao 
sol do meio-dia, nestes abrasadores 
trinta e tal graus centígrados que sul-
cam os nossos dias. 

Intra-muros as coisas recomen-
dam-se. Há adesão à campanha de 
vacinação em curso. A eficácia das 
vacinas no que tange à diminuição 

da mortalidade e, quiçá, morbilidade 
está à vista. Mas, nada de equívocos, 
a estrada para a vitória ainda é longa 
e novas estirpes de SARS-CoV-2 vão 
surgir, umas mais violentas e outras 

nem tanto.
As medidas de prevenção têm de 

continuar a ser seguidas à risca. Más-
cara. Lavagem das mão. Desinfecção. 
O caminho é estreito. Vale a pena 
percorrê-lo. Só assim os nossos filhos 
no próximo ano lectivo poderão ter 

aulas de segunda a sexta-feira sem 
condicionalismos. Só assim o sector 
do turismo e restauração poderão 
carburar a todo gás. 

 O turismo, como há muito se va-
ticinava, é já uma das indústrias que 
mais milhões de dólares mexe, por-
que a esperança de vida é mais longa 
e, por conseguinte,  há mais tempo 
para lazer. Podemos tirar proveito. 
Moçambique é terra de mar, praia e 
sol. Sintetizando: temos ouro branco.

Outrossim, com a vida a fluir com 
menos empecilhos possíveis cada um 
terá como se reinventar para garantir 
a sua renda, porque em casa onde não 
há pão, todos ralham e ninguém tem 
razão. 

Por enquanto, estamos vivos. So-
brevivemos. Passam dois anos. A luta 
continua. O povo organizado jamais 
será vencido, mesmo pelo Ómicron. 

Quando for de viagem leve mais do 
que pensa que poderá gastar. Nestes 
tempos, o dia do regresso é sempre 
uma incógnita. Ou...viaje cá dentro. 
Seremos muitos a agradecer.

Estamos juntos.

Em matéria de estradas andamos de 
rastos nesta cidade. Algumas vias de-
sencorajam muitos automobilistas a 
circular nelas devido ao seu avançado 
estado de degradação.

A Rua de São Pedro, no bairro 25 de 
Junho, é retrato fiel desse estado de 
coisas e a breve trecho poderá tornar-
-se intransitável para desgraça de to-
dos nós.

O crónico problema da erosão, alia-
do ao deficiente sistema de drenagem 
e saneamento, faz catapultar antigos e 
velhos defeitos da via. Efectivamen-
te passam mais de 20 anos desde que 
aquela estrada de ligação a Avenida de 
Moçambique beneficiou de uma inter-
venção, através de um ensaio de pavi-
mentação com quatro tipos de piso.

Mas, porque tudo foi deixado ao 
Deus dará, agora são três os pontos 
críticos que ameaçam cortar a estrada 
em secções. 

O que preocupa sobremaneira se 
tomarmos em linha de conta que es-
tamos em período chuvoso, pelo que a 
situação tende a se agravar. 

Logo à entrada do bairro, defronte 

da agência bancária, surgiu uma cra-
tera capaz de engolir metade da roda 
de um carro. Não é tudo. Entre as ruas 
9 e 7 os carros ensaiam bailados para 
circular em virtude dos buracos e o 
pavimento estar a esmigalhar-se a 
cada dia que passa.

Em toda a extensão da via, as valas 
laterais deixaram de ter utilidade. As 
intensas chuvas previstas para o pri-
meiro trimestre do próximo ano pode-
rão fazer o resto, ou melhor, ruir o que 
sobrou da já acentuada degradação.

Antes desta via ser pavimentada, as 

alternativas para a entrada no bairro 
eram as estradas laterais de terra ba-
tida. Sucede que foi há muito tempo. 
Passam anos. Nos dias que correm, as 
referidas vias estão em estado lastimo-
so. Envergonham.

Quem entra através do cruzamento 
da empresa “OPCA”, nas proximida-
des da “Sombra Matsinhe”, dificil-
mente consegue chegar ao interior. 

Na zona limítrofe com o bairro do 
Bagamoyo, a rua 13, em termos de 
piso, está num estado tal que desenco-
raja qualquer automobilista com esti-
ma a sua viatura. 

Mas nem tudo está irremediavel-
mente perdido. 

Algumas vias do bairro, caso bene-
ficiassem regularmente de interven-
ção, ainda que com uma niveladora, 
poderiam servir de alternativa para a 
mobilidade. E não é pedir muito. Basta 
um pouco de esforço e boa vontade.

Por exemplo as ruas 7, 8, 9 e 10 se-
riam boas alternativas para a entrada 
no bairro mas, infelizmente, não estão 
saudáveis.    

Esperava-se que com a pavimen-

tação da rua São Paulo fosse feita mais 
alguma coisa para minimizar os estra-
gos na estrada principal do bairro 25 de 
Junho-"A". Engana-mo-nos.

Assim, sugere-se que o Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo, se 
nada puder fazer, por enquanto, pelo 
menos que promova iniciativas popu-
lares no sentido de moradores melho-
rarem as condições da rua São Pedro. 

Devido aos buracos que surgiram 
começam a verificar-se congestiona-
mentos na via, devido a forma condi-
cionada para a atravessia dos pontos 
críticos.  

Circular naquela via tem sido um 
transtorno para os automobilistas. A 
situação torna-se grave quando, ve-
zes sem conta, há um mau estaciona-
mento de viaturas, prática que está a 
ganhar contornos cada vez mais preo-
cupantes.

Através destas linhas lança-se um 
alerta sobre o estado real de uma via 
considerada estratégica. Se nada for 
feito no mais breve período de tempo, 
podemos dizer adeus a mais importan-
te via de acesso ao histórico Choupal. 
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Benjamim Wilson
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

MAPUTANDO

André Matola
andre.matola@snoticias.co.mz

PONTUANDO

Sobrevivemos uma vez mais

Dizer adeus a Rua São Pedro

A eficácia das vacinas no 
que tange à diminuição da 

mortalidade e, quiçá, morbi-
lidade está à vista. Mas, nada 
de equívocos, a estrada para 
a vitória ainda é longa e no-
vas estirpes de SARS-CoV-2 
vão surgir, umas mais vio-

lentas e outras nem tanto

Através destas linhas lan-
çamos o alerta sobre o estado 
real de uma via considerada 
estratégica. Se nada for feito 

no mais breve período de 
tempo, podemos dizer adeus 

a mais importante via de 
acesso ao histórico Choupal.

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO
Acesse https://t.me/Novojornal
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 Carlos Agostinho do Rosário: “cada metical gasto deve ter impacto na melhoria das condições de vida“

Um orçamento virado
para retoma da economia

A 
proposta do Plano 
Económico e Social e 
Orçamento do Estado 
(PESOE) para 2022, 
aprovada na generali-

dade na sexta feira, em Maputo, 
pela Assembleia da República, 
representa 450,6 mil milhões de 
meticais.

O Governo, liderado pelo 
Primeiro-Ministro, Carlos 
Agostinho do Rosário, esteve 
sexta-feira no parlamento para 
fazer aprovar uma proposta vis-
ta como solução para alavancar 
a economia depois de quase al-
guns anos praticamente dor-
mente, devido a combinação de 
diversos factores com destaque 
para calamidades naturais, ata-
ques armados nalguns pontos 
do Centro e Norte de Moçambi-
que e, recentemente, a pande-
mia da Covid-19.

Com efeito, o documento 
aprovado, prevê, para 2022, um 
crescimento do Produto Interno 
Bruto na ordem de 2,9 por cen-
to, contra 1,5 por cento do pre-
sente ano. 

As previsões iniciais para 
2021 apontavam para um cresci-
mento de  2,1 por cento, mas por 
causa da pandemia, esta pers-
pectiva foi revista em baixa para 
1,5 por cento.

Neste contexto, para os 
sectores sociais - tidos como 
determinantes para o cresci-
mento económico - nomea-
damente Educação, Saúde e 
Protecção Social, estarão dispo-
níveis 100,5 mil milhões de me-
ticais, enquanto o sector agrário 

O Primeiro-Ministro, Carlos Agosti-
nho do Rosário, reiterou que o Governo 
vai continuar a ser proactivo na mobili-
zação de recursos para o financiamen-
to das prioridades do PESOE de 2022 e, 
consequentemente, assegurar a mate-
rialização do Programa Quinquenal do 
Governo, 2020-2024. 

“Queremos renovar o nosso com-
promisso de continuar a primar por 
uma gestão criteriosa dos recursos, as-
segurando que cada metical gasto tenha 
impacto na melhoria das condições de 
vida da população”, disse. 

É assim que no âmbito da execução 
da despesa, reafirmou que o Governo 

vai continuar a observar os princípios da 
boa gestão da coisa pública, observando 
a transparência e prestação de contas. 

“Queremos também reiterar que 
continuaremos a priorizar o desenvol-
vimento equilibrado e inclusivo do nos-
so país, através do aprimoramento dos 
mecanismos de afectação de recursos às 
províncias e autarquias locais no âmbito 
da descentralização administrativa e fi-
nanceira em curso”. 

O Primeiro-Ministro garantiu que 
com esta abordagem pretende-se asse-
gurar que os órgãos provinciais e as au-
tarquias locais tenham cada vez maior 
intervenção em projectos nos domínios 

de estradas, água, agricultura, infra-es-
truturas de educação e saúde, de entre 
outras áreas da sua competência. 

Ainda neste contexto, o executivo 
vai continuar a reforçar as medidas de 
prevenção e combate à corrupção com 
vista a consolidar uma Administração 
Pública baseada nos princípios de in-
tegridade, transparência, legalidade e 
responsabilização na gestão da coisa 
pública. 

“Renovamos o nosso apelo a todos 
os moçambicanos a envolverem-se de 
forma activa na prevenção e luta contra 
a corrupção, fenómeno que tem efeitos 
negativos para o processo de desenvol-

vimento do nosso país”. 
Carlos Agostinho do Rosário recor-

dou que o país está na época chuvosa 
e ciclónica. Este período é geralmente 
caracterizado por cheias, inundações, 
ventos fortes e ciclones, assim como 
pela eclosão de doenças de origem hí-
drica tais como diarreias, cólera e ma-
lária. 

“É assim que exortamos a toda popu-
lação que se encontra nas zonas propen-
sas a cheias, inundações, tempestades e 
ciclones para acatar as recomendações 
das autoridades competentes, sobretu-
do no que concerne a sua retirada, em 
tempo útil, para as zonas mais seguras”. 

Vamos primar por gestão criteriosa dos recursos
- Carlos Agostinho do Rosário 

e respectiva cadeia de valor irá 
receber 47,3 mil milhões. 

Às Forças de Defesa e Segu-
rança caberão 37,9 mil milhões 
de meticais. As infra-estruturas 
públicas e a reconstrução de 
Cabo Delgado vão consumir 
32,9 mil milhões e 12 mil mi-
lhões, respectivamente. 

Segundo o ministro da Eco-
nomia e Finanças, Adriano Ma-

leiane, na área dos salários e 
remunerações dos funcionários 
e agentes do Estado serão alo-
cados 147,7 mil milhões de me-
ticais.

“Como se pode constatar, 
uma das grandes características 
da presente proposta assenta no 
impulsionar da retoma gradual 
da economia, servindo de ponte 
de transição após dois anos de 

desafios impostos pela pande-
mia da Covid-19 que levou ao 
abrandamento do crescimento 
económico”.  

Aliás, o PESOE 2022 coloca 
à disposição do sector privado 
oportunidades de negócios ava-
liados em cerca de 161 mil mi-
lhões para a provisão de bens, 
serviços e investimentos.

Enquanto isso, no que toca ao 

desenvolvimento do capital hu-
mano e justiça social, com vista 
a modernizar e inovar a pres-
tação de serviços públicos, foi 
alocado o montante de 142,2 mil 
milhões.

Assim, está prevista a ad-
missão de 16.465 funcionários e 
agentes de Estado, o que corres-
ponde a um impacto orçamental 
de 2,8 mil milhões. 

Acesse https://t.me/Novojornal
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 Está prevista a asfaltagem de 170Km de estradas nacionais

 Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane

Sectorialmente, serão con-
tratados 9.972 funcionários e 
agentes de Estado para a educa-
ção, dos quais 6.907 são profes-
sores do ensino geral, superior e 
técnico profissional e 3.065 para 
o pessoal técnico administrati-
vo. 

Para o sistema de Saúde está 
prevista a contratação de 6.077 
profissionais, com destaque 
para 479 médicos e 406 técnicos 
com nível superior e 3.386 mé-
dios, 650 agentes de serviço e 
156 motoristas de ambulâncias.

Também serão contratados 
116 extensionistas para o sector 
agrícola e 300 profissionais para 
os órgãos de Administração da 
Justiça. 

Ainda no âmbito da proteção 
social está prevista a alocação 
de 305,6 milhões para apoiar as 
vítimas de calamidade naturais. 
Cerca de 816 milhões serão para 
bolsas de estudo internas e ex-
ternas e mais de 439 milhões vão 
para assistência médica e medi-
camentosa dentro e fora do país.

PRODUTIVIDADE 

No que toca ao crescimen-
to económico, produtividade e 
geração de emprego serão alo-
cados 202,6 mil milhões de me-
ticais. 

Entre outras acções, para for-
talecer o sistema de informação 

sobre a segurança alimentar e 
nutricional dispôs-se o mon-
tante de 599,9 milhões.

Também serão alocados 639 
milhões, no âmbito do Progra-
ma Sustenta, para financiar a 17 
mil Pequenas e Médias Empre-
sas (PME), incluindo pequenos 
agricultores comerciais emer-
gentes, além de financiar 20 
PME de agro-negócio no valor 
de 80 milhões.

COLECTA 
DE RECEITAS

Adriano Maleiane referiu 
que no âmbito da melhoria 
contínua da colecta de re-
ceitas estão previstos 4,9 mil 
milhões de meticais para a 
modernização e inovação dos 
processos de arrecadação, 
através do controlo do trânsito 
aduaneiro pela via da imple-
mentação do projecto de ras-
treamento de mercadoria em 
trânsito no território nacional.

Também está prevista uma 
modernização tecnológica de 
forma a aumentar a disponi-
bilidade dos sistemas de co-
brança de receitas e manuten-
ção do centro de dados. 

mil milhões de meticais.
Em 2022, segundo o Pla-

no Económico Social, será 
concluída a construção de 
cinco hospitais distritais nas 
províncias de Cabo Delgado, 
Sofala, Zambézia, Maputo e 
Manica, no valor de mil mi-
lhões. 

Está igualmente prevista 
a conclusão da construção 
dos hospitais gerais da Beira 
e Nampula, cujas obras são 
orçadas em 1,2 mil milhões. 

No sector da justiça a prio-
ridade é a continuidade da 
implementação da iniciativa 
presidencial “um distrito, 
um tribunal” que vai absor-
ver 2,5 mil milhões.

“Como corolário das in-
tervenções mencionadas, es-
pera-se criar mais de 272 mil 
novos empregos em diversos 
sectores de actividade eco-
nómica e social”, destacou 
Maleiane. 

Espera-se, segundo o mi-
nistro, que como resultado 
da implementação das ac-
ções, cerca de 51 por cento 
da população tenha acesso 
à energia eléctrica; 64 por 
cento das pessoas que vivem 
nas zonas rurais acedam à 
água potável.

O governo prevê alocar, em 2022, 32,9 mil milhões de 
meticais para financiar as obras de construção e reabilita-
ção de infra-estruturas diversas. 

A título de exemplo, no âmbito do abastecimento de 
água prevê-se o estabelecimento de mais de 23 mil novas 
ligações domiciliárias, numa iniciativa avaliada em 40 mi-
lhões de Meticais.

No plano consta ainda a construção de 42 e a reabilita-
ção de sistemas de abastecimento de água que vão bene-
ficiar mais de 70 mil pessoas. O projecto é avaliado em 4.2 
mil milhões de meticais.

No âmbito de energia serão electrificados 77 postos 
administrativos, sendo que 39 estão em processo de con-
clusão e 38 estão por iniciar com base na Rede Eléctrica 
Nacional e sistemas isolados que vão absorver 9,5 mil mi-
lhões.

Serão construídos 19 postos de abastecimento de com-
bustíveis líquidos, avaliados em 1,7 mil milhões de meti-
cais. Também  serão concluídas e reforçadas 18 subesta-
ções de energia eléctrica, orçadas em 14,8 mil milhões e 
serão efectuadas 500 mil novas ligações de energia, com 
um custo de mais de 763 milhões.

Em relação à rede viária, está prevista a asfaltagem de 
170 quilómetros de estradas nacionais e regionais, e rea-
bilitação de 35 estradas nacionais e 635 estradas distritais, 
no montante 16,1 mil milhões de meticais.

Será feita a manutenção de rotina de cerca de 15 mil 
quilómetros, obras avaliadas em 1,2 mil milhões. 

Ainda no domínio de infra-estruturas, o Governo com-
promete-se a continuar com a reabilitação de 115 quiló-
metros da linha férrea de Machipanda, avaliada em quatro 
mil milhões.

Vai prosseguir também com a reabilitação e expansão 
do Porto de Nacala, no montante de 4,4 mil milhões.

Há 32,9 mil 
milhões para 
Infra-estruturas

No mesmo contexto será 
aprimorada a implementação 
dos três projectos ligados ao 
Sistema Tributário, nomeada-
mente Janela Única Electróni-
ca, E-tributação e Máquinas 
Fiscais.

