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O 
Tribunal Supremo (TS) já 
não é “cemitério” de 
processos. O tempo 
de tramitação redu-
ziu significativamente 

tendo passado dos anteriores 
três anos para cerca de 9 a 12 
meses, garantiu ao domingo 
Adelino Muchanga, presidente 
do órgão, esclarecendo que os 
Tribunais Superiores de Recur-
so (TSR) aliviaram a pressão, 
acelerando o movimento pro-
cessual.

Muchanga, mesmo assim, 
não se dá por satisfeito e tra-
balha para a nomeação de mais 
juízes desembargadores, a par 
da criação de mais secções nos 
TSR.

Reiterou que a principal 
preocupação do momento é 
criar capacidade adicional nos 
TSR no sentido de reduzir o 
tempo de resposta e tramitação 
de processos.

“Nesse contexto, estamos a 
trabalhar no sentido de indicar 
novos magistrados com novas 
secções. Quando iniciámos, 
tínhamos três secções na cida-
de de Maputo, na Beira, duas e 

A Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM), braço 
juvenil do partido Frelimo, 
reúne-se, de 20 a 22 do cor-
rente mês, na Escola Central 
do Partido, na Matola, pro-
víncia de Maputo, no seu II 
Congresso, sob o lema “OJM 
– Engajada na Defesa da Pá-
tria e Desenvolvimento”.

Após vários adiamentos 
devido às medidas de con-
tenção da propagação da 
pandemia da covid-19, a 
OJM reúne-se tendo no topo 
da agenda a eleição dos no-
vos órgãos sociais e progra-
ma de actividades para os 
próximos cinco anos.

Num breve contacto com 
o domingo, a secretária-
-geral da organização, An-
chia Talapa, garantiu que 

tudo está a postos para que o 
evento decorra sem sobres-
saltos e observando as medi-
das decretadas no âmbito da 
contenção da propagação da 
covid-19.

Explicou que o evento foi 
antecedido da realização das 
conferências provinciais, 
onde foram eleitos os novos 
secretários a este nível, bem 
como os delegados ao con-
gresso que poderá juntar um 
total de 750 participantes.

Questionada sobre se iria 
concorrer à sua sucessão, An-
chia Talapa disse ter cumpri-
do a sua missão, pelo que tem 
de dar espaço a outros jovens. 
“Não me vou recandidatar. 
Cumpri a minha missão e 
acho que é tempo de dar lu-
gar aos outros”, disse Talapa. 

Instada a comentar sobre a 
possível revisão dos estatutos 
da organização, Anchia Tala-
pa respondeu nos seguintes 
termos: “A OJM tem de se 
adequar às dinâmicas inter-
nas e externas, ajustar-se à 
realidade, o que significa que 
a ocorrer a revisão será por 
necessidade de ajustar o fun-
cionamento da organização”.

Relativamente aos de-
safios, referiu que, a par da 
prevenção da pandemia da 
covid-19, a juventude no seu 
todo é chamada a continuar a 
distanciar-se dos aliciamen-
tos para engrossar as fileiras 
dos terroristas que desde 5 de 
Outubro de 2017 criam insta-
bilidade em alguns distritos 
a norte da província de Cabo 
Delgado.

OJM em congresso na Matola
Anchia Talapa não se recandidata

Supremo já não é
“cemitério” de processos

– afirma Adelino Muchanga, presidente do Tribunal Supremo

igual número para a província 
de Nampula”, apontou Adelino 
Muchanga para depois acres-
centar: “Agora na capital do 
país temos sete, e nas cidades 
da Beira e Nampula três secções, 
respectivamente”.

RELEVÂNCIA DOS 
JUÍZES-ELEITOS

Relativamente ao papel e rele-
vância dos juízes-eleitos nos tribu-
nais, cuja eleição foi recentemente 
feita na Assembleia da República, 
Muchanga começou por explicar 
que, nos termos da lei, eles inter-

vêm no julgamento da matéria de 
facto tendo em conta o conheci-
mento que têm da realidade local. 
“Normalmente, são pessoas com 
domínio dos usos e costumes locais 
e na concepção da justiça popular. 
É a forma que encontrámos para o 
povo participar na administração 
da justiça”, afirmou.

Acrescentou que há juízes pro-
fissionais que conhecem o direi-
to, mas sem domínio das práticas 
costumeiras. “Estas são sempre do 
conhecimento de pessoas idóneas 
provenientes das comunidades, 
que designamos de juízes-eleitos 
que ajudam a trazer a justiça para 

mais cidadãos”.
Adelino Muchanga explicou 

ainda que o seu mandato é de cinco 
anos e que decorre neste momento 
o processo de renovação. “Muitos 
dos que estavam em funções ter-
minaram os seus mandatos, tendo, 
por isso, o Tribunal Supremo soli-
citado à Assembleia da República a 
eleição de novos juízes para o TS e o 
mesmo processo vai acontecer em 
todas as províncias e a nível distri-
tal”. 

O timoneiro do órgão máximo 
da administração da justiça mo-
çambicana referiu que o processo 
já foi concluído a nível provincial. 

“Tínhamos um pendente em rela-
ção aos juízes para o TS e o Tribu-
nal Judicial da Cidade de Maputo, 
Tribunal de Menores e Tribunal do 
Trabalho, processo concluído há 
cerca de duas semanas, com a sua 
eleição no Parlamento”, elucidou.

TRIBUNAIS MÓVEIS
Adelino Muchanga referiu que, 

tendo em vista melhorar cada vez 
mais o acesso à justiça e cobertura 
territorial em termos de tribunais, 
nas sedes distritais, iniciou-se o 
alargamento da presença física 
através da implementação de tri-
bunais móveis, que se traduzem 
na movimentação do juiz, pro-
curador, SERNAP e IPAJ para as 
comunidades a fim de realizarem 
julgamentos sempre que se justi-
fique.

“A ideia é tornar a justiça aces-
sível, designadamente, para os 
idosos, mães gestantes, crianças 
em situação de vulnerabilidade, 
pessoas com deficiência ou com 
necessidades especiais ou até sem 
recursos para se deslocarem à sede 
do distrito”, disse Muchanga. 

Anotou que a experiência de 
tribunais móveis foi lançada ano 
passado na província de Maputo, 
tendo este ano sido estendida à 
província de Nampula. 

A principal preocupação neste momento é criar capacidade adicional nos TSR, Adelino Muchanga

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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C
rimes associados ao finan-
ciamento do terrorismo e 
da proliferação de armas 
de destruição em massa e 
ao branqueamento de ca-

pitais vão reger-se por legislação 
mais adaptada aos desafios ac-
tuais do país e do mundo. 

A Assembleia da República 
deu, semana passada, um pas-
so importante neste domínio ao 
aprovar, na generalidade, a revi-
são da Lei 14/2013, de 12 de Agos-
to, relativa a Prevenção e Comba-
te ao Branqueamento de Capitais 
e Financiamento ao Terrorismo.

Deste modo, cidadãos ou en-
tidades relacionados com estes 
crimes poderão ver os seus bens 
congelados, competindo ao pro-
curador geral da República ou a 
um magistrado por ele indicado, 
impor medidas provisórias.

NOVOS DESAFIOS

Na sua fundamentação o Go-
verno moçambicano, refere que a 
revisão da lei visa a sua adequação 
aos padrões normativos interna-
cionais de prevenção e combate 
ao branqueamento de capitais, 
financiamento do terrorismo e da 
proliferação de armas de destrui-
ção em massa. 

O objectivo do Executivo é 
introduzir no ordenamento jurí-
dico moçambicano a tipificação 
do financiamento da proliferação 
de armas de destruição em mas-
sa como conduta criminosa, em 
conformidade com as conven-
ções e resoluções internacionais. 

A lei impõe medidas adminis-
trativas e restritivas para a imple-
mentação das resoluções do Con-

Moçambique coloca bloqueadores 
ao financiamento do terrorismo

selho de Segurança das Nações 
Unidas sobre a obrigatoriedade 
de congelamento sem demora 
dos fundos e activos de terro-
ristas e organizações terroris-
tas. 

A proposta de revisão visa, 
igualmente, introduzir me-
didas específicas relacionadas 
com os provedores de activos 
virtuais, pessoas politicamente 
expostas e beneficiários efec-
tivos, casinos e entidades ex-
ploradoras de jogos sociais e de 
diversão, comerciantes de me-

tais preciosos e gemas, compra 
e venda de veículos, sector 
imobiliário e ainda obrigações 
específicas para as entidades 
sem personalidade jurídica, 
que devem ser de cumpri-
mento obrigatório pelas insti-
tuições financeiras e entidades 
não financeiras. 

Em linhas gerais, a proposta 
estabelece medidas de carácter 
preventivo, com o objectivo de 
inibir e dificultar a utilização 
do sistema financeiro nacional 
e sectores de actividade eco-

“Pente fino” às contas 
de sociedades não lucrativas

A revisão da lei impõe que o ministério que 
superintende a área das organizações sem fins 
lucrativos deve adoptar regulamentos que asse-
gurem que as referidas organizações não sejam 
manipuladas ou utilizadas para fins de bran-
queamento de capitais, financiamento do ter-
rorismo e da proliferação de armas de destrui-
ção em massa.

Deste modo, qualquer organização sem fins 
lucrativos que recolha, receba, conceda ou 
transfira fundos como parte da sua actividade 
deve conservar as informações relativas ao ob-
jecto e finalidade das suas actividades e identi-
dade das pessoas que detêm, controlam ou di-
rigem as suas actividades, nomeadamente altos 
funcionários, membros do conselho de admi-
nistração e gestores.

Mais: as organizações sem fins lucrativos de-
vem publicar demonstrações financeiras anuais 
que incluam uma desagregação pormenorizada 

das suas receitas e despesas. 
As organizações sem fins lucrativos devem 

dispor de mecanismos de controlo adequados 
para garantir que todos os fundos são devida-
mente contabilizados e utilizados em confor-
midade com o objecto e a finalidade das activi-
dades declaradas da organização. 

Devem conservar, por um período de 8 anos, 
registos de operações nacionais e internacionais 
suficientemente pormenorizados para permitir 
verificar se os fundos foram utilizados em con-
formidade com o objecto e a finalidade da orga-
nização e devem disponibilizar esses registos ao 
ministério que superintende a área de finanças.

Quaisquer doações, donativos ou outras 
contribuições financeiras a qualquer título des-
tinadas às organizações sem fins lucrativos de-
vem ser feitos através de transferência bancária, 
para conta aberta em nome da organização ou 
através de cheque.

nómica a ele associados, como 
via para a prática de operações 
de branqueamento de capitais, 
financiamento ao terrorismo e 
à proliferação de armas de des-
truição em massa. 

A proposta do Governo mo-
çambicano estabelece o regime 
jurídico e as medidas de pre-
venção e repressão em relação à 
utilização do sistema financeiro 
e das entidades não financeiras 
para efeitos acima destacados. 

Aplica-se às instituições fi-
nanceiras e às entidades finan-
ceiras com sede em território 
nacional, bem como às res-
pectivas sucursais, agências, 
filiais ou qualquer outra forma 
de representação e outras ins-
tituições susceptíveis de práti-
ca de actos de branqueamento 
de capitais, financiamento do 
terrorismo e da proliferação de 
armas de destruição em massa. 

PENALIZAÇÕES
De acordo com a lei, comete 

o crime de branqueamento de 
capitais aquele que, tendo conhe-
cimento de que os fundos, bens, 
direitos ou valores que são pro-
venientes da sua prática conver-
ter, transferir, auxiliar ou facilitar 
qualquer operação de conversão, 
transferência de produtos do cri-
me, no todo ou em parte, de forma 
directa ou indirecta, com o objec-
tivo de ocultar ou dissimular a sua 
origem ilícita ou auxiliar a pessoa 
implicada na prática das activi-
dades criminosas a eximir-se das 
consequências jurídicas dos seus 
actos.