“Para assegurar a provi-
são dos serviços de interes-
se público de energia, água, 
transporte, rádio e televisão, 
o Governo contribuiu com o 
montante global de dois mil 
milhões, a título de subsídio 
para cobertura dos custos da 
componente social”, desta-
cou. 

“Renovamos o 
nosso apelo a todos os 
moçambicanos a en-

volverem-se de forma 
activa na prevenção 
e luta contra a cor-

rupção, um fenómeno 
que tem efeitos nega-
tivos para o processo 

de desenvolvimento 
do nosso país”

Ainda no domínio 
de infra-estruturas, o 
Governo comprome-

te-se a continuar com 
a reabilitação de 115 

quilómetros da linha 
férrea de Machi-

panda, avaliada em 
quatro mil milhões

EDUCAÇÃO E SAÚDE
GRANDE PRIORIDADE

 Adriano Maleiane fez sa-
ber que o Governo se propõe 
a construir 3.040 salas de 
aula para o ensino primário e 
26 escolas para o ensino se-
cundário, avaliadas em 1,7 

Acesse https://t.me/Novojornal
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Só com teste podemos conhecer o nosso estado
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Negava usar o preservativo 
porque dizia que sou linda

Joaquina, que vive com HIV, diz que o preço da verdade às vezes tem sido muito alto 
para quem vive na sua condição

d BENTO VENÂNCIO 
bento.venancio@snoticicas.co.mz

J
oaquina, 23 anos de idade, 
vive com HIV desde 2010. Faz 
parte da chamada população-
-chave, maioritariamente 
constituída por adolescentes, 

jovens e senhoras que fazem ne-
gócio do sexo. 

Conta que tinha um cliente de 
características especiais: esco-
lhia sempre a ela para sair. Talvez 
atraído pela beleza física e simpa-
tia da companheira, já alimentava 
sonhos de um possível compro-
misso, mais enraizado, mais ar-
rojado e que podia ir para além de 
uso do preservativo. 

Foram tantos os anos de con-
vívio. “Mais ou menos dois anos 
e meio”, segundo nos confidencia 
Joaquina.  

Carlos começou  a exigir mais 
confiança. Mais liberdade. Mais 
ousadia. Em suma: cumplicidade 
em terreno aberto, onde não de-
via haver impedimento disto ou 
daquilo. 

Durante todo aquele tempo 
Joaquina guardava apenas para 
si o “segredo” de ter o vírus da 
SIDA. Diz que este comporta-
mento era ambivalente: “Queria 
ser feliz com o que fazia e, ao mes-
mo tempo, não queria magoar às 
pessoas”.

Sublinha que o seu amigo es-

do teste. Exibiu os medicamentos 
antiretrovirais que tomava to-
dos os dias e, recorda, foi o caos. 
Descreveu o momento como “de 
grande choque e muita tensão ne-
gativa”, tendo o amigo se despe-
dido naquela noite para não mais 
regressar.

Ela questiona: “será que nós 
que temos HIV devemos pagar 
caro por contar a nossa verdade? 
Por que não nos aceitam no nosso 
estado? Ou temos que mentir para 
sermos felizes?”

A Reportagem começa na ci-
dade da Beira, onde meninas de 
rua estão cheias de narrativas.         
“Muitos homens que convivem 
comigo não sabem que tenho HIV. 
Por ser bonita e gordinha, eles às 
vezes eles me pedem para pagar 
o dobro do valor que exijo (500 
meticais). Querem pagar mais 
para poderem dormir comigo sem 
preservativo”, conta-nos Rebeca, 
mesmo na avenida que serpenteia 
a marginal da urbe, ali na Ponta 
Gea. 

“Já imaginaram se eu aceitasse 
o dinheiro desta forma? Quantos 
homens teria infectado?”, per-
gunta.  

De facto, Rebeca é cheia de 
atributos físicos. Exibe-nos uma 
pilha de testes positivos de HIV, 
feitos em diferentes momentos 
porque não acreditava que estava 
doente. E desabafa: “os homens 

pouca lucidez mostram quan-
do chega o momento das coisas 
acontecerem, o que é uma pena.”

Igual história nos conta Ancha 
Victor, 38 anos, nos escritórios de 
uma organização chamada PAS-
SOS na cidade da Beira, organi-
zação que trabalha com a popula-
ção-chave. Ela vivia e vive do que 
as noites prometem, vagueando 
no reboliço de uma cidade com os 
seus vícios. 

“Brinquei com homens. Por 
ser linda, muitos pagaram o dobro 
para dormirem comigo sem pre-
servativo. Algumas vezes aceitei. 
O pior é que não sabia que estava 
doente”, afirma.

Trata-se de uma história com 
rosto esta. A menina até aceitou 
fotografia para o jornal. 

A revelação caiu com estron-
do. Ficamos comovidos com esta 
história. Olhamos para ela in-
crédulos. E insistiu: “Isso mes-
mo, moço. Não sabia que estava 
doente. Admito que posso ter fei-
to muita coisa negativa, mas não 
sabia mesmo...” 

Quem a ajudou foi a activista 
da Associação Famidzenai (o que 
em português significa Caminha-
mos Juntos), integrada no projec-
to PASSOS .

Belina de Deus, nome verda-
deiro de uma activista desta orga-
nização,  convenceu Ancha a fazer 
testes. E o resultado não podia ser 

mais que esclarecedor.
“No princípio não acreditei 

que vivia com HIV. Fiz uma série 
de testes em várias unidades sani-
tárias até me convencer”, lembra. 

Ademais acabou ficando doen-
te. “Tinha febres que não cessa-
vam. Diarreias terríveis. Ema-
grecimento. Enfim muita coisa 
junta”, lembra. 

Ela pára de falar por instantes. 
Respira fundo. Revela tristeza. Ar-
rependimento. Revolta. 

Entra em cena a conselheira 
Belina de Deus que acompanha 
a conversa ali no escritório. “Co-
nheci a menina Ancha nas zonas 
quentes da cidade. A dado mo-
mento vi o seu corpo a ficar debi-
litado e fiquei preocupada. Cha-
mei-a para um conversa privada e 
convenci-a a fazer o teste.”

Ancha fez o teste e o resultado 
saiu positivo. Aderiu ao progra-
ma de tratamento antiretroviral. 
Nunca mais abandonou o trata-
mento. Mas também não abando-
nou a profissão. 

“Para a minha tristeza, os ho-
mens olham para mim como linda 
e cheio de corpo. Pouco acredi-
tam que tenho HIV. Alguns pouco 
se importam se usam preservativo 
ou não”, lamenta.  

Tirando estes episódios, que 
ela classifica como “ de quem vai 
a chuva e molha”, nos diz que Já 
passou a fase difícil, pois ela foi até 

pecial insistia na ideia de confian-
ça. “Ele dizia, repetidamente, que 
devia haver mais confiança entre 
nós, porque muito tempo tinha 
passado a rolar paixão ”, narra.  

Porque seu amigo teclava mui-
to na palavra “confiança”, ela co-
meçou a ficar preocupada. Tinha 
dificuldades de se revelar sero-
positiva. Receava sair de mãos a 
abanar num relacionamento que 
prometia. Que já transbordava a 
dimensão das esquinas de negócio 
de ocasião. 

Explica que o caldo ficou en-
tornado numa noite de inverno 
quando Carlos mostrou que não 
recuaria na intenção de partir para 
a brincadeira sem usar o famoso 
“jeito”. 

Discutiram muito naquela noi-
te até que finalmente veio a ver-
dade: “Sabe por que razão insisto 
muito para que uses a camisinha?” 

A resposta do amigo veio seca e 
determinada: “Não sei. Nem que-
ro saber”. 

Ela, mesmo assim, revelou o 
verdadeiro motivo: “Eu tenho 
HIV. Posso te infectar. Faço isto 
para o seu bem.”

A reacção de Carlos foi a se-
guinte: “ isso não é possível. Tu és 
forte. Tens corpo bonito. És uma 
menina muito linda. Pessoas com 
HIV não são assim.”

Joaquina mostrou os resultados 
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Acha Victor 

Maria Duarte Luisa Chacamisse

Belinha de Deus, activista da Associação Famidzenai
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A Secretária Executiva do Conselho Provincial de Combate à 
SIDA em Sofala disse ao domingo que pessoas vivendo com o HIV 
tendem a livrar-se do estigma e assumem hoje uma atitude forte 
na sociedade, convidando mais pessoas a fazerem teste e a iniciar o 
tratamento anti-retroviral. 

“Havia discriminação.  Agora as coisas estão a mudar. As pessoas 
vão à vontade buscar os seus medicamentos. Tomam-nos à vonta-
de”, sublinha. 

Falando particularmente do trabalho que a sua organização faz 
junto da população-chave, que envolve trabalhadoras de sexo, 
a nossa entrevistada destacou a importância deste grupo-alvo:               
“Trinta por cento dos casos vêm de toda a população-chave. Por 
isso temos de trabalhar com eles”. 

Acrescenta que o trabalho realizado com o grupo tem sido sa-
tisfatório, pois algumas pessoas acabam sendo grandes activistas 
anti-SIDA e em alguns casos alcançaram a supressão viral.

Entende-se por supressão viral o estado em que uma pessoa que 
vive com HIV fica indetectável quando faz teste. Ou seja: os tes-
tes já não revelam presença do vírus no sangue, não significando 
isso que já venceram a doença, devendo manter a toma diária de 
medicamentos. “ Hoje os jovens da população-chave têm melhor 
abordagem  em relação à saúde”, disse a nossa entrevistada.

Sofala tem prevalência de 16,3 por cento segundo o teor do IMA-
SIDA de 2015.

Agora as pessoas 
tomam 
antiretrovirais 
à vontade
- Rute Macamo, Secretária Executiva do Conselho 
Provincial de Combate ao HIV/SIDA em Sofala

alvo de discriminação na família.
Mais: porque os medicamen-

tos eram fortes, passou por várias 
crises. Não se alimentava adequa-
damente e começou a falhar até 
chegar a activista Belina que a deu 
forças e comida às vezes.  

Ela e a activista são grandes 
amigas hoje. Não se largam. São 
exemplos de luta anti-SIDA. An-
cha diz-nos, de semblante bri-
lhante, que já recuperou a sua be-
leza e alcançou uma fase em que 
já não transmite o vírus. Voltou 
ao seu trabalho na rua e o preser-
vativo é hoje o seu primeiríssimo 
instrumento de trabalho. 

Ela é agora uma grande acti-
vista anti-SIDA tal como também 
ficou Teresa Armando, 37 anos, 
da Associação Anandjira (crianças 
da rua, em português), algures no 
famoso bairro da Munhava, na ci-
dade da Beira.

“Quando me testaram deu 
positivo. Fiquei assustada. Tive 
medo, sem saber como a minha 
família reagiria em casa”, recor-
da.

Teresa não passou pela ex-
periência de trabalhar em zonas 
quentes, sublinhe-se. Prefere di-
zer que foi infectada numa rela-
cionamento normal. 

“Com apoio dos activistas 
da Associação Anandjira, fui ao 
aconselhamento. Iniciei o trata-
mento antiretroviral (TARV) em 
2013”, aponta.

Mesmo assim sua vida não foi 
fácil. Tinha sequelas. Fraquezas 
em função da medicação. Ela só 
melhoraria um ano depois. “A as-
sociação me deu forças. Me tratou 
como filha de casa”, observa. 

Alberto Frederico, activista da 
associação, resume a história de 
Teresa: “ Trabalhamos no campo. 
Identificamos ela numa situação 
de busca. Sensibilizamo-la a ter 
assistência”, destaca. 

Acrescenta que não foi fácil 
no início trabalhar com ela. “Não 
podia abandonar o tratamento. 
No início resistiu.  Ia ao Centro de 
Saúde da Munhava, às vezes não 
tinha condições para ir.”

Com três filhos, todos eles ne-
gativos, é outra pessoa hoje. Toma 
medicamentos todos os dias e à 
hora certa. Tornou-se activista 
anti-SIDA. 

Pelas mãos do activista Alberto 
Frederico passou também Maria 
Duarte, de 25 anos de idade.

Maria confessa ao domingo 
que no início foi duro viver com o 
HIV. Curiosamente tinha uma vi-
são de uma cova enorme na qual 
tropeçaria a qualquer momento. 

“Pairava o sentimento de es-
tigma. Na comunidade diziam 
que quem tinha o vírus da SIDA 
não tinha vida, porque a doença 
não tem cura. A morte me visitou 
várias vezes, mas escapei.” 

E acrescenta: “ Fiz o teste. Não 
informei a ninguém a respeito do 
resultado.”

Ela vivia com minha mãe e 
dois irmãos a quem, defende, 
“não queria magoar”. 

Acrescentou que com apoio 
dos activistas superou o medo e 
a estigmatização. “Fui ao hospi-
tal e iniciei o tratamento há três 
anos. Foi uma boa experiência”, 
afirma, acrescentando: “no início 
queria desistir. Tinha vertigens”. 

Diz ainda que era vergonhoso 
tomar medicamentos. Contu-
do, ressalva que os activistas lhe 
apoiaram muito. “Comecei a to-
mar comprimidos, contudo de-
sisti”.  

O mundo de Maria parece ter 

conquistado novo sol. Tem novo 
brilho nos olhos e remata: “Ago-
ra estou bem. Tenho dois filhos, 
todos negativos. Tenho força de 
sensibilizar os outros. Sou ac-
tivista da associação no quadro 
de uma monitoria liderada pelas 
comunidades”, destaca com or-
gulho. 

Luísa Chicamisse, 40 anos, 
mãe de seis filhos, orgulha-se de 
já ter atingido supressão viral (já 
não transmite o HIV, embora se-
ropositiva). Contudo, frisa: “Foi 
difícil no princípio. Nos primeiros 
três meses foi realmente difícil”. 

Lembra que já esteve grave-
mente doente. Tinha febres cons-
tantes. O vírus estava a desen-
volver com intensidade.  “Acabei 
suspeitando que tinha cancro. 
Tinha me saído uma coisa enorme 
no seio”, diz. 

Ela culpa o seu marido pela 
infecção. Durante algum tempo 
abandonou o lar. “Voltou com 
uma doença estranha. Fazia tra-
tamento às escondidas e recusava 
o uso do preservativo”.  

Ela começou o TARV em 2019. 
Vive na Munhava  e diz que sente-
-se melhor. Também é activista 
numa associação anti-SIDA inse-
rida na comunidade. 
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Um artista multinstrumentista

NICOLAU CAUANEQUE

Artes & Letras QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

A música ocupa-me 
completamente

V
eio lá do norte – Nam-
pula – com o sonho se-
creto de fazer história na 
música moçambicana. 
Filho do celebrado mú-

sico Feliciano Cauaneque, carrega 
nos genes o feitiço da música. Toca 
flauta doce, piano e saxofone. Li-
cenciado em Música pela Escola 
de Comunicação e Artes (ECA) da 
UEM, Nikos já tocou literalmen-
te com todos os grandes artistas 
da nossa praça. Sonha em gravar 
em disco as obras do pai antes de 
fazer um disco de originais. Bem 
disposto, o também professor na 
Academia Crossroads, abriu-se 
para o domingo.

Quem é Nicolau Cauaneque?
Nicolau Cauaneque é um mú-

sico especializado em piano pela 
ECA-UEM, também saxofonista. 
Tem trabalhado como “freelan-
cer” e em alguns projectos da pra-
ça. Natural de Nampula, iniciou 
a sua trajectória musical ainda 
na infância num agrupamento 
formado e dirigido pelo pai, Fe-
liciano Cauaneque (compositor e 
professor de música). Começou 
tocando flauta doce ao lado da 
irmã Arina Cauaneque, Conceição 
Magia e Sónia Victor. Tocou para 
o agrupamento Amizade. As suas 
primeiras experiências eram divi-
didas entre estudar com o seu pai 
em casa, tocar na banda Amizade 

(pai, irmãos e amigos) e o agrupa-
mento Mitwedjeto, onde se inter-
nacionalizou pela primeira vez.

Uma infância musical… daí 
esse gosto pela música…

Sim, foi dele (meu pai) que 
herdei o gosto pela música e, em 
particular, a paixão pelos instru-
mentos musicais, pois a exposição 
à música muito cedo fez com que 
ela se confundisse com a minha 
história de vida e mesmo acadé-
mica, visto que sempre foi uma 
actividade paralela.

Evidenciou-se tocando saxo-
fone, mas agora toca mais piano... 
porquê?

Saxofone sempre foi minha 
paixão, porém inacessível na al-
tura; em Nampula só via o instru-
mento nos dias festivos na banda 
militar. Contudo, em 2009, já na 
ECA, tive a oportunidade de com-
prá-lo e aprender com o professor 
Orlando da Conceição, daí reavi-
vou o sonho de tocar sax. Por ou-
tro lado, a mudança de flauta para 
piano foi por sentir que a flauta 
doce não tinha uma autonomia 
sonora robusta. O encanto pelo 
sax não desapareceu tanto mais 
que ainda toco no agrupamento 
Moticoma. Por outro lado, tocar 
piano para a UEM Youth Band fez 
com que tivesse maior visibilida-
de.

A Escola de Comunicação e Ar-
tes (ECA) desempenhou um papel 
fulcral na sua trajectória?

A ECA foi a primeira institui-

ção formal onde aprendi a músi-
ca, depois de uma passagem pela 
Casa de Cultura em Nampula. Na 
ECA admiti com o instrumento 
principal piano e guitarra clás-
sica como segundo instrumen-
to; depois de um semestre tive 
a oportunidade de comprar um 
sax e troquei guitarra pelo sax, 
pois queria uma orientação mais 
jazz-pop, e foi através do saxofone 
que comecei a ter contacto com o 
jazz que tanto queria, após ter fei-

to os 4 semestres exigidos no ins-
trumento principal, piano, deixei 
o piano clássico e fiquei com sax, 
acredito ser neste período que tive 
mais visibilidade na praça como 
saxofonista. Em paralelo, fui in-
vestigando o piano jazz por con-
ta própria e com a saída do meu 
colega Aurson a Angola fiquei a 
substitui-lo na UEM-Youth Band, 
mentoriada por Jimmy Dludlu, 
onde tinha de tocar temas de jazz. 
Em seguida, fui escolhido para fa-
zer parte de um “ensemble” diri-
gido pelo docente Jimmy Dludlu e 
fui exposto a uma diversidade de 
temas de jazz, que veio a culminar 
com o meu trabalho de defesa, 
onde fiz arranjos para um trio de 
jazz, composto por piano, bateria 
e baixo.

Estudar música foi opcional?
Estudar música não foi a pri-

meira opção, tanto mais que fiz o 
curso de electricidade básica na 
Escola Industrial em Nampula e 
pretendia continuar nessa área 
de formação, porém houve uma 
oportunidade de trabalhar na 
Casa Provincial de Cultura como 
professor de música, daí inicia o 
meu percurso como professor na 
área… onde, após 2 anos, optei por 
me especializar na ECA.

Foi só para estudar que veio a 
Maputo?

A vinda a Maputo foi com o 
intuito de expandir os meus ho-
rizontes musicais, melhorar as 
minhas competências no piano e 
guitarra bem como no conheci-
mento teórico.

TRABALHAR 
COM OS MELHORES

Jimmy Dludlu é uma referência 
na sua carreira…

Jimmy é um dos maiores ar-
tistas nacionais e do continente, 
a minha experiência com ele foi 
primeiro como estudante, onde 
ele recomendava os pianistas que 
devia ouvir assim como repertó-
rio imprescindível de jazz; isso fez 
com que posteriormente passasse 
a trabalhar com ele na banda que o 
acompanhava. Foi uma experiência 
única, pois o nível de exigência para 
trabalhar com Jimmy faz com que 
possas depois  trabalhar com qual-
quer outro artista nacional e não só.

Toca com muita gente… toca 
tudo… como consegue?

Essa pergunta é desafiadora e 
muito difícil de responder, visto 
que tenho tocado diferentes estilos 
de música, desde o afro, jazz, pop, 
música tropical, música ligeira, 
gospel, mas no geral toco com  mú-
sicos disciplinados e que respeitam 
o que a música exige.

Como foi atravessar o ano passa-
do com as restrições impostas pela 
Covid-19?

2020 foi um ano muito difícil, 
por ser a primeira experiência do 
género… e tinha na agenda algu-
mas digressões com a banda Mo-
ticoma, que ficaram canceladas, 
assim como os habituais "gigs" lo-
cais. Basicamente 2020 foi possível 
sobreviver através das iniciativas 
de “live” e leccionando na Music 
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Crossroads Academy, que também 
foi desafiador por não poder fazer 
aulas presenciais. O ano de 2021 já 
entrámos com a lição meio estuda-
da e, particularmente, neste último 
trimestre tem sido animador e es-
perançoso.

Está há bom tempo na academia 
Crossroads… como avalia essa ex-
periência?

Sou professor na “Crossroads” 
desde 2013, e tem sido uma ex-
periência muito animadora, pois 
como professor tenho passado por 
treinamentos intensivos anuais em 
matéria do currículo da instituição 
bem como práticas pedagógicas 
pela Global Music Academy. O que 
tem impulsionado muito o meu 
crescimento como professor não 
só de piano, mas em várias áreas de 
saber ligadas à música como har-
monia, leitura e escrita musical, 
arranjo e muito mais. Salientar que 
a “Crossroads” é uma instituição 
internacional existente aqui, no 
Malawi e Zimbabwe, isso também 
ajuda a expandir o network entre 
os músicos dos três países, através 
dos treinamentos anuais rotativos 
nos três países. Neste momento 

encontram-se a decorrer nas três 
academias formações em gestão 
de carreira artística, engenharia 
de som e reparação de instrumen-
tos musicais. E ainda este ano irei 
conduzir um treinamento aos pro-
fessores em matérias curriculares 
e práticas pedagógicas. A “Cross-
roads” é isso, uma instituição que 
está preocupada em dotar o seu 
pessoal de capacidades para fazer 
as suas actividades cada vez me-
lhor.

Agora também toca com novos 
talentos na televisão…

Sim, tive esse convite no ano 
passado pela TV Sucesso. Iniciei 
com a “Batalha dos Clássicos”, 
passei pelo “The Gospel Voice” e 
agora com “Vozes que Encantam”. 
É uma experiência boa, dá para 
notar que há muito talento no país 
que só precisa de oportunidade e 
espaço para mostrar o seu valor.

Qual é o segredo para manter-
-se no topo?

Vou ser curto e objectivo; ter 
foco; por outras palavras, definir 
muito cedo o que pretende ser na 
música e trilhar por esse caminho 
sem perder foco.

Momentos para recordar…
Vou citar os mais marcantes: Suécia foi o primeiro país onde 

fui tocar aos 16 anos como membro da banda Mitwedjetho, após 
ter vencido o concurso regional da SADC de bandas organizado 
pela Music Crossroads. Finlândia por ter estudado na Sibelius Ac-
cademy por um semestre como intercambista no departamento 
de jazz. Estive no festival Busfire com a banda Sigauque Project, 
na Ilha Reunião com Deltino Guerreiro, em Angola e China com 
os (In)Disciplinados, More Jazz Series em várias edições, AZGO 
Festival também em várias edições, Festival Raiz. Recentemente, 
toquei no Festival Culturas 360.

O seu nome está em muitas fichas técnicas…
Já participei em vários CD de músicos nacionais como Yoca, 

Rahima, Cidadania, uma colecção da Associação dos Músicos, 
TP50, Chengerai e muitos outros. Produzi um álbum do artista 
Zito Livro “O Eletrão”. Estou em colaboração com alguns colegas 
da escola Music Crossroads, na criação de uma equipa de produ-
ção musical para ajudar os nossos alunos a produzir as suas mú-
sicas e gravar sem grandes custos, mas com a melhor qualidade 
possível… o projecto envolve   Texito Langa (bateria), Realdo Sala-
to (baixo) e Ebenezer Sengo (guitarra), podendo crescer à medida 
que a necessidade assim o exigir. Com o agrupamento TP50 te-
nho estado a colaborar na transcrição de músicas para songbooks, 
este ano fizemos o songbook de Chico António.

Quando não está na música, o que faz?
Basicamente não muita coisa, porém tenho feito diferen-

tes actividades, mas sempre ligadas à música; por exemplo: em 
algum momento estou a leccionar, em outro estou a ensaiar ou 
actuar, em outro estou a trabalhar em estúdio de gravação, em 
outro estou a transcrever músicas para songbooks, sempre a es-
tudar e investigar, estou a passos largos de iniciar um trabalho so-
cial no meu bairro que consistirá em abrir as minhas portas uma 
vez por semana e expor os meninos da zona a vários instrumentos 
musicais e, caso apareçam pessoas com talento, dar-lhes enca-
minhamento. 

Toca piano, saxofone… também sabe cozinhar alguma coisa?
Um pouco destreinado, confesso, mas nunca falho uma boa 

omelete e uma boa massa. Porém, acredito que um grande dife-
rencial meu seria iogurte de malambe, esse ninguém me supera. 

Prato favorito?
O meu prato preferido é galinha cafreal revoada água e sal (to-

cossado) e chima de mapira.
E livros?
Bom, tenho de confessar que leio mais livros técnicos… de vez 

em quando romances, o último que li foi “O Livro dos Homens 
Sem Luz”, de João Tordo.

Para quando um disco de originais?
Bom, um disco de originais provavelmente será o segundo a 

ser lançado; para o primeiro disco sinto-me na obrigação de tra-
zer à ribalta as músicas inéditas que me viram crescer do compo-
sitor Feliciano Cauaneque, meu pai, em gesto de tributo.

Aprender sempre A noite da sexta-feira foi memorável. Nem o 
calor nem os pingos de chuva fizeram as pessoas 
desistirem de se fazer ao Cine-Teatro Scala, cida-
de de Maputo, para ver o último concerto do ano 
do Xiquitsi.

A ideia do espectáculo era juntar duas gera-
ções da música moçambicana num único palco 
para celebrar a vida e mostrar a transversalidade 
deste projecto virado para a inserção social dos 
jovens. 

Estiveram no mesmo palco Lenna Bahu-
le, Deltino Guerreiro, Stewart Sukuma, Dilon 
Djindji, coro e orquestra Xiquitsi e banda Nkhu-
vu, para a festa da nona temporada de música 
clássica de Maputo. 

Sala cheia, pessoas na fila expectantes por um 
lugarzito, ainda que fosse para encaixar a cabeça, 
afinal estava lotado, arrancava o concerto. Len-
na Bahule deu o pontapé de saída. Interpretou 
“Ukuthula”, um hino tradicional Nguni, acom-
panhada do coro Xiquitsi. No fundo, uns arra-
nhões do piano para dar vida à canção e o con-
trabaixo para dar consistência. A seguir, a jovem 
interpretou “Kungô”, música que faz parte do 
seu álbum de estreia “Nômade”, uma tentativa 
bem conseguida de afirmar que somos produtos 
das nossas vivências, mas, acima de tudo, a soma 
das experiências. 

Lenna Bahule fez a sala ficar calma com a sua 
foz leve de um soprano capaz de embalar qual-
quer vivente. Mais espectacular é a capacidade 
que ela tem de transformar tudo o que encon-
tra pela frente num instrumento de música. No 
palco do Scala, com as suas vestes encarnadas, 
a conduzir o coro Xiquitsi, vimos a artista a usar 
várias partes do corpo para dar vida à música. 

No fim da actuação sorriu, agradeceu e aban-
donou o palco. O que se seguiu foi a “Missa para 
o Meu Sol”, obra do Estêvão Chissano, aluno do 
projecto Xiquitsi. A primeira peça interpretada 
pelo coro e orquestra foi Kyrie (eleison), como 
quem diz “Senhor, tende piedade de nós”.  De-
pois seguiram “Glória”, “Credo” e “Agnus Dei”, 
todas elas inspiradas em Salmos para louvar e 
agradecer a Deus, todo poderoso, pelo perdão 
dos pecados e pela misericórdia. 

À essa altura, Kika Materula já tinha tomado 
o seu lugar de direcção musical. Ao fim da missa 
de Estêvão Chissano, a professora Kika disse: “é 
sempre uma honra tocar esta obra do nosso aluno 
que tanto trabalha e é motivo do nosso orgulho”. 

Porque o concerto era de facto um espaço 
para celebrar o encontro entre gerações, Deltino 

Guerreiro tomou o palco. Junto à orquestra e coro 
fez solo do “Baba Yetu”,  (Pai Nosso, em Swahili) 
uma composição do norte-americano Christo-
pher Tin. Seguiu com a música “Eparaka”, que 
contou com os arranjos de Estêvão Chissano, 
para depois viajar com a música “Sonhos”, num 
arranjo de Amilcar Machado. 

“É um prazer estar aqui. Sonhei muito com 
este momento, afinal de contas os sonhos são 
possíveis, tanto quanto cada um de vós sonha 
com algo”, expressou-se Deltino. Recebeu os 
aplausos, agradeceu e disse adeus ao palco. 

E então chegou a vez do King de Marrabenta, 
Dilon Djindji. Começou com “Podina”, um ar-
ranjo de Humberto Tandane. Dilon, um show em 
pessoa, nem precisou abrir a boca que toda a sala 
se levantou para cantar a sua música. Vezes hou-
ve que puxava a cadeira, sentava, bebia um gole 
de água e retomava à música, aos passos de dança 
que nunca esquece.  

Alguém do lado dos espectadores terá gritado 
“ele ainda aguenta”. E aguenta, tanto que seguiu 
com “Marracuene”, um arranjo de Estêvão Chis-
sano. Ali, Dilon mostrou que é Rei de verdade. 
Ditou o ritmo da música, puxou a orquestra para 
o seu tempo, comandou a regente Kika Materu-
la para a dança e, no fim, apenas três palavras: 
“Dilon wa famba” (Dilon já vai, em português ). 
Estava feita a história de um homem que segue 
respirando juventude. 

Para fechar o concerto, como quem traz uma 
mensagem de paz, Stewart Sukuma tomou o 
palco. Começou com a canção “Why”, um ar-
ranjo de Daniel Moreira, e questionou-nos por-
quê a violência, sobretudo contra a mulher. Per-
guntou sobre a falta de caridade, de bondade, do 
humanismo e manifestou o seu apoio para com 
os 16 dias de activismo.

A pergunta “Why” ficou na mente, mas seguiu 
com “Batata-doce”, que mereceu o arranjo de 
Humberto Tandane, e depois embarcou a bordo 
de uma “Inadiável Viagem”, inspirado num poe-
ma de Luís Carlos Patraquim para homenagear os 
37 amigos que perderam a vida por conta da co-
vid-19. Houve espaço para dividir o palco com a 
escritora Sónia Sultuane, em homenagem espe-
cial a Calane da Silva.

Sukuma não arredou. Interpretou “Marraben-
ta” e tudo o que se seguiu foram números de dan-
ça. Fechou o concerto com “Felismina”, que teve 
arranjos de Estêvão. A letra é sobre uma mulher 
bonita, ou melhor, é sobre a beleza que o espec-
táculo fechou, a confirmar que Maputo, quando 
a luz do sol cede lugar à noite, a cidade ganha lu-
zes e feições poéticas. Ali, há espaço para celebrar 
tudo, mas, sobretudo, a união entre gerações!

Xiquitsi inunda a noite
com música clássica

d Pretilério Matsinhe
pretileiro.matsinho@snoticicas.co.mz
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Alexandre Chivale vai 
à cadeira dos declarantes

D
esde o primeiro dia 
de audiência do jul-
gamento do Caso das 
Dívidas não Declara-
das, 23 de Agosto, que 
o nome do advogado 
Alexandre Chivale 

tem estado a ser badalado na tenda 
que acolhe a 6ª. Secção do Tribu-
nal Judicial da Cidade de Maputo 
e pelos mais diversos motivos. A 
situação deste causídico tornou-se 
tão espalhafatosa que o inevitável 
acabou acontecendo. Foi forçado a 
abandonar o luxuoso apartamento 
no qual residia, foi afastado do pro-
cesso e constituído declarante. 

A audição a Alexandre Chiva-
le constitui um revês para os seus 
interesses, uma vez que lhe serão 
colocadas perguntas relacionadas 
com a sua actuação como admi-
nistrador das empresas Txopela, 
Dandula, Tat, Mabassa Hotel, entre 
outras que foram criadas pelo seu 
antigo constituinte António Carlos 
do Rosário com a ajuda do “explo-
sivo” declarante Imran Issa.

Numa tentativa de se livrar da 
situação, Chivale produziu um re-
querimento a solicitar escusa desta 

Imran Issa, advogado que se ligou ao Serviço de 
Informação e Segurança do Estado (SISE) pela mão 
do réu António Carlos do Rosário, foi quem consti-
tuiu todas as empresas que foram usadas para a ca-
nalização dos subornos no interesse deste réu. 

Num depoimento explosivo, Imran derrubou 
a maior parte das alegações de António Carlos do 
Rosário, com realce para as supostas falsificações 
de documentos (martelanços) relacionados com 
a constituição da Txopela, Dandula, TAT, Mabassa 
Hotel e contrato-promessa para a compra de vários 
imóveis.

Enquanto Rosário afirmara que os documentos 
teriam sido adulterados, Imran Issa veio dizer que 
“quem tratou destes documentos fui eu a mando de 
Rosário” e que todas aquelas empresas eram pro-
priedade de Rosário.

Entre as várias revelações feitas por este decla-
rante, constam os encontros com os réus Gregório 
Leão, António do Rosário e Ângela Leão para se 
definir uma estratégia de defesa favorável ao réu 

Fabião Mabunda que, segundo Imran, teria sido en-
volvido neste processo pela família Leão a troco de 
10 milhões de Meticais.

Em relação ao património do réu Rosário, o de-
clarante Imran arrolou todos os bens que disse ter 
ajudado a adquirir e sublinhou que tem sérias dúvi-
das de que o contrato-promessa para a compra dos 
40 apartamentos e 44 espaços de estacionamento 
do Xenon Urban não tenha sido efectivado a favor 
deste réu porque o mesmo pagou cerca de sete mi-
lhões de dólares por eles.

“Não acredito que alguém que adiante sete mi-
lhões de dólares perca os bens que pretende adqui-
rir sem mais nem menos. As casas são dele e estão 
todas arrendadas. Só não sei quem está a receber o 
valor das rendas. Mas não acredito que as casas não 
sejam dele”, disse.

Mais adiante, Imran versou sobre a deterioração 
das suas relações com Rosário que culminaram com 
a troca de palavrões do mais baixo calão e ameaças 
de morte.

Imran coloca 
Rosário em xeque

Era um dos depoimentos mais aguardados deste julgamento, 
mas a declarante Isaltina Lucas resguardou-se em sucessivos “não 
tenho memória dos factos”, inclusive em relação à transferência de 
43 milhões de Meticais, feita da Direcção Nacional de Tesouro onde 
a declarante era directora nacional, para a empresa privada Txopela, 
propriedade do réu António Carlos do Rosário.