Entra em conflito com a lei o ci-
dadão ou entidade que ocultar ou 
dissimular a verdadeira natureza, 
origem, localização, disposição, 
movimentação ou titularidade de 
produtos do crime ou direitos re-
lativos a ele e adquirir, possuir a 
qualquer título ou utilizar bens, 
sabendo da sua proveniência ilícita 
no momento da recepção.

A prática do crime pelas formas 
previstas acima pode ser punida 
com pena de 12 a 16 anos de prisão. 

Por outro lado, comete o crime 
de financiamento ao terrorismo 
quem, por quaisquer meios, di-
recta ou indirectamente e inten-
cionalmente, recolhe ou fornece 
fundos, bens, direitos ou qualquer 
outra vantagem, com a intenção 
de que sejam utilizados ou saben-
do que serão utilizados, no todo ou 
em parte, para levar a cabo um acto 
terrorista.

A prática do crime é punida 
com pena de 20 a 24 anos de prisão.

Quem, por quaisquer meios, di-
recta ou indirectamente, fornecer, 
reunir, recolher ou detiver, gerir 
fundos ou bens de qualquer tipo, 
bem como produtos ou direitos 
susceptíveis de ser transformados 
em fundos, com a intenção de se-
rem utilizados ou tiver conheci-
mento que podem ser utilizados 
total ou parcialmente no financia-
mento da proliferação de armas de 
destruição em massa, é punido nos 
termos do financiamento do terro-
rismo. 

A prática do crime pela forma 
prevista no número anterior é pu-
nida com a pena de 20 a 24 anos de 
prisão.

Assembleia da República aprovou na generalidade a proposta de lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CRIMINALIDADE NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Osvaldo Cumbe

Albertina José Florinda Mbenhane

O corpo do malogrado ficou escondido neste local durante 4 dias
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Cidadã mata o marido 
e mete o corpo na latrina

U
ma cidadã de 39 anos 
de idade matou na 
madrugada da última 
terça-feira o marido, 
de 34 anos, com re-

curso a uma chave-francesa e 
machado. O crime, que chocou 
os familiares do malogrado e os 
vizinhos, ocorreu no bairro de 
Boquisso, município da Matola, 
província de Maputo. 

Após o acto macabro, a ci-
dadã dirigiu-se às autoridades 
do bairro para confessar o cri-
me. Na ocasião, pediu que fosse 
acompanhada à esquadra local 
para, igualmente, informar o 
sucedido.    

Em conversa com a repor-
tagem do domingo, disse que, 
depois de matar o marido, ar-
rastou-o até à casa de banho de 
fora da casa. De seguida, me-
teu-o na latrina que o casal en-
cerrou depois de construir uma 
casa de banho dentro de casa.

Para ocultar os sinais do cri-
me, a cidadã tapou a latrina 
com sacos, capim e ramos de 
árvore. Não satisfeita, limpou 
o sangue que estava espalhado 
no soalho da casa, usando um 
pano molhado. 

Ainda na senda da destrui-
ção de vestígios, meteu na água 
a roupa e cobertores ensan-
guentados. Até na sexta-feira, 

as peças estavam ainda nas ba-
cias. 

A cidadã relata que, quando 
supostamente praticou o cri-
me, os dois filhos do casal esta-
vam a dormir num dos quartos 
da casa.  

Os vizinhos do casal contam 
que os dois eram vistos quase 
todos os dias a discutir, sobre-
tudo quando ingerissem bebi-
das alcoólicas.

TEVE CORAGEM

A chefe de 10 casas do bairro 
de Boquisso “A”, Albertina José, 
disse que os vizinhos estão cho-
cados, indignados e assustados 
com a coragem que a cidadã teve 
de assassinar o marido a sangue 
frio, com recurso a armas bran-
cas. 

“Fiquei surpreendida com a 
coragem que ela teve. Ela, sem 
ser acompanhada por ninguém, 
veio à minha casa, de manhã, e 

disse: ‘a nossa briga em casa ter-
minou com a morte do mecâni-
co’, referindo-se ao marido. De 
seguida, pediu-me para acom-
panhá-la à esquadra”, relatou.

A chefe de 10 casas acrescen-
tou que, num primeiro momen-
to, não acreditou no que acabava 
de ouvir da cidadã, alegadamen-
te porque no dia anterior não 
ouviu nenhum barulho vindo da 
casa da suposta assassina, como 

era frequente acontecer.
Albertina José confirmou que 

o casal discutia quase todos os 
dias, mas nenhum morador da 
zona imaginava que qualquer dia 
podia terminar em tragédia. 

“É uma situação lamentável. 
Tentámos por várias vezes acon-
selhar o casal a evitar discussões. 
Recentemente, estiveram na es-
quadra local para resolver os seus 
problemas”, referiu. 

ESTAMOS REVOLTADOS

Osvaldo Cumbe, cunhado do 
malogrado, disse que a família 
está desesperada e revoltada com 
o assassinato do seu parente. 

Acredita que a esposa do fi-
nado preparou o crime, uma vez 
que quando o corpo foi retirado 
da latrina, na sexta-feira, não ti-
nha roupa e eram visíveis sinais 
de golpes no pescoço. 

“Acreditamos que, para além 
de aplicar os golpes, a detida es-
perou que o marido dormisse 
para puxar-lhe os órgãos geni-
tais. Por isso ele não teve força 
para se defender”, salientou. 

PROBLEMAS DEVEM 
SER RESOLVIDOS 
DIALOGANDO

A porta-voz do Comando 
Provincial da Polícia da Repú-
blica de Moçambique em Mapu-
to, Carmínia Leite, disse que os 
problemas passionais devem ser 
resolvidos com diálogo.

“Lamentamos e repudiamos 
esta atitude, pois, para além de 
tirar a vida do finado, deixou 
uma criança órfã de pai. Há for-
mas mais simples de resolver os 
problemas, não se deve recorrer 
à violência”, referiu. 

Acrescentou que o auto sobre 
o crime foi lavrado e nos próxi-
mos dias poderá seguir os passos 
subsequentes.

Florinda Mbenhane, a cidadã que ale-
gadamente matou o marido, confessou o 
crime. Contou que aplicou vários golpes 
na cabeça e braços do malogrado.

“Brigávamos quase todas as semanas. 
Desta vez, a discussão começou quando 
ele viu algumas notificações da PRM na 
minha bolsa. Pensou que eu queria lhe 
levar à cadeia. Durante a discussão, ele 
começou a torturar-me. De repente, vi ao 
meu lado uma chave francesa, não pensei 
muito, apanhei-a e bati-lhe na cabeça. 
Ele caiu”, narrou.

E prosseguiu: “fiquei com medo de ele 
se levantar e matar-me. Daí que peguei 
no machado e comecei a dar-lhe golpes. 
Foram tantas vezes, uns na cabeça, outros 

nos braços. O  sangue começou a escorrer 
no chão. Encostei-me no peito dele para 
sentir se o coração dele ainda batia”.

Acrescentou que ficou preocupada 
quando, de repente, se lembrou que no 
interior da casa havia crianças que esta-
vam a dormir. 

Não sabia se elas se aperceberam do 
que estava a acontecer.

Para não as chocar, decidiu apagar os 
vestígios do crime. “Arrastei o corpo para 
a casa de banho que está no exterior da 
casa. Não me senti segura continuar com 
o corpo dentro de casa, por isso puxei-
-o para a latrina. Seguidamente, limpei o 
sangue e juntei a roupa que estava ensan-
guentada”, relatou. 

Agredi o meu esposo 
com chave francesa 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DESCE

SOBE
DANILO NHANTUMBO

O moçambicano Danilo Nhan-
tumbo foi seleccionado pelos 
Emirados Árabes Unidos como o 
primeiro cidadão africano a orga-
nizar o Presidential Golf, no Dubai, 
evento que serve de plataforma 
para promover o investimento e o 
comércio internacional entre Áfri-
ca e o mundo. O evento vai decor-
rer entre os dias 3 e 4 de Outubro 
próximos.

O poeta moçambicano Féling 
Capela foi nomeado membro do júri 
do VII Festival de Poesia de Lisboa, 
Portugal, que vai decorrer entre 
14 e 18 de Setembro, nos formatos 
presencial e virtual.  Para além de 
director do Festival Internacional 
Poesia e Artes Performativas – Poe-
tas D´Alma, Capela trabalha como 
gestor de redes sociais do “Notí-
cias”. É também foto-jornalista, 
produtor e promotor cultural. 

Um indivíduo, na posse de uma 
arma, foi detido pela Polícia da Re-
pública de Moçambique (PRM) na 
cidade da Beira, suspeito de fazer 
parte do grupo que, recentemente, 
assaltou uma fábrica de chinelos no 
bairro da Munhava.

O estilista moçambicano Hélio 
Manjate foi distinguido no Gana 
Fashion and Style Awards, uma 
premiação de moda que anual-
mente acontece em Acra, capital do 
Gana. Manjate ganhou a categoria 
“International Stylish Icon of the 
Year”, onde concorria com mais de 
50 artistas africanos, tendo vencido 
pelo segundo ano consecutivo.

FÉLING CAPELA 

ASSALTANTE ARMADO

HÉLIO MANJATE

CSMJ arquiva processo 
contra Efigénio Baptista 

Suposta feiticeira
perde bens em Boane 

O 
Conselho Superior de 
Magistratura Judicial 
(CSMJ) decidiu arqui-
var o processo contra 
o juiz Efigénio Bap-

tista, movido pela Ordem dos 
Advogados de Moçambique 
(OAM).

De acordo com uma deli-
beração do CSMJ, o processo 
foi arquivado por versar sobre 
matéria de índole processual, 
“impugnável por via de recur-
so, não se vislumbrando, com 
efeito, a existência de elemen-
tos que indiciem o cometi-
mento de infracções discipli-
nares pelo magistrado visado, 
atento ao disposto no artigo 5 
do Estatuto dos Magistrados 
Judiciais, aprovado pela Lei n.º 
7/2009, de 11 de Marco”.

O CSMJ tomou a decisão 
depois de uma reunião da Co-
missão Permanente do órgão, 
onde foi apreciado o pronun-
ciamento de Efigénio Baptis-
ta relativamente à exposição 

subscrita pela Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique.

Em causa estão as denúncias 
feitas pela Ordem dos Advogados 

de Moçambique, segundo as quais 
Efigénio Baptista apresentava uma 
conduta “tirana” no julgamento, 
caracterizada por ataques contra 

os advogados e desprezo do papel 
da Ordem dos Advogados no jul-
gamento, na qualidade de assis-
tente do Ministério Público.

A casa de Elisa Tembe, situada no bairro Paulo Samuel Kankhom-
ba, distrito de Boane, província de Maputo, foi incendiada por desco-
nhecidos, supostamente por Elisa ter morto quatro pessoas, entre elas 
uma menor de quase um ano, recorrendo à feitiçaria.

Em consequência desta atitude, a vítima perdeu quase todos os 
bens que se encontravam no interior da casa, nomeadamente, pratos, 
panelas, fogão, roupa e comida. Perdeu, também, o cartão do banco, 
documentos pessoais e do seu falecido marido, assim como 1000 ran-
des que o seu filho pediu-lhe para guardar.

Elisa Tembe revelou que está a enfrentar inúmeras dificuldades, 
uma vez que só tem a roupa que tinha vestido no dia do crime. A víti-
ma considra a situação vingança protagonizada pelos vizinhos. Neste 
momento, foi acolhida por uma amiga. 

“Já participei o caso ao Ministério Público. Estou à espera de ser-
mos chamados. Estiveram aqui equipas da Polícia da República de 
Moçambique e Serviço Nacional de Investigação Criminal. Não matei 
ninguém, não tenho o poder que me imputam”, referiu.  

Alguns moradores do bairro Paulo Samuel Kankhomba exigem a 
retirada de Elisa Tembe e ameaçam que, caso não abandone o local, 
vão matá-la. 

O secretário do bairro, Domingos Samson, reconhece que o am-
biente vivido na zona não garante a segurança de Elisa Tembe.