Isaltina Lucas quedou-se em aspectos muito genéricos sobre a 
forma como o Banco de Moçambique e Ministério das Finanças pro-
cediam afirmando que quando eram emitidas garantias soberana não 
havia necessidade de autorização do Banco Central.

Acrescentou que se abria uma excepção a esta norma caso o fi-
nanciador externo assim o solicitasse, inclusive a necessária rectifi-
cação pelo Conselho de Ministros. 

Referiu que os processos referentes à contratação das dívidas não 
declaradas não foram tratados de forma comum porque tinham a 
classificação de “secreto e urgente” e eram dirigidos directamente 
ao ministro das Finanças, na época Manuel Chang, o qual solicitava o 
parecer da declarante.

Referiu ainda que os pedidos do SISE ultrapassavam limites da lei 
orçamental e que não teria como obter aqueles financiamentos pela 
via comercial, junto dos bancos Credit Suisse e VTB Capital, devido 
às matérias de segurança associadas, razão pela qual foi necessário 
criar as empresas EMATUM, ProIndicus e MAM.

Isaltina Lucas negou que tenha feito parte dos órgãos sociais da 
ProIndicus, mas admitiu que assinou os termos e condições de finan-
ciamento na qualidade de representante do Ministério das Finanças, 
mas enfatizou que estes termos não eram vinculativos ao Estado. 

Também negou que tenha participado na elaboração de estudos 
de viabilidade e outras matérias de índole técnica e financeira, e afir-
mou que não teve tempo para analisar a viabilidade daquelas empre-
sas.

Não tenho 
memória 
dos factos

audição sob a alegação de que todo 
o conhecimento que tem sobre a 
matéria foi no exercício da profis-
são de advogado, pelo que, à co-
berto da lei, o seu depoimento seria 
dispensável.

Porém, da discussão deste re-

querimento, resultou um enten-
dimento diferente por parte do 
Ministério Público (MP) e do tribu-
nal, que entendem que o advogado 
deve ser ouvido, sim, como decla-
rante não pelo exercício da advoca-
cia, mas pelo papel que teve como 

administrador daquelas empresas, 
entre outras questões conexas. 

Segundo o tribunal e o MP, Chi-
vale fez a gestão de bens imóveis e 
móveis adquiridos com fundos ca-
nalizados pelas diferentes empresas 
do Grupo Privinvest no âmbito dos 

subornos associados à contratação 
das dívidas não declaradas junto 
dos bancos Credit Suisse e VTB Ca-
pital.

Entre os bens que este advoga-
do administrou no interesse do réu  
António Carlos do Rosário, cons-
tam 40 apartamentos e 44 espaços 
de estacionamento no projecto Xe-
non Urban e inúmeros apartamen-
tos nos projectos Deco Residence 
e Deco Assu, armazéns, lojas, es-
critórios e hotéis localizados em 
vários pontos da cidade de Maputo 
e províncias de Maputo, Zambézia 
e Tete, havendo ainda suspeitas 
de existência de propriedades na 
África do Sul e em outros países por 
apurar.

Aliás, quando as audiências do 
julgamento iniciaram, a represen-
tante do Ministério Público, Ana 
Sheila Marrengula, fez saber que 
Chivale estava em situação irregu-
lar por residir num dos apartamen-
tos relacionados com o objecto do 
processo. 

Só que, no lugar de abandonar 
a referida casa de forma imediata 
e voluntária, este advogado alar-
deou que o poderia fazer porque é 
dono de “muitas casas”, dando a 
entender que lugar para dormir não 

lhe faltava. Porém volvidos cerca 
de dois meses, Alexandre Chivale 
continuava incólume na casa pro-
blemática.

Porque a situação se tornara in-
sustentável e impunha uma deci-
são draconiana, a procuradora Ana 
Sheila voltou à carga num momen-
to crítico do julgamento em que se 
avizinhava a audição do réu Antó-
nio do Rosário e promoveu a reti-
rada deste advogado do processo e 
também da referida casa. 

Para sustentar a sua posição, a 
representante do MP disse que ha-
via indícios criminais associados à 
manipulação de peças processuais, 
como foi o caso de uma Certidão de 
Registo Predial da co-ré Maria Inês 
Moiane, que não tinha expediente 
antecedente no respectivo cartório 
e que fora junto aos autos por este 
advogado.

Relacionado com este tipo de 
prática, na semana passada, en-
quanto o tribunal se preparava 
para ouvir o declarante Imran Issa, 
o advogado Abdul Gani também 
terá sido apanhado na teia dos do-
cumentos problemáticos, uma vez 
que este juntou aos autos um expe-
diente referente à constituição da 
empresa Txopela, cujas assinaturas 
são falsas. 

Porque o advogado Gani se deu 
conta de que as falsas assinaturas 
constantes daqueles documentos 
poderiam ser usadas contra si pelo 
declarante Issa e, por essa via, a sua 
imagem, reputação e carreira de 
quase 30 anos poderiam ser pos-
tos em causa, solicitou que o juiz 
autorizasse o desentranhamento 
daquelas folhas que também pode-
riam prejudicar o seu antigo cons-
tituinte António Carlos do Rosário.

É claro que o juiz e a represen-
tante do MP se posicionaram con-
tra o pedido de Gani e foram mais 
longe ao afirmar que se tratando de 
documentos que foram juntos aos 
autos por um dos intervenientes 
processuais, há que apurar respon-
sabilidades. Perante este posicio-
namento, Abdul Gani abandonou 
apressadamente a tenda e sem di-
zer “adeus” ao juiz que ainda ela-
borava sobre a matéria.

AMIGO DE BOUSTANI
 
Voltando ao assunto “Chivale”, 

a procuradora Ana Sheila Marren-
gula advogou a existência de um 
conflito de interesse por parte deste 
advogado que, por um lado, agia no 
mesmo processo como advogado e, 

por outro, actuava como adminis-
trador das empresas que serviram 
de veículo para os subornos milio-
nários. 

Na mesma senda, Chivale inte-
ragia com Jean Boustani, um dos or-
questradores do caso em julgamen-
to, entre outros comportamentos 
que o MP entendeu que eram es-
cusos e que configuram incompa-
tibilidades. Mas os problemas deste 
advogado não se resumem a isso. 

Enquanto este advogado esteve 
directamente envolvido no julga-
mento, constatou-se que haviam 
desaparecido 34 folhas do proces-
so que incriminavam justamente 
ao réu António Carlos do Rosário, 
constituinte de Alexandre Chivale, 
o que tornava difícil a colocação de 
perguntas pelo MP. 

Ainda relacionado com o decur-
so do julgamento, por várias oca-
siões, este causídico posicionou-se 
publicamente contra a realização 
do julgamento, alegando que se 
trata de um processo com motiva-
ções políticas e, sempre que surgis-
se uma oportunidade, alfinetava o 
tribunal e o MP com essa alegação.

Sobre os encontros frequen-
tes entre Chivale e Jean Boustani, 
este advogado aproveitava todas as 
oportunidades que lhe surgiam pela 
frente para afirmar que acabara de 
regressar do Líbano e que Boustani 
estaria interessado em depor assim 
que fossem criadas as condições, 
mas a condição era de tal audição 
ser feita em vídeoconferência.

OAM E A “FACA 
DE DOIS GUMES”  

Perante estes factos, o tribunal 
decidiu pela notificação de Ale-
xandre Chivale que agora passa da 
prestigiante posição de advogado 
para a condição da incómoda ca-
deira de declarante que tem obri-
gações muito mais sérias do que os 
réus.

É que, como declarante, Chivale 
está obrigado a falar a verdade sob 
pena de incorrer no crime de falsas 
declarações e lhe ser instaurado um 
processo crime por isso. 

Ademais, e conforme o apelo 
deixado pelo juiz Efigénio Baptista, 
o advogado deverá ir àquela tenda 
pelo seu próprio pé para experi-
mentar a sensação de ser interro-
gado.

Todavia, sabe-se que a audição 
ao advogado não será “pêra doce”, 
pois a mesma foi requerida por 
um dos representantes da Ordem 

dos Advogados de Moçambique 
(OAM), que assiste ao MP, pelo que 
o juiz afirmou que as primeiras per-
guntas devem ser orientadas por 
quem requereu a audição.

Entretanto, também é sabido 
que a OAM se posicionou contra o 
afastamento do advogado Chiva-
le do processo e até produziu uma 
nota de repúdio contra aquela de-
cisão, alegando que “é ilegal, abu-
siva, desrespeitosa, despretensiosa 
e despreocupada para a boa admi-
nistração da justiça e constitui uma 
afronta ao Estado de direito demo-
crático e à realização da justiça”.    

Assim, os representantes da 
OAM que serão destacados para as-
sistir ao MP nesta terça-feira terão 
em mãos uma “faca de dois gu-
mes” pois, por um lado, deverão 
colocar perguntas ao seu colega de 
trincheira, conforme eles mesmos 
requereram e, por outro, tentar 
demonstrar para este que não con-
cordam com os posicionamentos 
do MP e do tribunal em relação ao 
afastamento do declarante.

A VEZ DOS ANTIGOS 
MINISTROS 

  
As audiências desta semana 

serão marcadas pela recolha dos 
depoimentos de outras figuras que 
faziam parte do Conselho de Mi-
nistros na época em que as dívidas 
não declaradas foram contraídas. 
São eles, Victor Borges, antigo mi-
nistro das Pescas, e Alberto Mon-
dlane que foi ministro do Interior.

Das audições feitas nos primei-
ros dias deste julgamento constam 
referências feitas pelo réu Teófilo 
Nhangumele sobre o posiciona-
mento de Victor Borges contra 
a materialização do projecto de 
constituição da empresa EMA-
TUM. 

Segundo Nhangumele, o anti-
go ministro das Pescas não acon-
selhava a criação de uma empresa 
para a pesca de atum por entender 
que a mesma não seria viável. 

Na lista de declarantes a se-
rem ouvidos esta semana consta o 
nome de Nuno Mucavele, amigo de 
Ndambi Guebuza, Filipe Januário, 
Tomás Mabjaia, Gilberto Mabjaia e 
Salomão Mabjaia. 

Para além da audição a Alexan-
dre Chivale na terça-feira, 14 de 
Dezembro, o juiz Efigénio deverá 
decidir sobre o pedido formulado 
pelos intervenientes processuais 
para a interrupção do julgamento a 
partir do dia 20 deste mês.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Técnica de impressão cria
pele artificial para sarar feridas

A 
nova técnica desenvolvida 
por investigadores do Rei-
no Unido é a primeira que 
replica as três camadas da 
pele: hipoderme, derme 

e epiderme. O autor do trabalho, 
Alan Smith, explica que “temos três 
tipos de células diferentes. Todas 
elas crescem em ritmos diferentes. 
Se se tentar produzir estruturas 
com três camadas, pode ser muito 
difícil assegurar os requisitos para 
cada uma delas”. A solução passa 
pelo processo de Suspended Layer 
Additive Manufacturing (SLAM).

A equipa das universidades bri-
tânicas de Birmingham e de Hu-
ddersfield usou um material se-
melhante a um gel para suportar o 
material, alternando a estrutura à 
medida que se formava para criar 
uma “cama“ de partículas que 
pode acomodar uma segunda fase 
de injecção do gel. 

Durante a impressão, as cama-
das de pele são depositadas no gel, 
que assegura que tudo se mantém 
no seu lugar. Depois da impres-
são, o material de suporte é lavado, 
deixando para trás o substituto da 
pele, explica o Alpha Galileo.

Esta abordagem permite ajustar 
rapidamente o gel, de forma que 
se repare também mais rápido que 
noutras técnicas semelhantes. A 

A independência dos Estados Unidos da América foi declarada no dia 4 de 
julho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as Treze Co-
lônias (nome pelo qual a região era conhecida nesse período) e a Inglaterra. 
Com essa conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação 
do continente americano a ter sua independência

A Conferência de Berlim foi realizada entre Novembro de 1884 e Fevereiro 
de 1885, na Alemanha. Presidida pelo chanceler do Império Alemão, Otto 
von Bismarck, o evento durou três meses e todas as negociações eram se-
cretas, como era habitual naqueles tempos.  A ideia era resolver conflitos 
que estavam surgindo entre alguns países pelas possessões africanas e dividir 
amistosamente os territórios conquistados entre as potências mundiais.

A primeira atriz negra a receber uma estatueta do Óscar foi Hattie McDa-
niel, em 1940, na 12ª edição, por sua actuação no clássico E O Vento Le-
vou. Ela brilhou no papel de Mammy, a criada sarcástica que colocava limites 
na protagonista, a mimada Scarlett O’Hara, interpretada por Vivien Leigh. 
Hattie conseguiu se destacar mesmo estando presa ao estereótipo de empre-
gada que vive apenas para servir aos seus patrões.

Halle Berry ganhou o Óscar em 2002 por sua interpretação na pele da viú-
va Leticia Musgrove em A última Ceia, se tornando a primeira mulher negra a 
subir ao palco para receber o prémio de melhor atriz. Se já é chocante pensar 
que esse marco histórico só ocorreu na 74ª edição daquela premiação, fica 
ainda pior saber que, de lá para cá, esse feito nunca mais se repetiu. Ela não 
foi apenas a primeira atriz negra a vencer na categoria, como também foi a 
única.

PENSATEMPO SABIA QUE…

Respostas: b,c,c,a

Samora Moisés Machel foi um militar moçambicano, líder revolucionário de 
inspiração socialista, que liderou a guerra da independência de Moçambi-
que e foi o primeiro Presidente. Com quantos ele anos morreu? 

a. 65
b. 53   
c. 50
d. 40
e. 70

A Banda Kakana é uma banda moçambicana. Sua música trafega entre os 
estilos Afro Rock, Afro Jazz e World Music, com influências da Marrabenta. 
Quando é que foi criada?

a. 1980
b. 1990
c. 2004
d. 2010
e. 2020

O primeiro país africano a ser independente foi a Libéria, em 1847 e o último 
foi a Eritreia. Quando é que este último ficou independente?

a. 2005
b. 2010
c.  1993
d. 1975
e. 1990

O internacional moçambicano, Reinildo Mandava, entrou para história 
da Liga Francesa de futebol ao ganhar o título de melhor lateral esquerdo da 
época. Quando nasceu Reinildo?

a)1994
b)2004
c)1984
d) 2010
e)1990

proposta permite também resolu-
ções de impressão mais elevadas e 
lidar com estruturas de pele ainda 
mais complexas.

Nos testes, um tecido de pele de 
porco foi perfurado e foi aplicado a 

pele artificial para reparar a “feri-
da“. Passados 14 dias começou-se a 
notar o processo de cura do referido 
corte. “Conseguimos demonstrar 
alguma integração, mesmo após 
um curto período de tempo”, ex-

plica outro autor do estudo, Liam 
Grover.

O próximo passo desta equipa 
será testar o substituto da pele em 
modelos mais apropriados a feridas 
crónicas e em processos que durem 

mais tempo de recuperação para se 
aferir a efectividade de se conseguir 
reparar pele humana e reduzir o 
processo de cicatrização.

Exame Informático

Acesse https://t.me/Novojornal
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Feliciano Chongo, comandante provincial da PRM em Inhambane

 ABIBO SELEMANE
abibo.selemane@snoticicas.co.mzd

ACUSAÇÃO DE FEITIÇARIA E BUSCA DE “SORTE”, EM INHAMBANE

Aumentam homicídios
no seio familiar

U
m cidadão de 29 anos 
de idade foi barbara-
mente assassinado  no 
seu posto de trabalho 
no distrito de Vilanku-

lo, numa estância turística. São 
ainda  desconhecidas as causas 
deste acto macabro. Facto curioso 
é que os criminosos não levaram 
nenhum bem da vítima, nem do 
estabelecimento onde se encon-
trava a trabalhar.

Em Morrumbene, um jovem 
de 25 anos de idade, usando ma-
chado, assassinou a sua mãe e 
tia. As vítimas se encontravam 
hospedadas em sua casa. O in-
diciado explicou que praticou o 
crime porque a mãe negou que 
ele levasse um tambor vazio para 
vender, contrariando a sua von-
tade de amealhar dinheiro com a 
venda daquele instrumento, va-
lor que ele usaria no tratamento 
de problemas relacionados com 
falta de sorte.

Em Funhalouro, um  outro jo-
vem, vindo da África do Sul, as-
sassinou sua avó alegadamente 

Ainda não há focos 
de terrorismo

Nos últimos tempos têm circulado informações segundo 
as quais existem locais na província de Inhambane onde estão 
concentrados indivíduos supostamente aliados aos grupos de 
terroristas. 

Em entrevista ao domingo, o comandante provincial da 
PRM desmente a informação, indicando que a mesma é sus-
tentada por indivíduos mal-intencionados que para o efeito 
recorrem às ferramentas digitais.

Esclarece que a província recebeu concidadãos pescadores 
idos de outros pontos do país, que foram convidados por outros 
compatriotas estabelecidos em alguns distritos costeiros. “Es-
tes encontram-se a realizar actividades piscatórias em Inham-
bane, Maxixe e Inhassoro”, afirmou.

“O relato sobre a existência de indivíduos supostamente 
pertencentes aos grupos de terroristas espevitou todo o nosso 
interesse e diligências partilhadas junto do mecanismo das For-
ças de Defesa de Segurança e instituições relevantes no sector 
de Administração da Justiça e concluímos que as informações 
que vinham sendo propaladas são falsas”, frisa Chongo.

Mesmo assim, a corporação não está descansada e tem le-
vado trabalhos de vigilância. “A PRM incrementou os níveis 
de inteligência policial, definindo melhor mecanismos de bus-
ca, processamento, sistematização e triagem de informações 
operativas. Do trabalho feito concluímos que são concidadãos 
pescadores provenientes de outros pontos do país. Esta é a con-
clusão partilhada por todas instituições relevantes dentro do 
mecanismo sistémico de Administração da Justiça”, sustenta.

Assegura ainda que as comunidades estão atentas e organi-
zadas, dia e noite vigiam e denunciam todas situações suscep-
tíveis de perigar os interesses colectivos e chamuscar a ordem 
pública. 

Acidentes matam 71 pessoas
A província de Inhambane, atravessa-

da pela Estrada Nacional Número 1, regis-
ta quase todas as semanas sinistros, uns do 
tipo choque entre veículos, outros do tipo 
atropelamento. Maior número dos casos 
registam-se nos distritos de Zavala, Maxixe 
e Massinga.

O comandante provincial da PRM em 
Inhambane, Feliciano Chongo,  disse que 71 

pessoas perderam a vida durante os primei-
ros nove meses do ano em curso, em conse-
quência de 67 acidentes de viação, que ainda 
deixaram 38 cidadãos gravemente feridos e 
outros 80 contraíram ferimentos ligeiros. 

A situação está a preocupar a Polícia na-
quele ponto do país. Para inverter o cenário, 
o comando provincial tem vindo a mapear as 
causas e locais dos sinistros. 

Polícias envolvidos 
em esquemas de corrupção

O Comando Provincial da 
PRM, em Inhambane, registou 
nos últimos tempos o envolvi-
mento de 65 agentes em actos 
de corrupção na via pública 
que neste momento  estão a 
responder disciplinar e crimi-
nalmente.

Para inverter o cenário, Fe-

liciano Chongo diz que a sua 
direcção está a levar a cabo tra-
balhos de educação cívica junto 
dos membros da corporação. 

“Houve a detenção de 54 
indivíduos e apreensão de 
52.870,00Mts que seriam usa-
dos para aliciar os agentes na 
via pública. Nesta ofensiva, 

enraizamos a ideia de que o 
combate à corrupção no seio 
da corporação é um imperativo 
nacional e o membro da PRM 
deve observar a postura cor-
recta no cumprimento da sua 
missão na via pública”, explica 
Feliciano Chongo, comandante 
provincial da Polícia.

diou a casa da vítima para ocultar 
os vestígios de homicídio.

Outro caso deu-se na cidade 
de Inhambane, onde um indiví-
duo de 62 anos, reformado, apli-
cou vários golpes à sua esposa, 
através de um machado, até à 
morte. Durante o interrogató-
rio policial disse que os espíritos 
maus haviam lhe tomado naquele 
momento.

Na cidade da Maxixe, um an-
cião foi enterrado vivo pelos seus 
filhos, netos e bisnetos. A vítima 

era acusada de ser protagonista de 
todas as mortes e falta de empre-
go dos membros da família. Antes 
de cometerem o crime os familia-
res obrigaram o idoso a abrir a sua 
própria sepultura. Na altura do 
crime os envolvidos, juntamente 
com o finado, estavam a partici-
par de uma cerimónia fúnebre de 
um dos netos.

Todos estes casos foram re-
latados ao domingo por Feliciano 
Chongo, comandante provincial 
da Polícia da República de Mo-

çambique (PRM) em Inhambane, 
que garantiu que para fazer face 
a estes actos macabros, a corpo-
ração está  a sensibilizar as co-
munidades através de palestras, 
apelando a população a não fazer 
justiça com as próprias mãos. 

A PRM está preparada e espe-
cializada para prosseguir com a 
prevenção de crimes, cujas causas 
relacionam-se com factos passio-
nais, ambição material, consumo 
desregrado de álcool e outros, 
cientes de que o crime é um facto 
social, refere Chongo.

O entrevistado disse que mais 
de cinquenta pessoas foram as-
sassinadas desde o ano passado 
a esta parte por familiares, ami-
gos ou vizinhos, com recurso a 
instrumentos contundentes, na 
província de Inhambane.

As autoridades indicam que 
os distritos de Zavala, Homoíne, 
Morrumbene, Funhalouro e Vi-
lankulo registam maior número 
de homicídios. As vítimas são 
acusadas de suposta prática de 
feitiçaria, aliada a maus espíritos. 

As autoridades indicam que 
os crimes são, igualmente, moti-
vados por ciúmes e consumo de 
diversos tipos de droga. 

Apenas no presente ano foram 
reportados 27 homicídios, núme-
ro que poderá aumentar, uma vez 
que o mês de Dezembro normal-
mente tem trazido mais casos.  

porque perdeu o filho e emprego. 
Na altura sustentou que das con-
sultas que teria feito aos curandei-
ros recebeu a explicação de que 
a avó era a única protagonista do 
insucesso na sua vida. Após con-
sumar o crime , o jovem incen-
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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

É tempo de dizer chega, 
de viva voz - 1

É com enorme satisfação que rece-
bi a notícia da conclusão do aeroporto de 
Chongoene ou seja “Filipe Jacinto Nyusi” 
pois grandes infra-estruturas são sempre 
bem vindas para um país que almeja de-
senvolver-se. 

Entretanto, como tenho uma boa me-
mória (embora na seja de elefante...)  re-
cordo-me que também me senti satisfeito 
quando foi erguido o aeroporto de Nacala, 
e do qual era expectável que contribuísse  
para o desenvolvimento acelerado daquela 
região e também do país. Mas hoje é visto 
como um elefante branco. 

Sabe-se que na vida tudo é um apren-
dizado, razão pela qual acredito que se 
tiraram ilações do que deu errado com a 
construção do Aeroporto de Nacala e que 
se espera, que na infra-estrutura erguida 
no Chongoene se tenha uma sorte melhor, 
sobretudo porque se trata de um empreen-
dimento que ostenta o nome do Chefe do 
Estado.

Durante o boletim noticioso, assisti a 
algumas intervenções de várias pessoas, 
tais como dirigentes, e população local, 
sendo que esta última mostrou-se emo-
cionada com a construção do aeroporto. 
No entanto, na minha opinião, algumas 
intervenções me pareceram autênticas 
alucinações. 

Digo isto porque, alguns dos entrevis-

tados disseram que com a a inauguração do 
aeroporto esperam que os seus irmãos que 
estão na vizinha África do Sul já poderão vir 
passar as festas de forma bastante confor-
tável. 

Penso que embora “sonhar não pague 
impostos” deve haver limites, pois, sabe-
-se muito bem que, os nossos irmãos resi-
dentes do outro lado da fronteira, vão que-
rer trazer sempre uma lembrancinha para 
nós, e essa lembrancinha de tão enorme 
que será não caberá no porão do avião, e 
terá que vir amontoada naquelas “Isuzus” 
de cabine simples, onde a carga chega al-
cançar quase a altura de um edifico de dois 
pisos.

Não nos devemos esquecer que muitos 
outros também virão a conduzir alguns 
super-esportivos, numa demonstração 
de poder, ou da boa vida que a terra do 
“Rand” os proporciona. Portanto, espero 
que caso queiramos ser optimistas com a 
construção deste aeroporto, devemos es-
perar que sejam turistas estrangeiros, que 
veem contemplar os recursos atractivos 
do nosso belo país, a tornarem essa infra-
-estrutura rentável para a nossa economia, 
ou outros conterrâneos nossos que estejam 
em outros pontos do mundo, e não os nos-
sos queridos irmãos “ma joni-joni”. 

Van Dilson Guezi

Não serão “ma joni-joni”
a viabilizar o aeroporto

Diariamente assistimos a destruição de famí-
lias, de sorrisos porque as nossas estradas não são 
seguras. Sair à rua torna incerto o regresso ínte-
gro.

É deprimente para muitas famílias sair a rua, 
passear pelas avenidas e ruas do país. Será que por 
mera culpa dos violentos automobilistas ou ne-
gligência de quem deve fiscalizar?

A lei do código de estrada desajustada a reali-
dade, o cabritismo semeado no seio da máquina 
operativa de controlo, associado às catastróficas 
estradas (mau pavimento, má sinalização), são 
apenas alguns exemplos que demonstram a fra-
queza dos nosso sistema.

O grave problema que assola as estradas passa 
por por uma consciencialização sobre a condu-
ção defensiva, ou seja, condução com mínimo 
de urbanidade, associada a reformas profundas 
na actual lei do código de estrada e legislação 
conexa, bem como a manutenção, sinalização e 
construção de infra-estruturas rodoviária, com 
efectividade.

Ora vejamos, a lei de per si mostra se desa-
justada à realidade actual. Permite a mesma que 
um menor de vinte e um anos de idade ou um 
maior obtenha a sua primeira carta de condução, 

não apenas da categoria inferior (B) veículos com 
peso bruto inferior a 3,500kg assim como a ca-
tegoria (C), veículos com peso bruto superior a 
3,500Kg e/ou mais de nove lugares. Eis que de-
vemos nos perguntar – estará este novato cons-
ciente da responsabilidade acrescida que sobre 
ele pesa?

Terá consciência da real força do motor de um 
veiculo pesado, a relação velocidade - distância 
de travagem, a distância a que deve iniciar a ma-
nobra de ultrapassagem e como terminar a mes-
ma?

É imperioso notar que na educação escolar 
não lhe é permitido saltar o ensino obrigatório, 
para seguir o universitário.

Pelo que é preciso não apenas limitar o acesso 
a categoria C, com base na idade ou os três, mí-
nimos, anos de experiência com a carta de con-
dução da categoria B, mas também acrescer mais 
conhecimentos de mecânica aos candidatos a 
carta de condução da categoria C.

EM MEMORIA A TODAS AS VÍTIMAS DE 
ACIDENTES DE VIAÇÃO.

Oscar Rafael

MENSAGEM COVID-19

Se tiveres uma doença crónica como HIV, hipertensão ou diabetes, continue a ir 
às consultas e tomar a medicação de forma regular.

Como avalia o ano de 2021?
O mês de Dezembro caminha para o fim e,  como de praxe, o jornal domingo saiu à rua para ouvir a avaliação dos cidadãos sobre o ano de 2021.

UM BOM ANO  

- Amâncio Ubisse, estu-
dante 

Foi um ano positivo, ape-
sar de ter sido marcado pela 
pandemia da Covid-19. É 
uma situação com a qual con-
vivemos desde o ano passado 
e quando a situação estava a 
ficar  controlada fomos sur-
preendidos pelas revelações 
dos réus do caso da dívidas 
não declaradas.

Em termos comparativos, 
melhor foi o ano de 2019 pois 
não tínhamos as restrições 
que resultaram da pandemia. 
No entanto, penso que a co-
vid-19 também teve o seu 
impacto positivo, por exem-
plo, com o melhoramento dos 
sanitário das escolas e a intro-
dução do uso da máscara que 
além da Covid nos protege de 
outras doenças respiratórias.

TERMINEI A 
FORMAÇÃO

- Kátia Boa, técnica de far-
mácia

Foi um ano positivo porque 
mesmo com a pandemia, deu 
para as as pessoas continua-
rem a exercer as suas activida-
des essenciais como é o caso de 
frequentar as universidades e 
outros subsectores do ensino e 
aprendizagem. Pessoalmente 
consegui terminar a minha for-
mação em farmácia.

Penso que a situação que 
vivemos, nomeadamente a 
pandemia da Covid-19  e a crise 
financeira tendem a melhorar. 
Por isso há boas perspectivas. 
Não vou falar do julgamento 
porque não tenho domínio do 
assunto, mas acredito que no 
próximo ano teremos um ano 
mais produtivo.

MEIO COMPLICADO

- Fenias Coane, comerciante

Para mim foi um ano meio 
complicado devido à pandemia 
da Covid-19, mas mesmo as-
sim as pessoas conseguiram se 
adaptar às medidas de preven-
ção. 

O momento mau que me 
marcou neste ano, uma vez 
que sou vendedor ambulante, 
é a acção do município. Tem o 
direito  de tirar as pessoas do 
passeio porque não são bancas, 
mas não vejo necessidade de 
complicar um vendedor ambu-
lante. Quanto às coisas boas, o 
que vejo é que mesmo um es-
trangeiro quando chega na cida-
de de Maputo consegue ver em 
que avenida se encontra, porque 
está tudo identificado.

MUITO COMPLICADO

- Luís Nhamazana, antigo 
combatente

Foi um ano muito complica-
do para as nossas vidas, sendo 
que o que mais nos afectou foi 
a pandemia que arrasou todo 
mundo sem deixar Moçambique 
de fora. Também temos os con-
flitos armados no Centro e Norte 
do país.

O governo tem feito um es-
forço para a nossa sobrevivência 
no meio desses problemas todos 
que mencionei, por isso espero 
que o próximo ano seja melhor, 
que a guerra e o terrorismo aca-
bem para podermos avançar 
com as nossas vidas. Temos es-
peranças, também porque ouvi 
que já saiu da Ásia a plataforma 
flutuante que vai dar início à 
exploração do gás natural, é um 
ganho para nós.

GERIMOS BEM A 
PANDEMIA

- Helena Cotela, hoteleira

Sinceramente o ano teve 
aspectos positivo e outros ne-
gativos. Nas coisas negativas 
pode-se destacar a pandemia 
da Covid-19 e o abalo genera-
lizado da economia.

Fomos os mais resilientes 
na gestão da pandemia, tive-
mos mortes sim mas não se 
compara à situação dos países 
vizinhos. Isto para mim é mui-
to positivo. Pessoalmente tive 
muitos êxitos que não interessa 
mencionar nesta entrevista.

FOI REVELADOR 

- Azarias Halle, designer grá-
fico

Este foi um ano revelador por 
causa da maneira como contra-
riou as nossas expectativas. Digo 
isso por causa do julgamento da 
dívidas não declaradas que trouxe 
muita informação nova que mu-
dou a nossa forma de ver as coisas, 
sobretudo em relação à vida polí-
tica.

É por isso que considero o jul-
gamento como o evento anual 
mais mais marcante.

O outro assunto é o debate so-
bre o nome atribuído ao novo ae-
roporto construido em Gaza.
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MODO DE PREPARAR

1 xícara de leite misturada com 1 
colher (sopa) de suco de limão (deixe 
descansar por 10 min);

2 ovos;
100 ml de óleo;
1 e 1/2 xícara de farinha de trigo;

1 xícara de açúcar;
1 colher (sopa) de canela em pó;
1 colher (sopa) de fermento em pó;
1 maçã sem casca picada;
1 banana picada.

Bolo de maçã
INGREDIENTES

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

RECEITA

Misture os ingredientes na ordem 
acima, eu uso o batedor de arame, mas 
se quiser pode usar o liquidificador (só 
não bata as frutas, apenas misture ao 
final). Leve para assar em forno prea-
quecido em 200º, em  forma untada e 
enfarinhada. No meu forno assou em 
50 minutos, mas este tempo pode va-

riar muito conforme a marca e modelo 
do forno, então faça sempre o teste do 
palito, enfie um palitinho no centro do 
bolo, se sair limpo o bolo está assado, 
mas só abra o forno após 30 minutos, 
para que não murche. 

Fonte: panelaterapia.com

Couve contém ácido 
fólico essencial 
durante a gravidez

Aprenda a fazer pelo 
menos um canteiro

SAÚDE

Veja, em seguida, alguns benefí-
cios da couve para a saúde.

- Regula a pressão arterial, por 
ser rica em potássio, um mineral que 
ajuda a eliminar o excesso de sódio 
do corpo pela urina. Além disso, a 
couve também contém ácido fólico, 
que é essencial durante a gravidez, 
pois esta vitamina participa no de-
senvolvimento da medula óssea do 
bebé durante as primeiras semanas 
de gestação.

- Melhora o sistema imunológico, 
pois é rica em vitaminas do comple-
xo C e B, que ajudam a aumentar as 
defesas do corpo;

- Possui poucas calorias, sendo 
uma excelente opção que pode ser 
incluída em dietas para perder peso;

- Regula o intestino e melhora 
a flora intestinal, pois tem óptimas 
quantidades de fibras, que são ali-
mentos para as bactérias boas no in-
testino e ajudam na eliminação das 
fezes;

- Melhora a saúde dos ossos e 
dos dentes, por ser rica em minerais 
como cálcio e fósforo;

- Previne o envelhecimento pre-
coce, pois é fonte de antioxidantes e 

vitamina C, que ajudam a proteger a 
pele dos radicais livres. Além disso, 
a vitamina C favorece a produção de 
colágeno, que ajuda a manter a pele 
firme e hidratada;

- Previne alguns tipos de cancro, 
uma vez que é rica em clorofila, glu-
cosinolatos, polifenóis e vitaminas, 
que exercem uma acção protectora 
contra agentes cancerígenos;

- Reduz a retenção de líquidos, 
pois é rica em água e antioxidantes 
que estimulam a eliminação do ex-
cesso de líquido do corpo;

- Ajuda a reduzir os níveis de co-
lesterol, por ser rica em fibras que 
diminuem a absorção e aumentam a 
eliminação de gordura dos alimentos 
pelas fezes;

- Ajuda a proteger o fígado, pois 
promove a eliminação de toxinas do 
organismo, desintoxicando o fígado;

- Previne e trata a anemia, devido 
ao seu teor de ferro e vitamina C, que 
são importantes para ajudar na ab-
sorção do ferro dos alimentos;

FONTE: https://www.tuasaude.
com/couve

lar, e para quem tem muitas 
‘bocas’ por alimentar e ou-
tras contas por pagar, a coi-
sa complica-se mais ainda.