O nosso entrevistado defende que, para evitar a perda de vida hu-
mana, seria bom que a cidadã fosse a outro bairro, visto que os vizi-
nhos andam revoltados há bastante tempo.
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Olga e Nelson Buque 
ouvidos terça-feira 

Olga Buque e Nelson Buque, 
familiares de Ângela Leão, po-
derão ser ouvidos como decla-
rantes próxima terça-feira no 
âmbito do processo de arresto 
de bens dos 11 arguidos, dos 19 
arrolados no caso das dívidas 
não declaradas.

O contraditório sobre o ar-
resto de bens decorre desde o 
mês passado. O tribunal pre-
tende clarificar quem são os 
proprietários dos bens que o Mi-
nistério Público requereu para 
serem arrestados.

Olga Buque foi menciona-
da pelo declarante Adiel Buque 
como quem o contactou para 
fazer parte do negócio de com-
pra e venda dos imóveis da An-
laba Investiments.

Adiel Buque disse em tri-
bunal que Olga Buque é pro-
prietária dos imóveis do prédio 
Karibu. Trata-se de imóveis que 
o Ministério Público arrolou ale-
gadamente porque pertencem 
ao co-réu Gregório Leão.

Durante o contraditório, 
Adiel Buque explicou que rece-
beu cheques de vários bancos 
que foram emitidos por Abdul 
Carimo Mohindin para o paga-
mento de um dos apartamen-
tos que está no prédio Karibu, 
cidade de Maputo. Para além 
dos cheques, Abdul Carimo terá 
transferido para a sua conta cer-
ca de 4 milhões de Meticais. 

Adiel explicou que foi levan-
tar o dinheiro por via de cheques 
do BCI. Seguidamente, entregou 
o valor à suposta proprietária 
dos apartamentos, Olga Buque. 

O juiz Efigénio Baptista ou-
viu, igualmente, o declarante 
Muhussine Abdul Magid, ad-
ministrador não executivo da 
sociedade Anlaba Investment. 

Muhussine explicou que não 
assinou nenhuma acta de venda 
dos apartamentos da sociedade. 
O único documento que terá as-
sinado é sobre a constituição da 
empresa a convite de António 
Carlos do Rosário.

Entretanto, o juiz Efigénio 
Baptista solicitou os cheques 
originais usados nas transac-
ções dos imóveis da Anlaba, 
uma vez que nas cópias que fo-
ram apresentadas em tribunal o 
verso está em branco, não con-
tendo informação sobre quem 
terá levantado o dinheiro da 
venda dos apartamentos. 

A defesa de Gregório Leão 
solicitou a audição do seu clien-
te para reagir a declarações fei-
tas em tribunal pelos cidadãos 
ouvidos nas últimas duas sema-
nas sobre o processo de arresto 
de bens dos 11 arguidos, dos 19 
do caso das dívidas não decla-
radas.

O juiz Efigénio Baptista dis-
se que Gregório Leão poderá ser 
chamado nos próximos dias.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Porto de Maputo já pode receber navios de maior calado

Filipe Nyusi
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Porto de Maputo
com novo rosto

O 
Porto de Maputo pre-
vê um crescimento 
no manuseamento de 
carga de até cerca de 
42 milhões de toneladas 

por ano (mtpa) até 2033,  contra 21 
mtpa manipulados em 2019, resul-
tante da implementação do novo 
plano-director.

A ambição da Companhia de 
Desenvolvimento do Porto de Ma-
puto (MPDC) é de chegar, em 2043, 
a 54 milhões de toneladas por ano, 
com um volume que corresponde 
a uma taxa média de crescimento 
anual de quatro por cento.

Para isso, as empresas gesto-
ras daquele empreendimento irão 
prosseguir com as acções necessá-
rias para um maior equilíbrio entre 
a carga rodoviária e ferroviária, 
promovendo um desenvolvimento 
integrado que irá potenciar ainda 
mais o crescimento do corredor.

Segundo apurámos, estão pre-
vistos outros investimentos na 
expansão do terminal de conten-
tores, construção de novo cais de 

Capacidade de Manuseamento de carga será de 42 milhões de toneladas 2033

d Angelina Mahumane
e Idnórcio Muchanga

Sector impõe desafios 
– Filipe Nyusi, Presidente da República

O Presidente da República, Filipe Nyu-
si, que falava na inauguração dos cais, dis-
se que o Porto de Maputo rejuvenesceu, 
por isso tornou-se mais preparado para 
os desafios actuais e do futuro. “O fran-
co crescimento deste empreendimento 
constitui um acto incontornável do co-
mércio internacional, com impacto signi-
ficativo no progresso económico”, referiu.

Nyusi reconheceu o peso que os miné-
rios têm naquele corredor, mas recordou 
as tendências mundiais para uma dimi-
nuição da dependência das economias em 
relação aos combustíveis fósseis. Daí que 
apelou aos gestores do porto a olharem 
também para a diversificação da carga que 
transita por aquele espaço.

É que com a diversificação das “com-
modities” estarão a garantir a sustenta-
bilidade do porto, mesmo em tempo de 
oscilação do mercado internacional. 

Reconheceu ainda que a dinâmica do 
sector impõe desafios específicos, no-
meadamente a eficiência, integração da-
quela área para com a cidade capital, prin-
cipalmente na zona de confluência que 
liga Maputo-Matola, Maputo-Ressano 
Garcia, assim como a interacção com as 
vias de circulação na cidade que influen-
ciam no funcionamento do porto.

“Exige-se uma colaboração construti-
va que alivia o congestionamento das vias 

que ligam o porto a Ressano Garcia, com 
impacto na mobilidade das pessoas e bens”.

Por outro lado, referiu que a sustentabi-
lidade ambiental deve estar em conformi-
dade com os ditames da Organização Ma-
rítima Internacional sobre as novas regras 
para o uso de combustíveis com baixo teor 
de enxofre, às quais se acrescentam acções 
para o controlo e tratamento das águas de 
mastro e tratamento de resíduos em defe-
sa da economia azul de Moçambique e do 
planeta.

“Também é preciso garantir a interac-
ção institucional, em particular com a Au-
toridade Tributária, na implementação das 
acções conducentes ao controlo electrónico 
da carga na fiscalização do comércio exter-
no, sendo reconhecida a importância da ta-
refa do combate à fuga ao fisco”, apontou o 
estadista moçambicano. 

Na óptica do PR, o Porto de Maputo tem 
ainda a missão de continuar com a mo-
dernização digital, apresentando soluções 
tecnológicas que permitam o aumento de 

eficiência e redução de custos e que resulte num 
processo de desembaraço mais rápido e eficien-
te.

Além disso, apelou que sejam criadas opor-
tunidades de inclusão das pequenas e médias 
empresas moçambicanas que deverão ter um 
papel activo na prestação de serviços, o que ar-
rasta a elevação da qualidade e crescimento das 
empresas nacionais.  

Num outro desenvolvimento, Filipe Nyusi 
referiu que os Caminhos de Ferro de Moçambi-
que (CFM) devem viabilizar aquele empreendi-
mento, trazendo e tirando mais carga, “se não 
este será um investimento que vai ficar depen-
dente dos ventos da economia. É preciso ser re-
gular no funcionamento”, destacou.

Acrescentou que são estes milhões de carga 
que se irão traduzir em mais receitas fiscais para 
o nosso país, mais emprego e mais oportunida-
de de investimentos.  

Aliás, como forma de permitir a continui-
dade de investimentos e consolidar a posição 
de destaque que o Porto de Maputo tem estado 
a assumir nas rotas marítimas internacionais, o 
Governo aprovou a extensão da área de conces-
são do porto de 140 para 268 hectares.

“Foi difícil ceder a uma única empresa, para 
que não seja monopólio, mas acreditamos que 
na gestão que tem sido imprimida vai ser uma 
mais-valia para Moçambique. Esta extensão 
surge para facilitar a implementação do novo 
plano-director”, concluiu. 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DEPOIS DE QUATRO ANOS

Porto pronto para receber navios de grande porte

Osório Lucas explicando as transformações feitas

Domingos Bié, PCA da EMODRAGA 

Navios de grande calado 
podem escalar Quelimane 

granéis, alargamento do terminal 
intermodal de contentores (MICD), 
criação do terminal de alimentos 
(grãos, açúcar, óleos vegetais e me-
laço) e ampliação da capacidade do 
Terminal de Carvão da Matola para 
12 milhões de toneladas por ano. 

“Quando o porto cresce, cresce 
consigo toda a cadeia logística, a 
montante e a jusante, dinamizan-
do a economia regional. A imple-
mentação deste plano-director irá 
gerar inúmeras oportunidades, por 
isso gostaríamos de manifestar a 
nossa disponibilidade para conti-
nuar a integrar pequenas e médias 
empresas nacionais em actividades 
complementares ao porto”, disse 
Osório Lucas, director executivo do 
MPDC. 

Estes dados foram avançados 
durante a cerimónia de inaugura-
ção dos cais 6, 7, 8 e 9 num inves-
timento de mais de 80 milhões de 
dólares americanos que serviu para 

a reabilitação, expansão e draga-
gem dos mesmos e obras com-
plementares. Segundo apurámos, 
aquelas infra-estruturas passaram 
a ter 1058 metros lineares de zona 
de atracação, reabilitadas e apro-
fundadas a calados que variam en-
tre os -15 e os -16 metros. Com isso, 
abriram-se portas para a entrada de 
navios de maior calado, o que colo-
ca aquele porto num novo patamar 
no comércio internacional através 
da atracção de novas linhas de na-
vegação e novas rotas. 

“Estes cais são um capítulo de 
uma história de transformação das 
nossas infra-estruturas portuárias 
com a dragagem de aprofunda-
mento do canal para -14 metros, 
a expansão e aprofundamento do 
cais da terminal de carvão da Mato-
la para -15 metros,  a construção de 
novos terminais e expansão de ou-
tros, novas bancas, novas estradas, 
novos acessos rodoviários e ferro

O Porto de Quelimane, 
na província da Zambézia, 
já está em condições para 
receber navios de grande 
calado, após ter benefi-
ciado de trabalho de dra-
gagem nos finais do ano 
passado.

Depois de quatro anos 
sem receber navios de 
grande porte devido ao 
assoreamento, a empresa 
Portos e Caminhos de Fer-
ro de Moçambique (CFM), 
gestora do porto, viu a ne-
cessidade de restabelecer 
a navegabilidade de modo 
a dinamizar o manuseio de 
contentores e carga geral 
na zona Centro do país.

A reactivação do porto 
deveu-se também à sua 
posição geo-estratégica 
para contrabalançar o es-
coamento dos produtos 
que até o momento eram 
transportados através dos 
portos da Beira, Nacala, e/
ou por via rodoviária.

Para o efeito, foram 
investidos mais de dois 
milhões de dólares ame-
ricanos, desembolsados 
pelos CFM. domingo sou-
be, no entanto, que, ape-
sar das intervenções re-
centemente realizadas, 
os navios ainda não têm 
escalado aquele espaço 
portuário, provavelmente 
por ainda não terem co-
nhecimento sobre a sua 
activação.

O Porto de Quelimane 
recebia, no passado, na-
vios com cerca de seis me-
tros de calado e 120 metros 

de comprimento. 
Após as intervenções de 

dragagem, o porto passará 
a ter capacidade de receber 
dois navios de 120 metros 
em simultâneo. 

O Presidente do Conse-
lho Administrativo (PCA) 
da EMODRAGA, Domingos 
Bié, referiu que, durante 
cinco meses de dragagem, 
foram removidos cerca de 
363 mil metros cúbicos de 
sedimentos e detritos.

O cais de tracagem pas-
sou de dois para seis me-
tros. A bacia de manobras 
que estava extremamente 
assoreado foi dragada para 
quatro metros. 

O canal de acesso ao 
Porto de Quelimane passou 
a ter 4,5 metros contra o 
anterior 1,4 metro de pro-

fundidade.
Dragou-se, igualmente, 

pela primeira vez, a zona 
da boia de espera que dá 
acesso ao canal chamado 
Marubune, que tinha qua-
se um metro de penetração 
e passou a ter 4 metros. O 
canal foi ampliado para po-
der garantir a segurança da 
navegação. 