Note-se que em alguns 
casos - sem querer pau-
tar por hipérboles – a vida 
aperta de tal modo que a 
‘mesa’ se vê prejudicada e 
vive-se literalmente à pão e 
água. Para evitar que não se 
chegue a tanto, a vovó Anita 
Armando aconselha a todas 
as mulheres, especialmente 
as que têm um espaço com 
terra que dê para cultivar, 
que ‘se orientem’ de dife-
rentes formas. Realce-se, 
mais uma vez, que a vovó 
do jornal domingo  não se 
refere a grandes extensões 
de terra, fala de pequenas 
porções dentro do quintal, e 
justifica-se:  “hoje em dia, é 
complicado esperar somen-
te pelo bolso do marido. Até 
nós as mais velhas, que não 
fomos à escola, também fa-
zemos alguma coisa para 
ajudar, pegando na enxa-
da”. 

Assim, não resta outra 
saída senão complementar 
o rendimento familiar, “fa-
zendo canteiros, para plan-
tar ‘salada’ (alface), tomate, 
couve e outras coisas. A mu-
lher deve ter ‘ideia’, mesmo 
aquelas que foram à escola, 
para não faltar comida em 
casa e poupar dinheiro para 
outras coisas”, encerrou. 

- Vovó Anita Armando

A vida não está fácil para ninguém. Pode 
até parecer um cliché, mas a verdade é que 
reflecte a realidade da maioria. Assim sen-
do, o importante é saber ‘se virar’, como 
sói dizer-se em gíria popular. 

Entretanto, no que toca à gerência do 
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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 Tenda da Justiça    
(Repetição)
7:00 Bom Dia Moçambique 
Directo  
9:00 TV Surdo  
9:30 Desenhos Animados: Código 
do Puzzle Episódio 04 a 08 
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 Programa Nº 44
15:15 Espectáculo Musical:  
Tchacaze
17:00 Convívio Ao Domingo
Directo   
19:00 Passadeira Vermelha  
19:25 Conquistas Programa Nº 08 
20:00 Telejornal  
21:30 Especial Informação:    

Inauguração do Aeroporto
                             Filipe Jacinto Nyusi  
22:30 Espectáculo Musical: Shakira   
Live from Paris   
0:00 Convívio Ao Domingo  
Repetição  
2:00 Agora Nós: O Que é 
Casamento Tradicional  Repetição  

3:00 Conquistas Repetição  
3:30 Canal Zero Repetição 
4:00 Antena do Soldado 
Repetição 
4:30 O Mágico 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 INTERACTIVA/
EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00 - JUNTOS AO DOMINGO

08:00 - TU AÍ, TU AQUÍ

09:15-  DESPORTO/CULTURA E 
SAÚDE

10:00- NGOMA MOÇAMBIQUE 2021

11:10- TUDO VAI FICAR BEM

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

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20  - BOLENTIM METEOROLÓ-
GICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ESTA SEMANA ACONTECEU

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

14:30- DOMINGO DESPORTIVO

18:05- UMA DATA NA HISTÓRIA

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONAVÍ-
RUS

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

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

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

12 de Dezembro de 2021

CINEMA

Agenda
Cultural

Letitia Wright prefere sair
da Marvel do que tomar vacina

Disney cancela estreia
de suspense com Ana
de Armas e Ben Affleck

ÁRIES
Apesar da irritabilidade que pode surgir, 

procure ter paciência, pois é provável que 
haja uma certa lentidão para realizar o que 
deseja.

TOURO
Poderá haver rompimentos e turbulência 

em seus relacionamentos. Procure cuidar 
das suas emoções e se acolher para manter 
o equilíbrio.

GÉMEOS
Você poderá sentir uma certa inquie-

tação nesta semana. Por isso, a prática de 
meditação pode te auxiliar a perceber para 
onde direccionar sua energia. 

CÂNCER
 Pode ser que você se irrite e tenha ati-

tudes intempestivas. Procure observar bem 
suas emoções e meditar para equilibrar sua 
energia. 

LEÃO
Terá mais atenção para cuidar daquilo 

que planeia se tornar no futuro. Além disso, 
usará a criativa para encontrar bons cami-
nhos e soluções que te ajudem a trilhar sua 
carreira. 

VIRGEM
Haverá uma inquietação por busca de 

novidades, e filosofias que saiam do que 
você já conhece e possam te trazer novos 
olhares sobre a vida. 

LIBRA
 Sua intuição estará bem activa e te aju-

dará a encontrar novos caminhos para res-
significar as dores que podem ressurgir. É 

um bom momento para se desvencilhar de 
sentimentos nocivos e quebrar padrões de 
comportamentos destrutivos. 

ESCORPIÃO
É provável que você esteja mais impa-

ciente e queira resolver tudo com rapidez. 
Terá dificuldade para compreender o lado 
do outro, portanto, procure cuidar das suas 
emoções, se acolher e evite acções precipi-
tadas. 

SAGITÁRIO
Busque agir com criatividade para solu-

cionar os problemas que surgirem, ao invés 
de agir por impulso. Uma nova fase se inicia 
e você terá a oportunidade de valorizar suas 
conquistas e dar mais atenção à sua vida fi-
nanceira. 

CAPRICÓRNIO
 Aproveite a energia desta semana para 

fazer algum curso que te auxilie neste pro-
cesso de busca interior. Seu lado emocional 
estará voltado para o cuidado com a autoes-
tima. 

AQUÁRIO

É provável que acesse lugares internos 
que você evitava por medo ou por não saber 
nomeá-los direito. Procure desenvolver seu 
lado espiritual e, se precisar, busque ajuda 
terapêutica para lidar com as questões que 
surgirem.

PEIXES
Aproveite que sua intuição estará em alta 

para negociar. Você está em uma fase com 
muita energia direccionada para o trabalho. 
Vai lutar para conquistar seu lugar em sua 
carreira. 

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

A produção da aguardada se-
quência ‘Pantera Negra 2 – Wakan-
da Forever‘ está passando por 
alguns contratempos e a possibi-
lidade de novos atrasos nas filma-
gens com o posicionamento anti-
vacina da actriz Letitia Wright.

A actriz sofreu uma lesão no set e 
acreditou-se que era um ferimento 
leve, mas recentemente foi revela-
do que havia causado problemas de 
saúde e a produção foi colocada em 
espera até 2022.

Agora, a produção enfrenta 
mais problemas. Segundo o Giant 
Freakin Robot, Wright não deseja 
retornar ao Universo Cinematográ-

fico Marvel (MCU) porque não quer 
receber a vacina.

Se Letitia não for vacinada, ela 
não pode voltar a trabalhar para o 
Universo Cinematográfico Marvel, 
já que o estúdio obriga todos os seus 
funcionários a tomarem vacina 
contra a Covid-19 em seus sets. Se 
a actriz não foi vacinada e não quer 
tomar a vacina, pode ser que ela não 
retorne para terminar suas cenas 
em ‘Pantera Negra 2‘, colocando o 
projecto em perigo.

Ela não seria a primeira actriz a 
deixar a produção em 2021 devido 
ao aumento dos mandatos de va-
cinas. Embora ainda não seja um 

A estreia do suspense erótico 
‘Águas profundas‘ (Deep Water), 
estrelado por Ana de Armas e Ben 
Affleck, foi cancelada pela 20th Cen-
tury Studios (antiga 20th Century 
Fox), divisão de conteúdos maduros 
da Walt Disney Company.

Originalmente, o longa chegaria 
aos cinemas no dia 13 de Janeiro de 
2022 no Brasil, sendo lançado no dia 
seguinte ao redor do mundo. 

A informação foi revelada pela re-
vista EW.

O estúdio decidiu não comentar 
a decisão de remover o filme da sua 
vindoura grade de estreias e também 
não revelou se uma nova data de lan-
çamento será agendada.

Na trama, Vic e Melinda Van Allen 
são um jovem casal atraente, cujo jo-

gos mentais sofrem uma reviravolta 
quando as pessoas ao seu redor co-
meçam a aparecer mortas. O casal 
evita o divórcio em um casamento 
sem amor, permitindo que cada um 
tenha seus próprios amantes, mas 
tudo fica conturbado quando a fa-
chada da vida suburbana americana 
é exposta.

O longa é baseado no livro ho-
mónimo escrito por Patrícia Hi-
ghsmith e será o primeiro filme do 
director Adrian Lyne em quase duas 
décadas. Uma das suas produções 
mais famosas é ‘Atracção Fatal‘.

O elenco ainda conta com Tra-
cy Letts, Rachel Blanchard, Dash 
Mihok, Jacob Elordi, Kristen Con-
nolly, Jade Fernandez e Lil Rel Howe-
ty. 

grande problema para o MCU, 
está acontecendo bastante em 
Hollywood.

No Twitter, alguns usuá-
rios compartilharam o seu 
descontentamento com o fac-
to de a actriz ainda não ter-se 
vacinado contra a Covid-19, 
o que impediria a sua entra-
da em solo norte-americano 
– afectando directamente no 
cronograma de produção do 
longa-metragem.

Lembrando que as filma-
gens da sequência deverão ser 
retomadas no início de 2022.

Wright sofreu uma lesão 
no set em Boston no início 
deste ano, durante uma cena 
envolvendo um equipamen-
to. Coogler e sua equipa pas-
saram os últimos dois meses 
filmando basicamente todas 
as cenas do filme que não exi-
gem a presença dela. A morte 
repentina de Chadwick Bo-
seman no ano passado elevou 
a posição de Wright na fran-
quia, e ela será a protagonista.

O lançamento do fil-
me foi adiado de 8 de Julho 
de 2022 para 11 de Novembro 
de 2022.
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CELERIDADE NA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Grilo da Silva Lubrino, secretário permanente do Ministério da Saúde

MISAU capacita gestores
de nível provincial

Publicidade

Novembro de 2021

Entrega ao Domicílio 

Ano Semestre Trimestre

11.063, 00 MT 5.532, 00 MT 2.765, 00 MT

Trimestre

Levantamento nos balcões da Sociedade do Notícias

Ano Semestre

9.484, 00 MT 4.742, 00 MT 2.372, 00 MT

Ano Semestre Trimestre

3.120, 00 MT 1.560, 00 MT 780, 00 MT

Entrega ao Domicílio 

6.033, 00 MT

3.018, 00 MT

1.508, 00 MT

502, 00     MT
251, 00    MT

125, 00    MT

19, 00      MT

Anual
Semestral
Trimestral
Mensal
Quinzenal
Semanal
Diária

1.966, 00 MT

983, 00    MT

491, 00    MT

164, 00    MT

28, 00      MT

Anual
Semestral

Trimestral
Mensal
Semanal

Compromisso com  os factos!

Mais informações: +258 21427061 | +258 84 9104321
publicidade@snoticias.co.mz  | info@snoticias.co.mz

JORNAIS IMPRESSOS

JORNAIS DIGITAIS

/

Levantamento nos balcões da Sociedade do Notícias

Ano Semestre Trimestre

2.340, 00 MT 1.170, 00 MT 585, 00 MT

Levantamento nos balcões da Sociedade do Notícias

O “Notícias” aconselha a renovação atempada da sua assinatura ou subscrição

ASSINATURAS 2022
Tabela de preços de Assinaturas

dos Jornais Notícias,Domingo e Desafio

D
irectores provin-
ciais e dos ser-
viços províncias 
de saúde benefi-
ciaram de capa-

citação visando assegurar 
a celeridade dos procedi-
mentos administrativos 
e de execução financeira, 
para já um dos constrangi-
mentos do sector.

Intervindo na abertura 
do evento, que teve lugar 
no distrito de Matutuíne, 
província de Maputo, Gri-
lo da Silva Lubrino, secre-
tário permanente do Mi-
nistério da Saúde, afirmou 
que uma das acções que 
urge melhorar é a capa-
cidade de execução orça-
mental dentro dos padrões 
estabelecidos por lei, ten-
do em vista a celeridade 
dos processos, para que 
o sector administrativo e 

financeiro não possa ser a 
causa de impedimento ou 
atraso no normal funcio-
namento da instituição. 

“A componente da 
gestão administrativa e 
financeira é preponde-
rante pelo facto de per-
mitir, através de uma 
mais eficiente gestão dos 
recursos, libertar fundos 
para mais investimento 
e melhores serviços a se-
rem dados à população”, 
acrescentou o secretário 
permanente.

Um dos desafios apon-
tados por Grilo da Silva 
Lubrino , no âmbito da 
gestão financeira, é a des-
centralização da gestão 
da execução orçamental, 
através da extensão do e-
-SISTAFE para outras ins-
tituições a nível nacional. 

A nível provincial, Gri-

lo da Silva disse que foram 
dados contributos signifi-
cativos para a implemen-

tação de repartições de 
contabilidade e prestação 
de contas e de conformi-

dade processual e legal, 
dessa forma, reforçar a 
capacidade da direcção 

em implementar as exi-
gências de contabiliza-
ção e reporte financeiro 
de projectos com fundos 
externos. 

Em jeito de exortação, 
o secretário permanente 
apelou aos gestores se-
niores a continuarem a 
melhorar e estabelecer 
uma gestão financei-
ra forte e comprometi-
da com os princípios de 
transparência a todos os 
níveis.

Refira-se que a ca-
pacitação dos gestores 
províncias foi antece-
dida pela formação dos 
gestores centrais ligados 
às áreas de planificação, 
administração e finanças 
e todas as unidades que 
lidam com a execução 
de projectos e programas 
com fundos externos.
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Nacional

- assegura Joaquim Langa, director nacional, em entrevista ao domingo

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

de animais para humanos

Situações de requalificação poderão ter lugar à luz do novo instrumento

Joaquim Langa, director nacional de Terras

Ordenamento territorial passa
a basear-se em consultas públicas   

O 
processo de orde-
namento territorial, 
cujo plano de imple-
mentação foi recen-
temente aprovado 

pela Assembleia da República, vai 
basear-se em consultas públicas, 
no sentido de promover maior 
participação comunitária na to-
mada de decisões sobre o uso da 
terra.  

Em entrevista ao domingo, o 
director nacional de Terras, Joa-
quim Langa, explicou que nas di-
ferentes etapas do ordenamento 
territorial estarão representados 
Governo, sociedade civil, sector 
privado, académicos e as comu-
nidades das áreas onde projectos 
serão desenvolvidos.

Defendeu que a sociedade civil 
assume papel importante na advo-
cacia e monitoria desde a fase do 
lançamento, elaboração até à im-
plementação dos planos. 

Em relação ao Plano Nacional 
de Desenvolvimento Territorial se-
rão promovidas acções para maior 
divulgação, que contarão igual-
mente com o envolvimento dos 
representantes dos municípios e 
governos distritais.

O plano pretende reduzir o 
desequilíbrio entre as políticas e 
directrizes e regular as orienta-
ções estratégicas para a tomada de 
decisões sobre o ordenamento do 
território. 

Com efeito, constam do novo 
instrumento opções relacionadas 
ao desenvolvimento económico 
e social do Governo central, pro-
vincial e distrital. Integram ainda 
medidas de política sectorial e pro-
gramas de investimentos públicos 

e privados. 
Segundo Joaquim Langa, será 

com base no novo instrumento 
que se vão conduzir os planos que 
vierem a ser produzidos a nível de 
base, incluindo planos de porme-
nor. 

Salientou que a nível sectorial, o 
plano congrega as prioridades es-
tabelecidas na Estratégia Nacional 
de Desenvolvimento e no quadro 
dos Objectivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS). 

O director nacional de Ter-
ras referiu que o instrumento vai 
igualmente servir de garantia no 
âmbito da implementação das ac-
tividades e monitoria de casos de 
infracções na utilização dos espa-
ços. 

Durante a sua implementação 
serão criados órgãos para coorde-
nar acções de âmbito central, atra-
vés de uma comissão interministe-
rial de ordenamento do território 
com supervisão directa do Primei-
ro-Ministro e secretariado pelo 
Ministério da Terra e Ambiente. 

Vai ser também criado um ob-
servatório de ordenamento terri-
torial dotado de recursos técnicos. 
Está também preconizado um sis-
tema nacional de informação terri-
torial para promover a transparên-
cia e melhoria do conhecimento 
das comunidades.  

A nível provincial serão criados 
gabinetes técnicos inter-distritais 
com a missão de apoiar as auto-
ridades na gestão das respectivas 
áreas de jurisdição. 

REQUALIFICAÇÃO 

Situações de requalificação po-
derão ter lugar à luz do novo ins-
trumento. O Conselho Municipal 

de Maputo é apontado, neste caso 
particular, como tendo registado 
avanços ao implementar projectos 
em muitas zonas tanto para cor-
rigir deficiências na urbanização, 
como para ordenar situações ina-
propriadas. 

Espera-se que o ordenamento  
determine a implantação de no-
vos assentamentos, sobretudo nos 
polos de desenvolvimento indus-
trial. 

Conforme exemplificou Langa, 
se há necessidade de exploração 
de ferro, o ordenamento dos no-
vos assentamentos deverá acau-
telar situações de crescimento 
desordenado. As actividades eco-
nómica que geram assentamen-
tos à sua volta vão requerer, em 
primeiro lugar, um ordenamento 
de modo a evitar construções em 
zonas inapropriadas.