“O Porto de Quelimane 
está com as profundidades 
de construção repostas e 
pronto para receber navios 
que vinha recebendo há 
anos, porque antes das in-
tervenções apenas recebia 
pequenas embarcações de 
pescado”. 

Espera-se que a reabili-
tação do porto venha asse-
gurar a defesa do interesse 
nacional e garantir a pro-

co de todos os utentes.
Assim, nos próximos 

dias, o  Instituo Nacio-
nal de Hidrografia e Na-
vegação (INAHINA), na 
província da Zambézia, 
vai realizar a balizagem 
do canal, uma vez que a 
sinalização já tinha sido 
vandalizada.

domingo soube que se 
vandalizou quase tudo, 
desde as boias de sina-
lização, painéis solares, 
baterias e faróis. Refira-
-se que cada boia custa 
cerca de quinze mil dó-
lares. 

Já foi lançado um con-
curso para a aquisição de 
equipamentos e breve-
mente as condições es-
tarão criadas para uma 
nova sinalização no Por-
to de Quelimane. 

moção contínua do desen-
volvimento socioeconómi-

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Terrorismo não se combate 
apenas com armas

O Governo endereçou duas importantes 
propostas de revisão de lei à Assembleia da 
República, todas assentes na necessidade 
de prevenir e combater crimes relacionados 
com o branqueamento de capitais, a proli-
feração de armas de destruição em massa e 
financiamento do terrorismo.

E o parlamento moçambicano deu, se-
mana passada, um passo importante neste 
domínio ao aprovar, na generalidade, a re-
visão da Lei 14/2013, de 12 de Agosto, Lei de 
Prevenção e Combate ao Branqueamento 
de Capitais e Financiamento ao Terrorismo 
(ler texto na página 3 da presente edição).

Esta semana, a Assembleia da Repúbli-
ca poderá estudar a proposta no passo final 
– a especialidade – ao mesmo tempo que 
iniciará a discussão da Proposta de Revi-
são da Lei número 5/2018, de 2 de Agosto, 
que estabelece o regime jurídico aplicável 
à prevenção, repreensão e combate ao ter-
rorismo e acções conexas, aprovada na 5.ª 
sessão ordinária do Conselho de Ministros, 
de 22 de Fevereiro de 2022.

Ambas as propostas têm um mérito es-
pecial por adoptarem medidas de congela-
mento administrativo imediato de fundos 
ou activos e preverem sanções financeiras 
específicas contra cidadãos ou entidades 
associados a esta tipologia de crimes.

As propostas do Executivo fundam-se 
no pressuposto de, como todos sabemos, a 
dinâmica do crime organizado ter conhe-

cido contornos preocupantes ao longo dos 
últimos anos, destacando-se o terrorismo 
como assunto que vem assumindo diver-
sas formas e manifestações, constituindo, 
deste modo, uma das faces mais visíveis da 
criminalidade organizada e séria ameaça à 
subsistência do Estado de Direito Demo-
crático, minando programas de desenvol-
vimento, estrangulando a liberdade e justi-
ça, ameaçando a paz e segurança nacional e 
internacional e colocando em risco os direi-
tos e liberdades fundamentais dos cidadãos.

Destaca-se em ambas as propostas de 
revisão a necessidade de reforço da preven-
ção e punição dos actos terroristas perpe-
trados por  organizações terroristas. 

Por outro lado, pretendem criminalizar 
a proliferação de armas de destruição em 
massa, bem como afinar os mecanismos de 
previsão e punição do indivíduo ou grupo 
(estrangeiro ou nacional)  que viaje ou tente 
viajar com a finalidade de aderir a uma or-
ganização terrorista.

Queremos, por tudo isto, saudar o Go-
verno moçambicano e os legisladores que 
procuram a todo custo tirar espaço a ma-
nobras do terrorismo, expurgando as teias 
que o alimentam e respeitando importantes 
resoluções da Organização das Nações Uni-
das. 

Sempre defendemos, neste espaço, que 
a luta contra o terrorismo não é apenas dos 
moçambicanos. Sublinhamos que assenta-

rá sempre numa corrente global que associa 
o desenvolvimento económico à rede inter-
nacional em contraterrorismo.

Estas medidas fundam-se neste pres-
suposto vital. Como o próprio Governo 
destaca, para a prevenção e combate ao 
terrorismo e criminalidade organizada e 
transnacional exige-se a conjugação de es-
forços à escala global, através da definição, 
implementação e monitoria de políticas 
acertadas e coordenadas entre os Estados. 

De acordo com o Executivo moçam-
bicano, estas propostas de revisão da lei 
enquadram-se no âmbito das constatações 
e recomendações da Avaliação Mútua de 
Moçambique realizada pelo Grupo de Pre-
venção e Combate ao Branqueamento de 
Capitais da África Austral e Oriental.

Defendemos ainda que as leis não servem 
apenas para punir. Elas funcionam também 
como elementos nucleares da prevenção 
de desvios comportamentais, dissuadindo 
a prática de crimes, dos mais simples aos 
mais hediondos. 

Se assumem também como importante 
ponto de partida para a ressocialização do 
delinquente. 

O Direito Penal por si só não resolve o 
problema da criminalidade, contudo, res-
salte-se, é um importante instrumento de 
pacificação social. Sem o seu poder preven-
tivo, dissuasor, os índices alarmantes de 
crimes aumentariam exponencialmente.
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PONTUANDO

Tudo nela era violência

Não digam que não vimos

Sobressaltei-me. Até aquele ins-
tante caminhava lentamente, ca-
bisbaixo e coxeando amargamente. 
O sapato aleijava-me a valer. Lim-
pei com as costas da mão direi-
ta a lágrima que se desprendera e 
ameaçava escorrer direitinho para a 
minha boca.

Parei e remexi os dedos entala-
dos no sapato com o intuito de ali-
viar a dor. Questionei-me por que 
comprara aquele par, que ainda ao 
experimentar senti que me ia dar 
trabalho. Pior, adquiri-os à noi-
te, numa rua com deficiente ilu-
minação pública, e sem a certeza 
da cor dos mesmos, se pretos ou 
castanhos. Dia seguinte, quando o 
sol irrompeu, depois de o galo ter 
cacarejado na capoeira do Jotamo, 
quando ele e muita gente ainda 
dormiam, descobri que eram pre-
tos-azulados. Terrível.

De uma coisa tinha eu certeza. 
Não os adquirira por o preço ser 
acessível ou porque usados (“xica-
lamidade”). Nada disso. Comprei-
-os porque gostei do feitio e da sola. 

Agora arrependia-me. De nada 
valera o truque de tentar esticá-los, 
durante 72 horas, entulhando-os 

de trapos e saquitos de areia. Eram 
de couro bastante agreste. Talvez 
se tivesse conseguido emprestado 
uma forma número 43 o resultado 
tivesse sido outro.

O meu olho esquerdo imitou 
o irmão. Escorregou outra lágri-
ma. Uma dor estúpida atravessou 
a unha do polegar direito. Remexi 
os dedos. Apetecia-me sentar no 
chão e descalçar. Abanei a cabeça. 
O que diriam as pessoas? As pessoas 
que me conhecem? Os amigos? E se 
passasse o meu chefe? Ver-me sen-
tado na estrada e sem sapatos? Para 
onde iria a imagem da corporação? 
Suspirei. 

Estava longe de casa. Não tinha 
como. Senão continuar a sofrer. As 
meias também eram outro descon-
forto dado que não me permitiam 
remexer os dedos como queria. 
Ajeitei o meu boné e olhei para o 
relógio. Parara de funcionar. Pilha.

De repente, som de passos céle-
res no asfalto.

Meu Deus! Cinco moças em pas-
so vivo ladeavam um jovem que 
não se mostrava nada comovido. 
Parecia divertir-se com a situação. 
Errou.

Sem que nada o fizesse prever, 
uma das moças apanhou uma gar-
rafa de cerveja vazia, não consegui 

ler o rótulo, quebrou-a no passeio 
de uma das ruas da parte velha da 
cidade de Maputo, e pegou o que 
dela sobrara com vigor. Estremeci. 

O número de curiosos aumenta-
ra. Os guardas de algumas lojas de 
tijoleira aperceberam-se de que ia 
acontecer um crime ou tragédia. 
Ouviram-se vozes. “Vocês, não fa-
çam isso. Não façam isso. Hão-de ir 
parar à esquadra”.

Fixei a minha atenção na miúda 
que tinha o resto da garrafa partida. 
Voltei a estremecer.

 Senti que ia rasgar o moço. Tudo 
nela era violência. Os lábios. As 
pestanas. As mechas. Os olhos. As 

unhas falsas. O batom. Os múscu-
los retesados. Os pensamentos. O 
porte físico. 

O jovem estava metido numa 
grande alhada.

As demais miúdas, que acom-
panhavam a chefe, também não 
inspiravam confiança. Porém, de-
tetei-lhe alguma hesitação. Pare-
ciam ir na onda mais pela atmosfe-
ra envolvente do que propriamente 
por convicção, tanto mais que uma 
e outra retardavam propositada-
mente o passo.

E aconteceu o que eu mais te-
mia. De repente, a “comandante” 
atirou-se ao jovem com o intuito de 
rasgar-lhe a testa. As arestas pon-
tiagudas de vidro estremeceram 
quando se aperceberam o que iam 
fazer. A pequena multidão que se 
formara gritou. O braço da miúda já 
fazia o movimento descendente em 
direcção ao alvo quando do nada 
surgiu um homem enorme que 
prendeu o braço e mão criminosa.

Desandei. Ia, novamente, a uma 
ferragem onde me conhecem por 
perguntar regularmente os preços, 
mas nunca comprar. Aliás, já nem 
se mexem quando entro.

Senti que ia rasgar o moço. 
Tudo nela era violência. Os 

lábios. As pestanas. As mechas. 
Os olhos. As unhas falsas. Os 

músculos retesados. Os pensa-
mentos. O porte físico. 

Na semana passada, o tráfego ro-
doviário na baixa da cidade de Ma-
puto foi sujeito a mais um verda-
deiro teste de culto de cidadania. 
Entre tantos males ligados à falta de 
alguma dose de urbanidade que te-
mos estado a assistir, fomos sujeitos, 
infelizmente, a testemunhar mais 
uma atitude de comportamento de-
gradante.

O episódio que relatamos nas li-
nhas que se seguem teve como epi-
centro o cruzamento entre as ave-
nidas 25 de Setembro e Karl Marx. 
Passavam poucos minutos das 15.00 
horas, a roçar o fim de mais um pe-
ríodo de expediente em plena sexta-
-feira.

O caos no trânsito instalou-se e 
muitas viaturas tiveram de perma-
necer imobilizadas. Foi inevitável o 
consequente congestionamento para 
qualquer um dos sentidos das referi-
das avenidas.

Vamos lá perceber o que realmen-
te se estava a passar. Pelo nosso olhar 
verificámos que os semáforos estavam 
a funcionar em pleno, sincronizando 
correctamente os tempos de paragem 
e de marcha das viaturas.

Porquê então a mobilidade havia se 
transformado num caos?, perguntá-

mos. A resposta não tardou a apare-
cer: o que sucedeu foi que os índices 
de falta de urbanidade tinham atingi-
do os níveis mais baixos no que à con-
vivência social se pode admitir.

Os automobilistas, de forma ge-
neralizada, decidiram mandar pas-
sear o semáforo e cada qual tentava 
descobrir uma nesga de espaço para 
imprimir a marcha. O resultado é que 
se chegou a ponto de ninguém con-
seguir avançar. Muitos carros fica-
ram imobilizados por falta de espaço. 
Ouviam-se buzinadelas ensurdece-
doras.

Começou, infelizmente, a tornar-
-se reiteradamente prática os auto-
mobilistas não respeitarem os semá-
foros nesta urbe, realidade agravada 
sempre que não se verifica a presença 
de agentes da Polícia de Trânsito nos 
cruzamentos. 

Na 25 de Setembro temos visto 
com regularidade os automobilistas a 
usarem a pista dedicada para mudan-
ça de direcção com o objectivo de se 
anteciparem aos carros que vão seguir 
para um determinado sentido. 

Não obedecer o semáforo e igno-

rar redondamente os demais sinais 
de trânsito acabam por ser, na nossa 
opinião, um defeito que poderá virar 
doença grave. Nos tempos que cor-
rem, diríamos, uma pandemia…

Ficámos com a sensação que algo 
estranho se pode ter apossado dos 
automobilistas que chegam a colocar, 
não somente a sua própria vida, como 
a de muitas pessoas em perigo. 

As viaturas nas nossas estradas 
começaram a ser transformadas em 
armas altamente letais. Vivemos os 
tempos em que os automobilistas es-
tão pouco interessados que sejam jul-
gados como assassinos em resultado 
de conduções negativas. 

Somos da humilde opinião que os 
órgãos de gestão do trânsito no Mi-
nistério do Interior, juntamente com 
o INATRO e as organizações interes-
sadas, se sentassem à mesma mesa 
para delinear formas de actuação an-
tes que seja tarde para agir. 

Os automobilistas, de forma 
generalizada, decidiram man-
dar passear o semáforo e cada 

qual tentava descobrir uma 
nesga de espaço para imprimir 

a marcha

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PETROMOC aplica preços subsidiados

Covid-19 afectou empresas do Estado

A 
maior parte das empre-
sas do Estado não está 
em condições de aceder 
a créditos bancários por 
não possuir capacidade 

de gerar resultados, fluxo de caixa 
operacional por si próprias e pre-
cisa de uma grande alavancagem 
financeira para “se manter em 
pé”, aponta a Direcção de Gestão 
de Risco (DGR) do Ministério da 
Economia e Finanças (MEF). 

Trata-se de 24 empresas que 
compõem o Sector Empresarial do 
Estado (SEE) que foram recente-
mente avaliadas, das quais  apenas 
oito por cento apresentam risco de 
crédito baixo, 12 por cento foram 
classificadas como apresentando 
um risco de crédito médio e 79 por 
cento foram tidas como de alto 
risco de crédito. 

Traduzindo em miúdos, pelo 
menos 19 das 24 empresas avalia-
das têm perspectivas de recupera-
ção nubladas, três estão numa si-
tuação assim-assim e apenas duas 
estão num patamar que se pode 
considerar de bom.

Conforme aponta a DGR, estes 
dados demonstram que a expo-
sição do Estado ao risco fiscal das 
empresas que perfazem o seu sec-
tor empresarial continua elevado, 
representando cerca de 12,5 por 
cento do Produto Interno Bruto 
(PIB) até 2020.

Como resultado deste fraco de-
sempenho, o Estado recebe menos 
dividendos e o Governo vê reduzi-
dos os impostos e, para agravar, é 
forçado a um aumento das neces-
sidades de subsídios e ou de reca-
pitalização.

Maior parte das empresas
incapazes de aceder a crédito

Doze empresas públicas foram 
avaliadas pelo MEF, nomeada-
mente a empresa Aeroportos de 
Moçambique (ADM), Caminhos 
de Ferro de Moçambique (CFM), 
Empresa Nacional Correios de 
Moçambique (ENCM), Electrici-
dade de Moçambique (EDM), Em-
presa Moçambicana de Dragagens 
(EMODRAGA) e Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos (ENH).

Ainda neste conjunto, foram 
avaliadas as empresas Hidráuli-
ca de Chókwè (HICEP), Imprensa 
Nacional de Moçambique (INM), 
Empresa Nacional de Parques de 
Ciência e Tecnologia (ENPCT), 
Regadio do Baixo Limpopo (RBL), 
Rádio Moçambique (RM) e Televi-
são de Moçambique (TVM).

Na mesma senda, foram avalia-
das outras 12 empresas maiorita-
riamente participadas pelo Estado, 
nomeadamente a Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa (HCB), Moçam-
bique Telecom (TmCel) e Petróleos 
de Moçambique (PETROMOC).

A avaliação abrangeu ainda a 
Empresa Moçambicana de Explo-
ração Mineira (EMEM), Sociedade 
do Notícias (SN), Linhas Aéreas 
de Moçambique (LAM), Silos e 
Terminal Graneleiro da Matola 
(STEMA), Transportes Marítimos 
Limitada (TRANSMARITIMA), 
Empresa Moçambicana de Pesca 
(EMOPESCA), Sociedade de Ges-
tão Imobiliária (DOMUS), Socie-
dade Moçambicana de Medica-
mentos (SMM) e a empresa Monte 
Binga.

Pelo menos 79 por cento destas 
empresas não estão em condições 
de tomar empréstimos porque, se 
o fizerem, terão imensas dificul-
dades para saldar as dívidas, como 

aponta a DGR no seu mais recente 
Relatório de Riscos Fiscais (RRF).

O referido RRF visa analisar o 
nível de exposição da economia às 
diversas fontes de risco fiscal e in-
tegrá-la no processo orçamentário, 
informando igualmente o seu im-
pacto e as providências a serem to-
madas, caso os riscos identificados 
se materializem.

A DGR refere que a situação em 
que se encontra a maior parte das 
empresas deriva das incertezas pro-
vocadas pela pandemia da covid-19, 
“uma vez que esta veio impor res-
trições à actividade operacional, 
aumentou os custos operacionais 
e enfraqueceu a procura dos bens e 
serviços oferecidos pelas empresas”. 

Por falta de capacidade de 
gerar saldos positivos e gerar 
fluxos de caixa, as empresas em 
causa carecem de um vigoroso 
suporte financeiro e do melho-
ramento do ambiente regulató-
rio para que não se repitam si-
tuações como as que ocorreram 
em empresas como a EDM, cujo 
regulador ficou por muitos anos 
sem ajustar a tarifa, ou como a 
PETROMOC, que aplica preços 
subsidiados em prejuízo da sua 
posição financeira.

Outro elemento que concorre 
para a debilidade económica e 
financeira do SEE é a fraca go-
vernação corporativa que levou 
o Instituto de Gestão de Parti-
cipações do Estado (IGEPE) a 
iniciar um processo de reestru-
turação destas empresas através 
da implementação da Estratégia 
de Investimento do SEE para o 
período 2020-2030.

CUIDADOS A TOMAR

A DGR distribuiu as empresas 
do SEE por tamanho de activos 
e risco de crédito para poder 
mapear os níveis de atenção re-
queridos para cada uma delas 
e concluiu que 21 por cento das 
grandes empresas que apresen-
tam níveis elevados de risco de 
crédito necessitam de um nível 
elevado de atenção, dada a sua 
posição estratégica e estrutu-
rante na economia, o risco de 
crédito associado e a dimensão 
dos seus activos. 

Por outro lado, devido à limi-
tação de recursos, 29 por cento 

das empresas de dimensão média 
e de alto risco de crédito merecem 
um nível de atenção moderado, 
enquanto as restantes empresas, 
que totalizam 29 por cento, que 
correspondem às pequenas em-
presas com alto risco de crédito, 
requerem baixo nível de atenção. 

“No entanto, as empresas de 
baixo risco de crédito e risco mo-
derado também requerem algum 
grau de monitoria por forma a evi-
tar que o nível de risco de crédito 
associado a estas empresas evolua 
para estágios mais elevados”, re-
fere a DGR. 

Aponta ainda que o cenário 
actual do SEE sugere a necessi-
dade de uma definição criteriosa 
dos planos de intervenção que 
incluam o tipo de intervenção e o 
custo-benefício económico e so-
cial dessa intervenção tendo em 
conta o momento. 

Adicionalmente, espera-se 
que, ao serem tomadas decisões 
de emissão de instrumentos de 
financiamento para o sector, se 
tome em consideração a necessi-
dade de um maior ajuste às con-
dições do mercado por forma a 
alcançarem uma trajectória finan-
ceira sustentável e equilibrada no 
médio e longo prazos. 

 
DGR PROPÕE 
CRIAÇÃO 
DE RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA

Por considerar que as inter-
venções actualmente em curso 
no SEE não irão alterar a posição 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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As empresas carecem de um suporte financeiro vigoroso Enfraqueceu a procura de bens e serviços

Empresas do Estado foram avaliadas pelo MEF

Aumento de pensionistas
ameaça finanças públicas 

financeira das empresas no curto 
prazo, a DGR sugere que seja cria-
da uma linha de reserva de con-
tingência para atender à demanda 
de recursos para fazer face à dívi-
da das empresas em situação de 
“falência técnica”. “Esta pode ser 
uma alternativa viável e de menor 
risco fiscal”. 

Assim, propõe que a referi-
da reserva de contingência seja 
criada e implementada a partir do 
presente ano fiscal (2022) com a 
finalidade de responder às obri-
gações financeiras das dívidas ga-
rantidas das empresas e, por essa 
via, minimizar o custo de incum-
primento. 

Referir que a dívida garantida 
do SEE ascende a 86,8 mil mi-
lhões de Meticais, sendo que 45 

por cento desta estão concentra-
dos em empresas com elevado ní-
vel de risco de crédito, conforme 
dados divulgados pelo IGEPE na 
base de dados da dívida do SEE de 
2020.

A dívida garantida do SEE é 
composta por garantias sobera-
nas, estimadas em 59 por cento, 
acordos de retrocessão, estimados 
em 23 por cento, carta-conforto 
emitida pelo Estado, avaliada em 
15 por cento, carta soberana do 
Estado, que perfaz dois por cen-
to, e aval do Estado moçambicano 
com um por cento. 

Para chegar a estes resultados, 
consta que a GDR se socorreu de 
duas metodologias, sendo a pri-
meira conhecida por “Z-score de 
Altman de 1968”, que foi modifi-

cada para economias emergentes. 
Trata-se de um modelo estatístico 
baseado em históricos de dados 
financeiros das empresas que é 
usado para estimar a qualidade de 
crédito e a probabilidade de uma 
empresa não conseguir honrar os 
seus compromissos financeiros 
no curto e médio prazos em eco-
nomias emergentes. 

A segunda metodologia é co-
nhecida por “Moody’s ajusta-
da”, que considera que o risco 
de crédito de uma determinada 
empresa do SEE pode ser avaliado 
através do histórico do desempe-
nho financeiro da empresa nos 
últimos três anos, da avaliação do 
ambiente regulatório e elementos 
referentes à governança corpora-
tiva.

O aumento da despesa no Sistema de Previdência So-
cial dos Funcionários Públicos (SPSFP) também constitui 
preocupação para a Direcção de Gestão de Risco (GDR) do 
Ministério da Economia e Finanças (MEF), uma vez que o 
número de pensionistas vem crescendo a uma taxa média 
anual de 7,2 por cento nos últimos quatro anos, muito aci-
ma da média das contribuições dos membros activos, que 
cresceu em 5,5 por cento no igual período.

Conforme apurámos, em 2020, o aumento do número 
de pensionistas resultou em pressões fiscais adicionais de 
cerca de 13,2 por cento em relação ao orçamento inicial-
mente aprovado, o que representou um orçamento adicio-
nal de 1,9 mil milhões de Meticais. 

A DGR indica que, em resultado deste súbito aumento 
de pensionistas e seu impacto nas contas públicas, o Insti-
tuto Nacional de Previdência Social (INPS) engendrou um 
processo de reformas de gestão que consiste na centraliza-
ção de pagamento de pensionistas.

“Este método tem estado a permitir a prova da existên-
cia ou não de um pensionista, reduzindo significativamen-
te a tendência de crescimento de pensionista prevalecente 
nos anos anteriores, que passou duma média de 8,5 por 
cento, entre 2016 e 2019, para 3,2 por cento em 2020.

Para o período de 2021 a 2024, as projecções do INPS in-
dicam um crescimento médio de pensionistas em 3,6 por 
cento para civis, e 4,8 por cento para militares, o que vai 
impactar significativamente nas contas públicas. 