Nas regiões com potencial 
faunístico, como periferias de 
reservas e parques, por causa da 
migração de animais, não serão 
permitidos assentamentos habi-
tacionais ou produção agrícola. 

O entrevistado apontou que 
nas referidas áreas, quando forem 
estabelecidos projectos de plano 
provincial e distrital, deve-se ter 
em conta eventuais conflitos de 
interesse. 

Comentou que  nas zonas in-
dustriais a oportunidade de ne-
gócios ou de desenvolvimentos 
não deve constituir uma abertura 
para a construção de habitações 
sem ter em conta os problemas 
ambientais. 

O Plano Nacional de Desenvol-
vimento Territorial, com horizon-
te de 20 anos, é um instrumento 
que visa também mitigar even-
tuais conflitos entre o Homem e a 
fauna bravia.

PLANOS ESPECIAIS

Paralelamente foram aprovados 
planos especiais que estabelecem 
parâmetros e condições de uso de 
áreas com continuidade especial. 
Trata-se de áreas que possuem 
condições ecológicas e marítimas, 
mas com características comuns 
em termos de espaço.

O primeiro instrumento refere-
-se ao Plano Especial do Vale do 
Zambeze, com um horizonte de 
30 anos, abarcando parcialmente 
quatro províncias, em particular 
Tete. 

A característica comum do Vale 
do Zambeze, segundo Joaquim 
Langa, é a existência de recursos 
naturais, potencial para a explora-
ção agrícola e ser zona ecológica de 
protecção sensível, como é o caso 
da área costeira do baixo Zambeze. 

Destacou que naquela região 
poderão ser implantadas novas 
barragens, além do aproveita-
mento dos recursos naturais, so-
bretudo faunísticos e de conserva-
ção. O plano refere que o turismo 
cinegético poderá ser estabelecido 
observando critérios de maior se-
gurança.  

Com vista a evitar conflitos de 
interesse, o plano orienta que os 
eventuais investidores devem ser 
direccionados para o lugar ade-
quado à implementação do seu 
projecto.

O outro instrumento é o Pla-
no Especial de KaNyaka e parte 
do distrito de Matutuíne. As duas 
áreas têm uma faixa com ecossis-
tema similar e contíguo, embora 
abarquem mais que um distrito. 

O plano de KaNyaka terá um 
horizonte de 25 anos compreen-
dendo o agora Parque Nacional de 
Maputo e a Reserva Marinha Par-
cial da Ponta D’Ouro, que apre-

senta condições para infra-estru-
turas industriais que podem colidir 
com os objectivos da conservação 
do ecossistema. 

Dos vários cenários definidos 
acabou por ser aprovado um de-
senvolvimento integrado que be-
nefície as comunidades locais e ao 
mesmo tempo atrai investimen-
tos.   

Quanto ao desenvolvimento 
da indústria naquela zona, Langa 
destacou que os processos vão re-
querer uma prévia avaliação am-
biental com propostas e projectos 
consubstanciados às estratégias de 
cada uma das regiões. 

PLANOS DE 
URBANIZAÇÃO

Ainda nesta entrevista, o di-
rector nacional de Terras destacou 
que o Plano Nacional de Desenvol-
vimento Territorial privilegia es-
paços em função das qualidades e 
condições climatéricas. 

Referiu que Moçambique qua-
se que não polui, mas é dos mais 
prejudicados pelas mudanças cli-
máticas.

Face aos recentes estragos veri-
ficados na região Centro, o entre-
vistado revelou que foi elaborado 
um Plano de Estrutura Urbana para 
a cidade de Quelimane. 

Espera-se que o mesmo venha a 
ser transformado em lei  e que con-
tribua para mitigar problemas de 
ordenamento, mobilidade, aces-
sos, gestão de lixo e saneamento. 

O mesmo exercício está a ser 
feito em relação Município da Bei-
ra, severamente afectado pelo ci-
clone Idai.

Estão concluidos igualmente 
planos de Sussundenga, Chibuto e 
em curso da Ilha de Moçambique, 
Nampula e Marromeu.
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Concurso no 50 de 011 - 12 - 2021
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ERMELINDA SETE 
MALENE
FALECEU

Seu filho Luís Alberto Mahoque, esposa Emília 
da Silva, netos Nêusia, Mauro, Deodita, Clepton, 
Ácia, Jusarte, Tursélio, Écio, Klerson, genros, 
noras, bisnetos e todos familiares comunicam 
com profunda mágoa e consternação o faleci-
mento do seu ente querido ERMELINDA SETE MALENE, ocorrido no 
dia 10/12/2021, às 5.55 horas, cujo funeral se realiza amanhã, segun-
da-feira, dia 13/12/2021, às 9.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, 
antecedido de velório na sua residência sita no Bairro de Inhagóia 
“A”, Qº 29, casa nº 26, às 7.30 horas. Paz à sua alma.

N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N

PUBLICIDADE

Neutralizados 
assaltantes
que invadiram 
casa da juíza

ECLC, sito na Sede do Bairro Luís Cabral, Av. da Namaacha ou de Moçambique, rua 
n. 5049, telemóveis: 847700298/ 826864465/ 871232355

Matrículas para 2022
A Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC deseja aos seus alunos, pais, encarregados de 

educação e ao público em geral um próspero ano lectivo 2022. Aproveita este 
meio para informar que ainda renova-se matrícula e que ainda há vagas para matricular 

de novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por um valor 
acessível.

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS (7ª, 10ª e 12ª), 
FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na Sede do Bairro 
Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 
847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.

D
ois dois indivíduos foram neutra-
lizados na sexta-feira pelo Serviço 
Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC) suspeitos de terem assal-
tado, há dias, a residência da juíza 

do Tribunal Distrital da Manhiça, província de 
Maputo. 

Os indiciados, para além de protagonizarem 
o assalto, mantiveram refém a juíza e sua fa-
mília durante dois dias (quarta-feira e quinta-
-feira).  Falando à imprensa, ontem, na cidade 
da Matola, um dos detidos confessou o crime. 
Disse que um estudo sobre a rotina da vítima 
foi feito antes da concretização do assalto. 

“No dia do assalto esperamos a juíza retirar-
-se da casa. Pulámos o muro de vedação e in-
troduzimo-nos no interior da casa, onde man-

tivemos refém a família. Quando ela apareceu 
também tornamos a ela nossa refém e pedimos 
que nos entregasse dinheiro”, explicou.

Contou ainda que um dos criminosos, ain-
da a monte, acompanhou a juíza para o ATM, 
onde obrigaram-na a fazer o levantamento de 
valores monetários. 

Durante as 48 horas que estiveram na resi-
dência, os indiciados prepararam e passaram 
as refeições juntamente com as vítimas e assis-
tiam à televisão.

Da casa da juíza, os assaltantes roubaram 
computador, telemóveis e 140 mil Meticais. 

O porta-voz do SERNIC na província de 
Maputo, Elino Panguana, disse que há um tra-
balho em curso com vista a neutralizar o cabe-
cilha do grupo.
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CONGRESSO DO MPLA

João Lourenço reeleito presidente 
com 98,04 por cento dos votos

O Presidente do 
MPLA, partido no poder 
em Angola, João Louren-
ço, foi reeleito no cargo 
na sexta-feira (10) por 
98,04 por cento, sem 
surpresas, sendo assim o 
candidato à presidência 
nas eleições de 2022.

Do universo de 2.965 
delegados ao VIII Con-
gresso que decorreu 
em Luanda, 33 votaram 
contra e 13 se abstive-
ram, enquanto foram 
registados quatro votos 
nulos e dois votos em 
branco.

Noutra decisão, como 

anunciado anterior-
mente, o Comité Central 
passa de 497 para 693 
membros, com parida-
de de género e com uma 
taxa de até 30 por cento 
de membros com até 35 
anos.

Dos 2.644 votos váli-
dos, 2.466 aprovaram a 
constituição do Comité 
Central, 97 votaram con-
tra e 40 se abstiveram.

Lourenço, Presidente 
da República, foi o can-
didato único, depois de 
o militante António Ve-
nâncio ter anunciado a 
sua intenção de candi-

datar-se à liderança do 
partido, o que não che-
gou a efectivar-se por 
não ter conseguido as 
duas mil assinaturas de 
membros requeridas pe-
los estatutos. Assim, ele 
acusou o MPLA de “blo-
queio” à sua candidatu-
ra e recorreu ao Tribu-
nal Constitucional para 
impedir a realização do 
congresso, mas a provi-
dência cautelar foi inde-
ferida na quarta-feira da 
semana passada.

voaportugues.com

COVID-19

África do Sul pode tornar 
vacinação obrigatória

U
m dos prin-
cipais assun-
tos entre sul-
- a f r i c a n o s 
actualmente 

é a obrigatoriedade da 
vacina contra o corona-
vírus, cogitada pelo go-
verno, conforme disse o 
Presidente Cyril Rama-

phosa semana finda. 
No país onde um ter-

ço dos profissionais de 
saúde ainda não se vaci-
nou – e parece não que-
rer se imunizar, segun-
do a associação médica 
sul-africana – alguns já 
questionam a legalidade 
da eventual obrigato-

riedade para determi-
nadas actividades e cer-
tos locais.

A descoberta da va-
riante Ómicron do co-
ronavírus, com um 
grande número de mu-
tações que a tornam 
potencialmente mais 
transmissível do que a 

delta e, provavelmente 
,mais resistente às va-
cinas, impacta directa-
mente os sul-africanos. 
O presidente Ramapho-
sa criticou os países que 
fecharam as fronteiras 
para viajantes prove-
nientes da África do Sul 
e vizinhos. 

Tendo sido apoiado 
pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) que 
também considerou a 
medida precipitada.

Até agora, só o Reino 
Unido, primeiro a banir 
voos vindos de países do 
sul do continente afri-
cano, anunciou a reto-
mada do serviço. Duas 
companhias aéreas 
devem voltar a operar 
nessas rotas em breve, 
porém com restrições. 
Por enquanto, apenas 
cidadãos britânicos, ir-
landeses ou quem tem 
residência nas “ter-
ras da rainha” poderão 
embarcar, mas terão de 
cumprir quarentena de 
10 dias em um hotel in-
dicado pelo governo.

De acordo com o pre-
sidente sul-africano, 
35,6 por cento da po-
pulação foi totalmen-
te vacinada. Nas ruas e 
em discussões nas redes 
sociais, o clima é de in-
dignação, pois a Europa 
actualmente é o epi-
centro da pandemia e o 
número de casos diários 

no bloco tem sido maior 
que dos sul-africanos. 
Porém, as mesmas me-
didas restritivas não 
foram tomadas contra 
países europeus. Esta 
sensação de exclusão e 
injustiça predomina na 
África do Sul.

Na última segunda-
-feira, o presiden-
te chinês, Xi Jinping, 
prometeu um bilião de 
doses de vacinas anti-
-Covid-19 aos países 
africanos, sendo 600 
milhões em forma de 
doações de frascos e ou-
tras 400 milhões de ou-
tras fontes, como inves-
timentos em unidades 
de produção. 

Resta saber como será 
a aceitação em países 
como o Zimbabwe, que 
também recebeu doa-
ção de vacinas da China 
e parte da população re-
jeitou especificamente o 
imunizante chinês por 
desconfiar de sua eficá-
cia e protestar contra o 
país onde o coronavírus 
surgiu.

 RFI

Acesse https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

29
12 de Dezembro de 2021

InternacionalQUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Soldados norte-americanos no Afeganistão

EUA na barra do tribunal?
Não passou de “sol de pouca dura”

N
o início de 
2020, o Tribu-
nal Penal Inter-
nacional (TPI) 
anunciou que 

iria abrir uma investiga-
ção para apurar as alega-
ções de terem sido come-
tidos crimes de guerra no 
Afeganistão. 

Na altura dizia-se que 
os alvos da investigação 
seriam todas as partes 
envolvidas, nomeada-
mente soldados dos EUA, 
do Afeganistão, homens 
armados dos Talibãs e 
outros grupos envolvidos 
na violência naquele país 
asiático. A decisão pa-
recia arrojada pois abria 
espaço para lavar a ima-
gem do TPI, já que a ins-
tituição tem sido alvo de 
críticas de que tem sido 
parcial e que foi criada 
para investigar, julgar e 
condenar indivíduos de 
Estados relativamente 
fracos e não mexer com 
os de Estados poderosos. 
Semana passada, no en-
tanto, o novo Procura-
dor-Chefe do TPI, Karim 
Khan, voltou atrás e dis-
se que a investigação vai 
continuar, mas os solda-
dos dos EUA e operativos 
da Agência de Inteligên-
cia Central (CIA) já não 
estão na lista dos visados. 
Ou seja, a ideia de que os 
EUA podiam ser coloca-
dos na barra do tribunal 
não passou de “sol de 
pouca dura”.

O TPI foi estabelecido 
em Julho de 2002 com 
a adopção do Estatuto 
de Roma. Para servir de 
tribunal permanente e 
independente para in-
vestigar e levar à justiça 

OLHANDO O MUNDO

Edson Muirazeque *
edson.muirazeque@gmail.com

* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano

indivíduos que cometem 
as mais hediondas vio-
lações do direito inter-
nacional e dos direitos 
humanos. No entanto, 
apesar de milhares de 
situações e casos poten-
ciais que poderiam ter 
sido investigados pelo 
tribunal e, eventualmen-
te, ser julgados, somente 
45 pessoas foram indi-
ciadas, com 45 proces-
sos perante o TPI. Além 
disso, apenas 14 dos 45 
resultaram num proces-
so completo e apenas 
nove foram condenados. 
Esses números referem-
-se a indivíduos ou casos 
relativos ao continente 
africano, um facto que 
denuncia as razões de 
haver uma percepção de 
que o tribunal foi criado 
para caçar as lideranças 
do continente. 

Quando se trata de in-
vestigar e indiciar figuras 
de outros continentes, 
especialmente indivíduos 
das grandes potências do 
sistema internacional, o 
tribunal parece não ter 
“pernas para andar”. No 

contexto da invasão an-
glo-americana ao Iraque 
provou-se, por exemplo, 
que George Bush, anti-
go presidente dos EUA, 
e Tony Blair, antigo pri-
meiro-ministro da Grã-
-Bretanha, ludibriaram a 
opinião pública interna-
cional para invadir o Ira-

que de Saddam Hussein. 
Emergiu um movimento 
que pedia que aqueles 
dois líderes fossem leva-
dos à barra do TPI, mas o 
tribunal fez “ouvidos de 
mouco”. 

O caso do Afeganistão 
é mais um caso evidente 
da inércia do TPI peran-
te uma grande potência. 
Desde 2006, o Tribunal 
tem monitorado a situa-
ção de conflito naquele 
país, quando lançou in-
vestigações prelimina-
res.

 Em 2017, no entanto, 
a anterior Procuradora-
-Chefe do Tribunal, Fa-
tou Bensouda, pediu 
autorização para a rea-
lização de uma investi-
gação completa visando 
todas as partes do confli-
to. Depois de autorizada 
a investigação, em 2020, 
e a pedido das autorida-
des de Kabul que diziam 
pretender investigar os 
crimes de guerra domes-

ticamente, o tribunal 
interrompeu os seus tra-
balhos. Mas, o cenário de 
mudança de liderança no 
país, com os Talibãs vol-
tando ao poder, Karim 
Khan anunciou que os 
trabalhos de investigação 
seriam reiniciados, ale-
gando que com as novas 
autoridades os crimes de 
guerra não mais seriam 
investigados de forma 
apropriada.

Na semana passada, 
numa reunião em Haia 
com os membros do TPI, 
Khan reconfirmou o que 
já havia dito em Setem-
bro: que a investigação 
sobre o Afeganistão vai 
ser retomada mas, desta 
vez, as tropas dos EUA e 
os operativos da CIA já 
não fazem parte do pro-
cesso; os alvos serão os 
governantes do Afeganis-
tão, os Talibãs e o Estado 
Islâmico. Khan sustenta 
a sua decisão suposta-
mente com base em evi-

ção dos críticos daquela 
instituição. O Procura-
dor deixou transparecer 
claramente que o TPI é 
um tribunal dos mais fra-
cos no sistema. Como ele 
disse, na perseguição de 
dois eventuais crimino-
sos, mais vale priorizar 
o mais fraco, por abrir a 
possibilidade de sua con-
denação, do que o mais 
forte, pois este sequer 
permitirá que seja in-
vestigado. Com o pedido 
de Bensouda, em 2017, 
abria-se a expectativa 
de que o TPI não escolhe 
quem investigar em fun-
ção do seu poder. No en-
tanto, a “despriorização” 
de forças norte-america-
nas e seus serviços de in-
teligência vai continuar a 
dar razão aos críticos do 
Tribunal e evidencia que 
a esperança de ver ele-
mentos de uma grande 
potência à barra do TPI 
não passou de “sol de 
pouca dura”.

dências de que “os piores 
crimes em termos de gra-
vidade, escala e extensão 
parecem ser os cometi-
dos pelo Estado Islâmico 
e pelos Talibãs”. Khan 
apoia-se numa suposta 
insuficiência orçamental 
para a instituição que di-
rige fazer o seu trabalho 
e, por isso, considera que 
é melhor priorizar “pro-
cessos que podem levar à 
condenação”.