Concorrem de forma especial para o crescimento de vo-
lume de pensionistas civis nos próximos quatro anos a apo-

sentação compulsiva de funcionários públicos em número 
estimado de seis mil e a extinção de empresas públicas, pois 
alguns trabalhadores serão abrangidos por reformas ante-
cipadas, o que vai engrossar o número de pensionistas no 
sistema. No que se refere à contribuição financeira e des-
pesa do sistema de Previdência Social importa referir que 
a gestão do fundo de pensões beneficia de contribuições 
financeiras provenientes de contribuições de funcionários 
no activo, através do desconto de sete por cento sobre os 
salários, para o pagamento de pensionistas civis, e dotações 
do Orçamento do Estado (OE), para pagamento de pensio-
nistas militares. 

Sabe-se que os fundos para o pagamento de pensionis-
tas civis têm estado a crescer numa média anual de 5,5 por 
cento, contudo, as projecções indicam um crescimento 
médio de receitas de 1,5 por cento para o período de 2021 
a 2024.  “A desaceleração do crescimento da receita para o 
sistema de pensões do INPS é resultado, também, da im-
plementação de medidas de contenção da despesa tomadas 
pelo Governo, nomeadamente a racionalização do número 
de admissões e a contenção de salários”, refere.

Segundo a DGR, estas medidas limitam o número de 
contribuintes activos, o que faz com que as variáveis sa-
lários e admissões afectem significativamente a tendência 
das contribuições dos funcionários para o sistema de pen-
sões do INPS, pois constituem a base de colecta dos sete por 
cento para o sistema, e afecta a base de colecta das contri-
buições para o sistema. 

Por outro lado, alude que as dotações alocadas ao INPS 

pelo OE para pagamento de militares têm estado a crescer 
a uma taxa anual de 10,3 por cento, sendo que este cresci-
mento resulta de ajustes sistemáticos ao Orçamento esta-
belecido por Lei, que tem sido em média de 5,2 por cento 
nos últimos cinco anos, pressionando as contas públicas, 
sobretudo se se considerar que não existe uma contraparti-
da dos militares para o sistema.

Enquanto isso, a receita proveniente das contribuições 
do pessoal no activo tem estado a cobrir as despesas com o 
pagamento de pensões para pensionistas civis, o que mos-
tra um equilíbrio financeiro do sistema na componente em 
questão.

As projecções do INPS mostram uma tendência contrá-
ria no médio prazo, pois as despesas com pensões destina-
das a civis poderão subir tendencialmente nos próximos 
anos, onde a relação entre as receitas e despesas estará num 
défice médio de 4,5 por cento para 2021 a 2024, demons-
trando um desequilíbrio financeiro. 

“Deste modo, o Estado vai ter de compensar através do 
OE, sobrecarregando as despesas públicas”, refere a DGR, 
acrescentando que, no período 2021 a 2024, o OE deverá 
injectar cerca de 1,9 mil milhões adicionais para fazer face 
ao pagamento de pensionistas civis.

“Em relação aos pensionistas militares, o cenário é di-
ferente ao cenário da sua contraparte civil no que concerne 
aos recursos financeiros para o pagamento de pensões da 
categoria. A médio prazo, de acordo com as projecções, as 
dotações do OE vão cobrir integralmente as despesas dos 
pensionistas militares”, conclui.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



www.jornaldomingo.co.mz

12 Sociedade
15 de Maio de 2022

d CAROL BANZE
carol.banze@snoticicas.co.mz

Alzira Maria Madalena Carlota Mabjaia Dimande Isabel Libande

Para Alzira e António a educação da avó foi fundamental para o que eles se tornaram
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Diplomadas em educação

Ensinei-lhe a trabalhar
a terra e hoje é “doutor”

– Alzira Maria Madalena

N
em todos sábios os-
tentam um diploma. 
Neste distinto gru-
po, encontram-se 
mães ou avós. Tanto 

faz. A verdade é que elas são 
verdadeiros anjos na terra, 
que, com sapiência, driblam 
a carência financeira e/ou 
material, orientam e levam 
pela mão os seus filhos e ne-
tos à escola. domingo traz, em 
seguida, três histórias de vida 
traçadas por três mulheres, 
que mal pegaram na esfero-
gráfica e no papel, mas são 
verdadeiras diplomadas em 
educação.

Nasceu em Maputo. Não 
teve o privilégio de se sentar a 
uma carteira para aprender, no 
mínimo, a ler e escrever. Conta 
que cresceu nas mãos dos avôs, 
que “apenas me ensinaram 
a pegar na enxada”. Faz uma 
reflexão e afirma que tudo não 
passou de má-fé. Eventual-
mente, as coisas tenham corri-
do mal pelo clima que se vivia 
nessa altura na família. A vovó 
Alzira e os irmãos tiveram de 
ser criados pelos avôs paternos, 
porque “os nossos pais se se-
pararam”. Essa criação não foi 
pacífica, “não fomos bem tra-
tados e o nosso pai não queria 
saber de nós, tinha casado com 
outra mulher”. 

Alzira Madalena quis mudar 
o curso das coisas, facto que, 
provavelmente, atrapalhou a 
realização de sonhos. Aos 17 
anos preferiu partilhar a vida 
com alguém: “Por causa do so-
frimento, preferi ir ao lar”. Teve 
filhos e netos. 

Em conversa com a nossa 
reportagem, as atenções fica-
ram voltadas para a educação 
de dois dos seus netos, António 
e Alzira, cuja história de infân-
cia em muito se parece com a 
sua: o pai (seu filho) deixou-os 
para trás, nas suas prioridades, 
para viver a sua própria vida. 
“O meu filho largou-os, quan-
do se separou da mãe deles”. 

A vovó Alzira assumiu, en-
tão, o papel de avó e pai. Zelou 
por eles e educou-os até se for-
marem ao nível superior. Sim, 
foi pela mão desta avó analfa-
beta que dois cidadãos tiveram 
uma excelente direcção. Coube 
a esta grande mulher educar e 
custear as despesas escolares.

A meio do caminho “ensi-
nei-lhes também a pegar na 
enxada para trabalhar a terra, 
com a finalidade de vender os 
produtos dali colhidos”. Deu 
certo, pois “Deus ajudou-me. 
Os meus netos estão bem en-
caminhados. São ‘doutores’. A 
Polícia nunca esteve à minha 
porta para os acusar de algum 
crime. Venci”, gaba-se. 

Por seu turno, António 
Pondja, neto da vovó Alzira, 
reafirma os valores transmi-
tidos pela sua avó: “respeito 
acima de tudo. Ela sempre diz 
que temos de respeitar e saber 
ouvir o que o outro tem a dizer. 
Também nos ensinou a nunca 
pautar pela violência e a saber 
perdoar. Sigo o que ela fala e 
agradeço por ela ter-se dedi-
cado a nós, ter tido tempo de 
cuidar de nós. Lembro-me que 
quando ela trabalhava na União 
Geral das Cooperativas (UGC) 
algumas vezes eu fingia estar 
doente, para tê-la ao meu lado. 
Ela é praticamente meu tudo. 
Cresci olhando para a minha 

avó como minha mãe. Cuidou muito de nós e 
ainda cuida, com esta idade que temos”. 

Os frutos do incomensurável amor são visíveis 
igualmente através do cidadão que se tornou. 
“Escolhi este curso (agricultura) por influência 
da minha avó. Quando estava ainda no ensino 
secundário, acordava-me cedo para irmos à ma-
chamba, dizia que era para termos algum valor 
para suprir as nossas necessidades. E conseguía-
mos, de facto, comprar alguma coisa. Comprá-
vamos roupa, calçado…”. 

O percurso académico do eterno “aluno” da 
vovó Alzira passou por frequentar “o curso bá-
sico de contabilidade geral, na Tecnicol, durante 
um ano e doze meses. Depois, fiz informática, 
também curso básico”. 

Depois, ingressou na Universidade Pedagó-
gica, onde fez “licenciatura em agro-pecuária, 

habilitação, ensino em extensão rural. Terminei 
o curso em 2018”. Após um ano e meio, surgiu 
uma proposta, vinda de um colega de faculdade. 
“Ele disse, ‘que tal fazermos nossos empreen-
dimentos, ter emprego está difícil’”. A ideia era 
juntarem esforços para comprar moto-bomba, 
insumos e trabalhar. Já amadurecida, “num belo 
dia, fui à Namaacha, concretamente na sede de 
Goba. Falámos com o chefe da localidade, pe-
dimos um espaço para implementarmos o que 
aprendemos durante o curso. Ele viu com bons 
olhos”.  A partir dali, foi mãos à obra, sendo 
que “no primeiro ano foi difícil. O rio Umbelú-
zi encheu e a água invadiu os nossos campos”. 
Por pouco desistiam. Mas, no mesmo ano, após 
lançarem a segunda semente de milho, cebola, 
batata-reno, estas culturas saíram. “A partir daí, 
felizmente, o nosso produto não fica no campo”. 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Indiquei-lhe o melhor caminho
– Isabel Libande, avó

Sinto-me vencedora
– Carlota Mabjaia Dimande

Das suas mãos saíram três técnicos: 
um publicitário, também formado em 
Filosofia, um electricista e um canaliza-
dor. Falamos de Carlota Jaime Mabjaia 
Dimande, de 59 anos de idade, viúva 
há 17 anos. Nasceu em Marracuene, es-
tudou até à 9.ª classe. Tinha o sonho de 
ser enfermeira. “Não se realizou porque 
os meus pais não tinham condições de 
custear os meus estudos”. Fracassado 
esse desejo, casou aos 19 anos de idade e 
aos 22 tornou-se mãe. 

Com a morte do marido, várias 
transformações operaram-se na sua 
vida. Teve de assumir também o pa-
pel de pai e preparar o futuro dos seus 
filhos. Deste modo, “a minha preo-
cupação sempre foi com a escola, mas 
também que sejam humildes e andem 
no caminho de Deus”. Hoje, colhe bons 
frutos, afinal colocou à disposição do 
mercado cidadãos devidamente en-
caminhados e formados, facto que a 
deixa “muito feliz”. Mas foi um tra-
jecto marcado por dificuldades de vá-
ria ordem. Carlota Dimande encarou 
o mundo com escassos fundos, facto 
agravado pela falta de apoio na família, 
nem da sua e muito menos do marido. 
Conta que quando o seu esposo fale-
ceu o seu filho mais novo tinha apenas 
7 anos. “Era menor de idade”. E para 

uma mulher que somente dependia 
do comércio informal, com a venda de 
feijão tinha de se desdobrar para custear 
as despesas inerentes à educação dos 
filhos. Por isso, “faltou dinheiro para 
material e uniforme escolar. Passámos 
fome, era pobreza mesmo. Mas traba-
lhava com a ajuda de Deus. Deu certo 
por isso, porque nenhum membro da 
família me ajudou, nem da minha par-
te, nem da família do meu falecido ma-
rido. Hoje, o Celso (um dos filhos mais 
novos) tem praticamente dois cursos, 
pois está a terminar outra licenciatura”. 
Eis uma razão forte para se sentir “mui-
to orgulhosa, dele e de todos os meus 
filhos. Não consegui avançar muito nos 
meus estudos, mas me sinto vencedora 
pelos meus filhos”, declara. 
DEUSA 
NA TERRA

Celso Ndimande, filho, afirma que 
foi graças ao esforço da mãe que “hoje 
sou formado em Filosofia pela Uni-
versidade Eduardo Mondlane e sou 
finalista no curso de Publicidade e Ma-
rketing, na Escola Superior de Jornalis-
mo”. Deste modo, inicia a declaração 
em reconhecimento dos feitos da sua 
mãe, Carlota.  Celso acrescenta que da 
sua infância carrega várias lembranças, 
“mas a mais marcante diz respeito à 

Nasceu em KaTembe, há 81 
anos. Lá viveu até 1940. Passou 
praticamente toda a infância sem 
conhecer o seu próprio pai. “Ele 
abandonou a minha mãe, tinha 
outra mulher lá na África do Sul, 
onde trabalhou por vários anos”, 
relata.

Quando a vovó Zabel, como 
é carinhosamente tratada pela 
família e amigos, resolveu trans-
ferir-se para a capital do país e 
instalar-se no bairro de Cha-
manculo, abriu outra página da 
sua vida. Aqui, teve filhos, mas 
não construiu uma relação firme 
com os respectivos progenitores. 
Não restou outra alternativa se-
não “amarrar” a capulana, como 
o faria toda a mulher de fibra. 
Disponibilizou-se ao mercado de 
trabalho e, “primeiro, trabalhei 
na Cajuca (fábrica de castanha), 
mas foi por pouco tempo”. Con-
ta, na sequência, que durante 
grande parte da sua vida traba-
lhou como empregada domésti-
ca: “trabalhei até nikukhute, khu-
te, khute” (cochear), descreve. 
Mas valeu a pena, aliás sempre 
vale, pois com o seu próprio es-
forço “construí a minha primeira 
casinha de caniço, de um quarto 
e sala”. Por essas alturas, ganhava 

educação. Foi quando concluí a 12.ª  classe, e já 
não queria continuar a estudar, pensando que 
seria difícil arcar com as despesas. Mas a minha 
mãe disse: ‘ninguém tem dinheiro, mas se nos 
esforçarmos podemos ir além. Bens materiais 
são passageiros, mas a educação é duradoura e 

libertadora. E, por coincidência, tive contacto 
com uma obra do Paul Freire que falava sobre a 
educação libertadora”.

Por este e outros motivos, “a min ha mãe é 
minha deusa na terra, ela significa tudo para 
mim, é o meu princípio e fim”. 

300 escudos (antiga moeda portuguesa). Mas a 
vida mudou para melhor quando passou a ga-
nhar 1500 escudos. Estava-se praticamente às 
portas da Independência Nacional. 

O maior de todos os trunfos foi conseguir 
criar e educar os seus filhos para trilharem o ca-
minho do bem. Hoje, tem no seu neto Sulemane 
Ayuba Coleta uma das marcas da sua vitória, pois 
desde os seus primeiros meses de vida orienta-
-se nesta vida através dos caminhos indicados 
por si. Graças à vovó Zabel concluiu o ensino 
técnico em informática e segurança electrónica, 
actualmente, frequenta o curso de “design” no 

Instituto Superior de Arte e Cultura (ISARc). 
Esta avó vangloria-se e faz votos para que ele 

continue nesse caminho. Que no futuro “cons-
trua a sua própria casa. Depois, poderá fazer as 
suas vontades, comprar motorizada ou outras 
coisas que lhe apetecer”. 

ESCOLA EM
 1.º LUGAR

O seu neto Sulemane Ayuba Coleta afirma 
que “não encontro palavras para dizer o que a 
minha avó significa para mim. Ela é a mulher da 

minha vida. Não me imagino sem ela. 
Mesmo tentando dizer as coisas boas e 
bonitas não conseguiria porque ainda 
acho pouco. Ela é tudo para mim”. 

Sulemane declara ainda que apren-
deu com a sua avó a cultivar a paciência, 
realce-se, “muita paciência”. Acres-
centa que uma das coisas que não saem 
da sua memória “é quando eu tinha 
pesadelos ou sofria de doenças”, já que 
“fui um pouco doentio, porque nas-
ci com sete meses. Ela tinha paciência 
para cuidar de mim. Tirava-me de onde 
estivesse a dormir para me pôr deitado 
na cama dela. Esta era uma forma de ver 
como me comportava durante a noite. 
Disso não me esquecerei jamais”, diz. 
Entretanto, as ideias orientadoras que 
ela inculcou em si foram deveras impor-
tantes. Sempre disse: “escola em pri-
meiro lugar, porque eu era atleta, jogava 
futebol. Lembro-me que vinham aqui 
alguns treinadores e ela mandava-os 
embora. Dizia que o futebol não ia dar 
em nada, pois se tratando de desporto, 
qualquer lesão que eu tivesse poderia 
significar o fim da minha carreira. En-
tão, me voltei para os estudos e cá estou. 
Fiz cursos técnicos graças ao sacrifício 
da vovó Zabel. Actualmente, frequen-
to o ensino superior no ISARc, curso de 
'design'. Devo tudo isto à minha avó”, 
reforça.  

Carlota venceu vários obstáculos para levar os filhos à escola

Isabel Libande e o neto Sulemane que o criou desde os primeiros meses de vida

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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- Escritor Hélder Muteia

M
atoa – a Febre do Ba-
tuque, livro do escri-
tor moçambicano Hé-
lder Muteia que será 
lançado no próximo 

dia 17 de Maio, em Maputo, é 
pretexto para uma conversa 
corrida com o escriba que já 
lançou oito obras literárias.  

Nascido em Quelimane, 
província da Zambézia, a sua  
infância foi muito inspirado-
ra, o que propiciou o início da 
escrita aos 11 anos de idade, no 
seminário Católico em Nicoa-
dala. O encanto pelas paisa-
gens da província de Manica, 
onde fora a trabalho, inspirou-
-o a escrever o primeiro livro, 
poesia, denominado “Verda-
de dos Mitos”, publicado em 
1988. Desde então, não mais 
parou. Escreveu outros tantos 
livros retratando vários cená-
rios vividos e/ou testemunha-
dos, socorrendo-se, por vezes, 
da sua experiência profissio-
nal.

Defensor de um programa 
de promoção de leitura nas 
escolas e junto das famílias, 
Muteia reconhece haver muita 
produção literária, embora, em 

Quebrei tabus para
escrever o livro “Matoa”

algumas vezes, não se cumpra 
a componente qualidade. Para 
melhor saber sobre a história 
do mais recente livro, fomos 
ouvi-lo 

Quem é Hélder Muteia?
Nasci em Quelimane, pro-

víncia da Zambézia. A minha 
infância foi muito inspiradora. 
Por isso guardo alguns escritos 
desse tempo. Depois do se-
gundo ciclo do liceu, fui para o 
Instituto Agrário do Chimoio, 
onde fiquei encantado com a 
cultura e as paisagens. Tra-
balhei em Chókwè e Maputo. 
Mais tarde, ingressei na Facul-
dade de Veterinária  de  Ma-
puto.  Tenho um mestrado em 
Agro-Economia pela Universi-
dade de Londres, Reino Unido. 

Também é activista das ar-
tes...

Paralelamente à actividade 
profissionl, abracei a carreira 
literária.  Também sou activista 
literário: membro da Associa-
ção dos Escritores Moçambi-
canos (AEMO);  membro-fun-
dador do movimento literário 
CHARRUA; membro-fundador 
do Núcleo Literário da Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
– ECO; e membro da Associa-
ção dos Escritores da Zambézia 
(AEZA). 

Na literatura, chegou a ser 
secretário-geral da AEMO.

Ao longo da minha carreira 
fiz algumas coisas que me mar-
caram. Fui secretário-geral da 
AEMO (1992-1995); membro 
da Assembleia da República 
(1994-1998); vice-ministro 
da Agricultura e Pescas (1998-
2000); ministro da Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural 
(2000-2004).

...e o que faz actualmente?
Desempenho as funções 

de coordenador sub-regional 
para a África Central da Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricul-
tura (FAO).

Fale do escritor. Quando e 
como começa o gosto pela es-
crita? 

Comecei a  escrever quando 
ingressei num seminário Cató-
lico em Nicoadala. Tinha cer-
ca de 11 anos. O meu primeiro 
livro foi escrito em Chimoio, 
“Verdades dos Mitos”, poesia, 
embora tenha sido publicado 
apenas em 1988.

Daí, não mais parou…
Seguiram-se outras publi-

cações: “Nhambaro, Contos e 
Crónicas (1996); “Sonhos ao 
Avesso”, poesia (2009); “Vozes 
de Sangue”, reportagem sobre 

crianças afectadas pela guerra 
em Moçambique (1988), em 
parceria com Eduardo White;  
“Reflexões sobre a agricultura, 
ambiente, desenvolvimento 
rural e alimentação” (2015); 
“O barrigudo e outros con-
tos” (2018); “Como a História 
nos fez Pátria e Nação” (2021); 
“Passo a passo” (2021); e ago-
ra o romance “Matoa, a Febre 
do Batuque”. Também tenho 
escrito prefácios de obras de 
vários autores moçambicanos.

Quais foram as suas in-
fluências na escrita?

A minha infância foi vivida 
num contexto colonial. Assim, 
as minhas primeiras influên-
cias foram os clássicos portu-
gueses: Luís de Camões, Fer-
nando Pessoa, Camilo Castelo 
Branco, Eça de Queirós, Júlio 
Dinis e Ameida Garrett. De-
pois li alguns autores brasilei-
ros, Jorge Amado e Dom Hélder 
Câmara; li autores francófonos 
como Simone de Beauvoire, 
Frantz Fanon e Albert Camus. 

Na sua época há livros que 
eram de leitura obrigatória, 
dado o momento...

Mais tarde, li Franz Kafka 
e outros autores de referência. 
Depois da proclamação da In-

dependência Nacional, li Luís 
Bernardo Honwana, José Cra-
veirinha e Noémia de Sousa. As 
minhas leituras são diversifi-
cadas. Leio quase tudo o que é 
produzido em Moçambique.

Qual é a linhagem da sua 
escrita?

Escrevo um pouco de tudo: 
poesia, prosa narrativa, cró-
nicas, ensaios, prefácios, etc. 
Não estou amarrado a nenhum 
estilo nem corrente. Escrevo 
porque quero transmitir algo 
e faço-o da forma que achar 
adequada. Não estou muito 
preocupado com rótulos ou 
estilos rígidos.

AGRO-ECONOMISTA 
NAS LIDES 
LITERÁRIAS

Formado em Agro-Pecuária 
e Medicina Veterinária, depois 
Agro-Economia. Mas, apai-
xonado pelas letras. Consegue 
explicar esta viagem?

Poucos escritores moçam-
bicanos podem orgulhar-se de 
viver da literatura. Se houver, 
são casos raros. Verdadeiros 
heróis. A maioria tem uma ou-
tra ocupação que garante o seu 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



www.jornaldomingo.co.mz

15
15 de Maio de 2022

Por tratar de histórias reais tive de quebrar a privacidade e tabus 

A  crise de leitura na juventude é um iceberg

Artes & Letras

sustento. Nesse quadro, temos 
escritores biólogos, gestores, 
militares, médicos, enfermei-
ros, professores, jornalistas, 
políticos, etc. O facto de ser 
veterinário é uma mera coin-
cidência. 

A sua área profissional tem 
sido útil para a escrita?

Algumas vezes faço uso do 
meu conhecimento técnico ou 
das minhas experiências pro-
fissionais para ilustrar textos 
analíticos e crónicas. O meu 
trabalho nas Nações Unidas 
também me permite olhar o 
mundo numa perspectiva mais 
ampla. Apenas isso. A viagem 
pelo mundo literário é inde-
pendente da profissão. 

Depois de uma carreira po-
lítica interna tem estado a em-
prestar a sua experiência por 
vários países – Nigéria, Brasil, 
Portugal, entre outros países 
da África Central. Há espaço 
para lançamento de obras que 
retratam essas vivências e ex-
periências?

Quem vai à chuva sempre 
se molha. Há muitos aspectos 
da minha personalidade que 
ficaram marcados pela minha 
vivência nesses países. Como 
analista, abordo muitas vezes 
as experiências adquiridas nos 
lugares em que trabalhei como 
exemplos para ilustrar as mi-
nhas análises. 

Na composição textual....
A nível do texto analítico, 

essas realidades estão sempre 
presentes. Quando se trata de 
obra criativa  (poesia, contos e 
romances) prefiro abordar rea-
lidades e experiências moçam-
bicanas. Sinto-me mais con-
fortável porque transmito algo 
que domino. Estou a esboçar 
um romance que se passa entre 
Portugal e Moçambique. Tal-
vez aí tenha de me socorrer das 
minhas vivências em Portugal. 