As palavras de Khan, 
no entanto, vão conti-
nuar a reforçar a percep-
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Ângelo festeja um golo de braços abertos, perante o desespero de Filipe Chissequere, do Fer. Beira, no campeonato nacional de 1979

Ângelo Jerónimo

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

24 golos em um só jogo

J
á não é novidade para 
ninguém que após a In-
dependência, o primeiro 
Presidente de Moçam-
bique, Samora Moisés 

Machel, decidiu eliminar os 
cordões umbilicais de clubes 
moçambicanos com os do país 
colonizador, Portugal, partin-
do da dominação social. Foi aí, 
recorde-se, que deixaram de 
existir Sporting, Benfica, Aca-
démica, entre outros. Machel 
também acabou com os clubes 
de origem ou ligações region-
alistas ou tribais, como o intui-
to de, através do desporto, unir 
o povo moçambicano. Dessa 
forma, foram extintos clubes 
como Académica de Vilankulo, 
Sporting Zambeziano, Inham-
banense, Gazense, como out-
ros.

Por tabela, na zona Cen-
tro do país foi extinto o tor-
neio recreativo São Benedito 
da Manga, criado por um pa-
dre, que com um único campo 
movimentava três divisões, jo-
gando-se do período da manhã 
até ao entardecer, nos sábados 
e domingo.

Com a extinção dessa prova 
popular, torneio São Benedito 
da Manga, resgataram-se as 
melhoras classificadas, nome-
adamente o FC Beira, Boavista 
da Beira, Unidos e Nova Ma-
onga, para filiaram-se na 
então Associação de Futebol 
de Manica e Sofala, antes de se 
conceder autonomia a Manica, 
como associação (que só acon-

teceu em 1979) e inserí-los no 
campeonato de Manica e So-
fala. 

EXTINÇÃO 
DO “SÃO BENEDITO” 
DA MANGA

Outros tantos jogadores 
saíram dessas equipas para jogar 
pelos grandes da região, como 
tinha acontecido antes com Rui 
Marcos, o antigo capitão da se-
lecção nacional, que chegou a 
jogar pela equipa do Unidos. 
Lucas Barrarijo que represen-
tou a Nova Maonga, antes de 
seguir para o Têxtil do Púnguè, 
Sousa, que chegou à Assem-
bleia da República, como depu-
tado, foi, à posterior, para o Fer-
roviário da Beira, onde já estava 
o Aníbal, que fora do Rebenta 
Fogo. O falecido Filipe Chisse-
quere, ex-guarda-redes inter-
nacional moçambicano, esteve 
no Boavista da Beira, de onde 
saiu para o Ferroviário da Beira, 
vindo a representar o Matchedje 
de Maputo. Mas na altura das 
goleadas já estava ao serviço dos 
“locomotivas” do Chiveve. Sa-
bia António, também já falecido, 
jogou pelo FC Beira. 

Em 1978, Ângelo foi melhor 
marcador do Campeonato de 
Manica e Sofala, com 54 golos, 
depois de marcar 24 golos diante 
do Boavista da Beira, na vitória 
do Textáfrica, por 33-0.

Na sua primeira aparição no 
futebol federado, o Boavista, 
com uma frágil estrutura, de-
frontou o Têxtil do Púnguè, que 
tinha uma grande equipa. Os 
“fabris” venceram esse jogo, por 

24-0, e um ponta-de-lança de 
nome Totó, já falecido, marcou 
20 golos. 

A notícia foi bastante badala-
da nos órgãos de comunicação 
social, aguçando desse modo, o 
apetite de outros adversários. 

O Boavista foi a Chimoio, em 
seguida, e a intenção era ser-
vir Ângelo que figurava entre 
os melhores marcadores para 
ultrapassar Totó. Ângelo nem 
sequer era ponta-de-lança. Era 
extremo, mas marcava muitos 
golos, com o suporte de outros 
craques, no caso mais evidente 
de Zé Pedro. Por isso, o combi-
nado pela equipa era jogar para 
Ângelo, que se posicionou como 

avançado de referência da eq-
uipa. 

Na primeira parte, o Textáfri-
ca do Chimoio já vencia, por 16-
0, e na segunda parte fizeram-se 
os outros. Na maioria dos lances, 
Ângelo só tinha o trabalho de 
desfeitear o último homem do 
adversário, quase sempre, mais 
em jeito, do que em força, dava o 
último toque para o golo. 

Quem a seguir ficou com von-
tade de aproveitar-se da situação 
foi o Palmeiras (Sporting da Bei-
ra), que já contava com Orlando 
Conde, que também marcava 
muitos golos. No entanto, quando 
chegou a altura do Boavista jogar 
com o Palmeiras, a equipa que 

vinha do recreativo entrou com 
nove jogadores em campo. Quan-
do já estava a perder, por 5-0, um 
jogador lesionou-se e ficaram 
com oito unidades. Em seguida, 
um outro jogador do Boavista 
criou indisciplina e foi expulso. O 
jogo prosseguiu, com o Palmeiras 
a tentar aumentar a vantagem, 
com Orlando Conde ávido por 
“encher o saco”, mas nessa al-
tura mais um jogador do Boavista 
lesionou-se. As más línguas ref-
erem que os jogadores simularam 
as lesões. Os adeptos do Palmeiras 
propalavam que o Boavista tinha 
sido pago pelo Textáfrica para que 
não fosse superada a marca de 
Ângelo Jerónimo.  

Decorria o ano de 1983, quando se deu o 
último jogo da carreira futebolística de Ânge-
lo Jerónimo, na Maxixe. O Textáfrica venceu, 
por 2-1, o Nova Aliança local. Nessa altura, 
Ângelo tinha 30 anos. Já tivera lesões ante-
riores e naquela partida voltou a sofrer uma 
pancada no joelho problemático e ficou no 
“estaleiro”. 

A meio da semana a seguir ao jogo da Max-
ixe, o Textáfrica viajou a Maputo para defron-
tar o Maxaquene no Estádio da Machava, mas 
nesse jogo, Mambo, falecido, que era o trei-
nador da equipa apresentou-se embriagado. 
Chegado a Chimoio, a Direcção dos “fabris” 
suspendeu Mambo das funções e indicou 
para o cargo Ângelo Jerónimo, uma decisão 

sob influência de Pedro Couto, que fazia parte 
da direcção da empresa (Textáfrica)

A situação da lesão e a indicação para o 
cargo de treinador, acabou forçado o fim 
da carreira do internacional moçambicano. 
Nesse ano, o Textáfrica chegou à final da Taça 
de Moçambique, perdendo com o Costa do 
Sol por 1-0, com o célebre golo de Zaza, que 
em seguida partiu para o futebol sul-africa-
no, onde terminou a carreira. 

Uns anos depois, Ângelo passou a jogar 
futebol de salão em Manica. Muito mais, 
presidiu a Associação Provincial de Futebol 
de Manica e várias vezes foi determinante 
na luta para manter vivo o futebol naquela 
região da zona Centro.

Terminou a carreira 
com 30 anos
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Ferroviário da Beira na BAL 
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M
oçambique vai ter 
pela segunda vez 
consecutiva uma 
equipa na Basketball 
Africa League (BAL). 

Trata-se do Ferroviário da Beira 
que garantiu a qualificação para 
a segunda edição da prova, a 
disputar-se em Março do próx-
imo ano.

Os “locomotivas” de 
Chiveve asseguraram a vaga de-
pois de derrotarem, num jogo 
bastante sofrido, o anfitrião 
Cape Town Tigers por 77-75, em 
pleno Wembley Arena, Joanes-
burgo (África do Sul), em jogo 
das meias-finais da Divisão Este 
de acesso à BAL. 

Os “verdes-e-branco” 
juntaram-se ao Cobra Sport, 
que derrotou na outra meia-
final, o New Star por 78-76. Os 
“locomotivas” sucedem o seu 
homónimo de Maputo, que par-
ticipou na primeira edição dis-

putada em Maio deste ano, em 
Kigali, Ruanda, na qual ocupou 
o quinto lugar.

Nesta fase o treinador es-
panhol contou com os seguintes 
atletas: Helton Ubisse, Wiliam 
Perry, Jermell Kennedy, Ismael 
Nurmmad, Elves Honwana, Al-
berto Senda, Orlando Novela, 
Ermelindo Novela, Egídio Zan-
damela, Armando Baptista, 
Ayad Marques e Aston Mofu-
nanya, este último impedido de 
jogar por razões burocráticas. O 
afro-americano tem passaporte 
nigeriano, com o qual joga na 
França, mas a entidade que gere 
o basquetebol mundial consid-
erou-o americano. Sucede que 
para esta prova só são permiti-
dos dois atletas africanos e dois 
estrangeiros que não sejam af-
ricanos, espaço preenchido por 
William Perry e Jermell Ken-
nedy, norte-americano e cana-
diano, respectivamente.

Cinquenta xadrezistas
vão disputar “Nacional” 

CINQUENTA xadrezistas de 
todas províncias do país vão par-
ticipar no Campeonato Nacional, 
que arranca terça-feira, dia 14 de 
Dezembro, no Salão Nobre do Mu-
nicípio da Matola.

Desse número, 25 são sénio-
res, sendo 16 masculinos, nome-
adamente o campeão em título, 
Donaldo Paiva, o vice-campeão 
Vasco Viageiro, Wilton Calicoca, 
Rafael Chirindza, Avertino Sande e 
Person Abrantes, respectivamente 
terceiro, quarto, quinto e sexto 
do último Campeonat Nacional. 
Mais Lourenço Napoleão, Ilídio 
Chunguane, Orlando Nhacule, re-
spectivamente primeiro, segundo 
e terceiro classificados da última 
Liga “B”, prova que servia de 
apuramento ao “Nacional”; Elvito 
Chirindza, Izidine Gafar e Carlos 
Timóteo, primeiros três classi-
ficados do Campeonato Regional 

Centro; Gerson Mariano e Elias Sa-
doque, primeiros dois posiciona-
dos do “Regional” Norte; Hamid 
Gulamo, segundo do “Regional” 
Sul, e Gilberto Wamusse.

Complentam o número, em 
femininos, a campeã em título 
Vânia Vilhete, Cheila Sitoe, Nuzela 
Zacarias, Neusa de Castro e Naira 
Sinoia, respectivamente vice-
campeã, terceira, quarta e quinta 
clasificadas do último “Nacional”; 
mais Sheila Sitoe e Ana Malenda, 
primeiras duas posiconadas do 
“Regional” Sul; Vilma Assunção e 
Leidy Rufino, primeiras duas clas-
sificadas do “Regional” Centro. 

O restante número de par-
ticipantes são dos escalões júnior, 
juvenil e infantil, este último re-
introduzido nesta época depois de 
10 anos de ausência.   

A prova de séniores mascu-
linos será disputada no sistema 

suíço em nove jornadas, numa 
única volta, em que os melhores 
jogam entre si até se encontrar o 
vencedor. 

Nos restantes escalões, as pro-
vas serão disputadas no sistema de 
todos contra todos, também em 
nove jornadas e única volta.

Os primeiros quatro clas-
sificados das provas de séniores 
masculinos e femininos ganham 
o direito de integrar directamente 
as respectivas selecções nacionais. 
Mais um xadrezista em cada um 
dos escalões será seleccionado por 
via de um critério que será defini-
do pela Federação Moçambicana 
de Xadrez (FMX).

O “Nacional” que espreita 
prolongar-se-á até ao dia 18. As 
delegações chegam a Matola no 
dia 13 e regressam às suas origens, 
dia depois do término do campe-
onato. 

O NOSSO país manifestou junto da Confederação 
Africana de Futebol (CAF) a intenção de organizar o 
Campeonato Africano de Futsal de 2024, situação jus-
tificada pela necessidade de impulsionar e massificar a 
modalidade no país.

O interesse de Moçambique foi manifestado recente-
mente pelo presidente da Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF), Feizal Sidat, na 13ª Assembleia Geral Ex-
traordinária da CAF que teve lugar no Cairo, Egipto.

“Já manifestamos a nossa intenção de organizar esta 
competição junto da CAF. Temos todas as condições 
para acolher o evento, temos pavilhões, hotéis e trans-
portes”, disse Feizal Sidat.

As candidaturas para o CAN abrem este mês na CAF, 
sendo que para já Moçambique é o primeiro país a mani-
festar abertamente a intenção de acolher a prova.

O CAN de futsal decorre de quatro em quatro anos, 
contado com a participação de oito países. Sendo que 
a próxima edição programada para 2024 será a sétima. 
A competição foi introduzida em 1996 e de lá para cá 
Moçambique já esteve duas vezes no pódio. 

Em 2004 foi vice-campeão, depois de perder na final 
com o Egipto. Voltou aos lugares cimeiros em 2016, na 
prova organizada na África do Sul quando terminou em 
terceiro lugar, depois da vitória nas penalidades sobre a 
Zâmbia. O terceiro posto garantiu ainda a qualificação 
directa para o Mundial-2016, o primeiro e único em que 
o nosso país participou.

Entretanto, a proposta de organizar o CAN acon-
tece numa altura em que o país prepara-se para acol-
her a primeira edição do Torneio da COSAFA de futsal, 
prova programada para Fevereiro, em Maputo. A com-
petição devia ter acontecido em Outubro, mas prob-
lemas logísticos e organizacionais fizeram com que a 
competição fosse adiada por quatro meses.

Moçambique 
quer acolher 
CAN de futsal

Acesse https://t.me/Novojornal
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Enquanto uns pensam
os idiotas atacam de surpresa

A
lgumas coisas dão 
mesmo que pensar. 
Pior, é que mes-
mo pensando, fica 
ainda um espaço 

vazio, prenhe de dúvidas 
e mais dúvidas. Bertrand 
Russel resume sabiamente 
as grandes coisas numa fra-
se histórica e profunda: Um 
dos paradoxos dolorosos do 
nosso tempo reside no fac-
to de serem os estúpidos os 
que têm certezas, enquanto 
os que possuem imaginação 
e inteligência se debatem 
em dúvidas e indecisões.

E não podia estar mais 
certo. É que todos os dias 
somos surpreendidos com 
coisas que fariam o próprio 
diabo corar de vergonha. 
Assim mesmo, o próprio 
agente do mal ficaria em-
baraçado com as iniciativas 
humanas para praticar alei-
vosias. É que não há nada 
pior que um burro com ini-
ciativa...

Iniciativa como a da-
quele agente da Lei e (des)
Ordem que, com as suas 
próprias mãos e recorrendo 
a técnicas selváticas ousou 

Numa altura em que 
o homem sonha em 
criar colónias huma-
nas em Marte, nós, em 
Moçambique, ainda 
vivemos uma realidade 
chocante de tão hilá-
ria ser. Dito por outras 
palavras, queremos 
viver como uma nação 
que corre rumo ao de-
senvolvimento, com 
regras e acções de um 
país terceiro-mundista 
de gema.

É um contraste ter-
rível: temos, só para 
dar exemplos corri-
queiros, casas luxuo-
sas em quase todos os 
bairros, carros de pri-
meira linha (igualmen-
te luxuosos), temos 
gente que faz festas de 
fazer inveja a qualquer 
estrela hollywoodiana, 
entre muitas outras 
coisas... mas também 
temos cenas como esta 
que a imagem anexa 
mostra.

E o fenómeno acon-
tece aqui na capital da 
nação. Na chamada rua 
da linha férrea – ora em 
obras de construção – 

partir uma jovem acácia 
só para facilitar a vida a 
um condutor que, por in-
crível que pareça, estava 
mal estacionado e ainda 
por cima num passeio re-
servado aos peões.

O polícia (?), fazendo 
lembrar um halterofilista 
em pleno ginásio, lá bu-
fou e cuspiu para partir 
a planta. E percebe-se 
pelas imagens do vídeo, 
que correu célere pelas 
redes sociais, que mes-
mo ele sabe que é ilegal o 
acto de tal sorte que corre 

para esconder a prova do 
crime...

Numa altura em que 
o mundo se debate com 
sérios problemas resul-
tantes das mudanças 
climáticas – parece até 
que temos uma força es-
pecífica para a protecção 
dos recursos naturais  – 
fica muito estranho que 
um agente da PRM faça 
exactamente aquilo que 
não deve: agredir o meio 
ambiente.

Bula-bula acredita – 
quer acreditar – que ainda 

Novos conceitos... 

há casas praticamente na via por onde devem 
circular carros. Bula-bula não percebe népia de 
engenharia de estradas, mas aquilo não pode 
ser... casas na estrada mesmo?

Se calhar é um conceito moderno – bem 
moçambicano – que deve ser partilhado com o 
mundo para provar que carro e pessoa podem 
ocupar o mesmo espaço... se calhar temos que 
rever todos os conceitos sobre a física que co-
nhecemos; como aquela, segundo a qual dois 
corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao 
mesmo tempo... 

Se calhar...

há alguma esperança 
(remota que seja) de 
aquele agente ser res-
ponsabilizado. Pelo 
vídeo não será preci-
so chamar ninguém 
da AMETRAMO ou da 
NASA para poder iden-
tificar aquele palerma. 
Palerma sim... quem 
faz aquilo, não mere-
ce outro nome. E deve 
ser castigado de forma 
exemplar.

É que coisas como 
aquelas só são prati-
cadas quando os seus 
agentes têm em men-
te que nada irá lhes 
acontecer. Vamos lá 
combinar que não é o 
primeiro agente que 
faz asneiras. As redes 
sociais estão cheias de 
exemplos de polícias 
a fazerem coisas que 
não dignificam a cor-
poração... e fazem-no 
precisamente porque 
acreditam que não se-
rão tocados.

No fim do dia, bur-
rice e maldade jamais 
foram antónimos...

Solta de Inácio PereiraSolta de Inácio Pereira
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