Pode, de forma resumida, 
partilhar connosco o que lhe 
marcou, nas artes e cultura, 
nos países por onde passou?

Embora eu não tenha esta-
do nesses países por motivos 
literários ou mesmo culturais, 
não deixei de entrar em con-
tacto com a literatura des-
ses países e com a sua riqueza 
cultural. A Nigéria, por exem-
plo, tem uma literatura muito 
dinâmica e autêntica. Há es-
critores profissionais levando 
uma vida digna, há um mer-
cado literário com reconhecida 
projecção internacional. 

... e no caso do Brasil?
O Brasil é outra realidade 

exemplar. Há políticas dese-
nhadas para favorecer o de-
senvolvimento literário e um 
universo de leitores muito 
diversificado e exigente. Em 
Portugal estive muito presente 
em actividades literárias e fui 
convidado por várias universi-
dades para proferir palestras e 
participar em manifestações. A 
literatura ocupa um espaço es-
pecial na formação das pessoas 
e na identidade portuguesa. 

Em suma, há algo por apro-
veitar nesses lugares...

Em todos esses locais há 
experiências positivas que po-

dem nos ajudar a consolidar o 
percurso da literatura moçam-
bicana. 

PROMOVER A 
LEITURA 
NA ESCOLA E NA 
FAMÍLIA

Depois dessas experiências 
em outros países, acredita na 
criação de uma indústria cul-
tural e criativa robusta em Mo-
çambique?

Esse caminho é inevitável. 
Um dia a indústria cultural e 
criativa vai estar no lugar que 
merece. O que não se sabe é 
com que celeridade e con-
sistência. O Estado tem uma 
responsabilidade a cumprir, 
garantindo as políticas ade-
quadas para a promoção de 
uma cadeia de valor editorial. 
Esta é uma grande lacuna por 
enquanto. 

O que se pode dizer em re-
lação à leitura?

É preciso promover a lei-
tura a partir das escolas e fa-
mílias. A comunicação tem 
um papel a cumprir. Do ponto 
de vista da produção literária, 
Moçambique vive um período 
de muita fertilidade. Há muita 
gente que escreve. Muitas pu-
blicações. 

Quantidade "versus" quali-
dade!

Nem sempre os critérios de 
qualidade são cumpridos, mas 
existem muitas propostas em 
poesia e prosa que vão certa-
mente ajudar a engrandecer 
o nosso universo literário. Há 
também uma nova geração de 
empreendedores na área edi-
torial que estão a deixar marcas 
muito positivas. Todos estes 
actores carecem de encoraja-
mento e apoios. 

UM ROMANCE 
SOBRE HISTÓRIAS 
REAIS

Escreveu livros com temá-
tica diversificada.  Traz-nos, 
agora, o livro "Matoa – A Febre 
do Batuque". Que febre é essa? 
O que retrata o livro?

Esta obra revela uma his-
tória de amor e resiliência. A 
diferença é que tudo se passa 
no contexto de um ritual tí-
pico da baixa Zambézia de-
signado “matoa”. Trata-se de 
uma doença espiritual com 
sintomas diversificados. O seu 
tratamento é um ritual que en-
volve batucadas. Contudo, a 
mensagem do livro é mostrar 
que por detrás da vida pacata 
das populações rurais há di-
mensões de felicidade que não 
são do conhecimento da gene-
ralidade de pessoas. 

Mas qual é a ideia do livro?
A ideia do livro não é ex-

plicar ou explorar o ritual, é 
mostrar outras perspectivas 
da vida e mensagens de amor 
que podem inspirar um mundo 
melhor.

Quantas páginas compõem 
o livro?

Trata-se de um romance 
com cerca de 279 páginas e 23 
capítulos. É um convite para 
uma longa viagem pela nos-
sa cultura e a nossa forma de 
estar. É uma leitura que exige 
coragem porque o tema não é 
vulgar.

Que batuque ocupa as pá-
ginas da obra?

O batuque está presente em 
quase todos os capítulos. Dita 
o ritmo dos episódios, e ajuda 
a dar mais dinamismo ao con-
teúdo da obra.

O que pressupôs para si es-
crever esta obra?

O livro não tem qualquer 
romantismo. Esconde uma se-
quência de rituais, sacrifícios 
e dramas que ultrapassam o 
senso comum. Incute respeito 
e medo nas comunidades em 
que é praticada. Falar desse fe-
nómeno místico não é de todo 
confortável.

Foi um desafio e tanto...
Escrever este livro, olhando 

de frente para esse submun-
do, foi para mim um desafio 
sem precedentes. Tendo em 
conta que o romance se baseia 
em histórias reais, houve mo-
mentos em que não tive outra 
alternativa senão agredir deli-
beramente privacidades e que-
brar tabus. Para que o romance 
fosse autêntico, tive de recor-

rer a depoimentos de pessoas 
envolvidas recentemente em 
rituais da “matoa”.

A abordagem de tabus é um 
risco… 

Fiel aos meus princípios, 
assumi esse risco, sempre 
consciente de que isso podia 
resultar em incompreensões 
ou situações de choque. Se isso 
acontecer, espero ser imedia-
tamente perdoado, em nome 
da nobreza da intenção de 
deixar registadas algumas das 
marcas culturais mais profun-
das da minha terra natal.

HÁ MUITA PRODUÇÃO 
LITERÁRIA

Tem acompanhado a nossa 
literatura em termos de produ-
tividade. O que se lhe oferece 
dizer?

A nossa literatura atravessa 
um momento de muita produ-
tividade. Há um renascer da 
literatura moçambicana, com 
o surgimento de novas pro-
postas temáticas e estilísticas. 
É preciso que este aumento da 
produção seja acompanhado 
de uma busca de uma melhor 
qualidade. A minha opinião 
é que o potencial está à mos-
tra, faltam catalizadores para 
que os avanços sejam consoli-
dados. Mais uma vez, a escola 
pode cumprir uma missão de 
garantir os critérios e o rigor do 
labor literário.

Faz o lançamento em Ma-
puto. Algum programa de 
efectuar outro lançamento em 
uma outra província?

O livro será lançado, depois 
de Maputo, em Quelimane, 
minha cidade natal, e talvez 
em Nampula e Xai-Xai. Vamos 
avaliar estas possibilidades.

A máquina de edição está 
montada. Mas pouco ou qua-
se nada se assiste em outras 
províncias. Parece que as edi-
ções são apenas em Maputo e, 
em pouca escala, na cidade da 
Beira. Porque é que não temos 
livros e edições noutras pro-
víncias?

O mercado editorial sem-
pre esteve concentrado em 
Maputo. O que me preocupa 

mais actualmente é o desapa-
recimento das livrarias. É uma 
catástrofe nacional. Nos distri-
tos não existem. Nas capitais 
provinciais também tendem 
a desaparecer. Sem livrarias 
a vender os livros não podem 
haver editoras. 

Compram-se poucos li-
vros?

A procura  do livro so-
freu uma queda significativa. 
Daí a necessidade de políticas 
para promover a leitura, que, 
por sua vez, vai incentivar a 
reabertura das livrarias e, fi-
nalmente, as editoras e a pro-
fissionalização da produção 
literária.

Fala-se da crise de leitura 
na juventude moçambicana 
e não só. Comunga da mesma 
ideia? 

A crise não é apenas na ju-
ventude. Os mais velhos tam-
bém lêem pouco, não passam 
o testemunho às camadas mais 
jovens. 

O que deve ser feito para  
mitigar a crise, tornando o livro 
apetecível?

Penso que precisamos de 
políticas de promoção da lei-
tura nas escolas, campanhas 
de sensibilização das famílias 
sobre a necessidade de leitura, 
e incentivos para estimular a 
cadeia de valor editorial.

Que livro está a ler actual-
mente?

Actualmente estou concen-
trado no lançamento do meu 
livro. Contudo, li recentemen-
te o livro de António Barros, 
“No Útero da Minha Memória”, 
e tive o privilégio de escrever o 
prefácio.

Como ocupa os seus tempos 
livres?

Para além da escrita e leitu-
ra, pratico muito desporto.

Qual é o seu destino prefe-
rido?

Destino para passeio é Gu-
ruè. Adoro a paisagem, as plan-
tações de chá e a cordilheira do 
Namuli. Há todo um potencial 
inspirador que pode ser apro-
veitado.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Carlos Faria

Luís Esteves

Michelle Centonze

Celma Issufo

A “reabertura” da praia já atrai turistas 

Ponta do Ouro recupera o fôlego

15 de Maio de 2022

Dolorosas areias douradas
A reabertura das praias ainda não devolveu na plenitude o tradicional turismo à Ponta do Ouro e 
o empresariado local soçobra a olhos vistos

A
s areias douradas con-
correram para que ga-
nhasse o nome de Ponta 
do Ouro. Nada mais justo. 
Aquele lugar é paradisíaco. 

O marulhar ininterrupto das ondas 
cria um som único. Quase embala. 
Deve ser por isso que a praia fica 
pontilhada de gente dormindo o 
sono dos justos. Mas nem tudo cor-
re de feição por lá. Os últimos dois 
anos foram de muitas provações. 
Com o encerramento das praias e o 
recolher obrigatório, Ponta do Ouro 
ressentiu-se bastante. O turismo 
esmoreceu. Restaurantes, hotéis e 
“lodges” fecharam portas. Alguns, 
apesar da retomada, continuam 
encerrados. Muitos  acumularam 
enormes prejuízos com fornecedo-
res e com os trabalhadores. Quase 
todos foram obrigados a despedir 
colaboradores...

Agora, com a reabertura das 
praias e o “fim” do recolher obriga-
tório, sonha-se com a melhoria da 
situação. Os passos ainda são tími-
dos, mas, resilientes, os operadores 
turísticos seguem adiante. Entre-
tanto, lamentam que o sector não 
tenha beneficiado de “almofadas” 
para aguentar a crise. Em período 
cinzento, continuaram a pagar os 
impostos, apesar das promessas 
nunca materializadas de criação de 
incentivos.

Os operadores queixam-se 
também dos enormes encargos 
com a energia eléctrica. Dizem que 
chegam a pagar 2 mil Meticais em 
média por dia. Por isso, para mini-
mizarem os custos, são obrigados a 
desligar os congeladores e geleiras 
nas noites. Queixam-se também da 
acção pouco escrupulosa de alguns 
agentes da lei e ordem que cobram 
“taxas” aos turistas estrangeiros, 
facto que retrai muita gente. Ates-
tam a tese com os vídeos espalha-
dos pelas redes sociais denunciando 

a prática. 
Celebram, entretanto, o facto de 

a ponte Maputo-KaTembe ter dado 
um “safanão” na dependência ao 
mercado sul-africano. Dizem que 
também contribuiu para o aumen-
to de turistas nacionais, que neste 
momento constituem 80 por cento 
do volume de clientes.

Ainda assim, lágrimas a parte, o 
turismo, ainda que a conta-gotas, 
volta a transformar a pacata vila da 
Ponta do Ouro num lugar a ter em 
conta quando se fala de veraneio... 
neste novo normal.

RESISTIR SEMPRE
Carlos Faria é operador turísti-

co há pouco mais de 11 anos. Apos-
tou sempre no ramo hoteleiro e de 
restauração. Actualmente, gere o 
Ponta’s Restaurante e de uma coisa 
tem plena certeza: o regresso aos 
velhos bons tempos vai demorar um 
bom bocado. Culpa do novo coro-
navírus, que mudou todos os velhos 
paradigmas da vida.

Não obstante isso, teima em se-
guir adiante com o negócio. Não se 
pode lançar a toalha ao chão. Afir-
ma. Ele que sobreviveu graças à aju-
da de familiares em Portugal e algu-
ma “engenharia” na gestão diária do 
restaurante e do alojamento.

“Com a praia fechada, o movi-
mento diminuiu bastante. A ponte 

Maputo-KaTembe permitiu-nos ter 
alguns turistas nacionais. Esse fluxo 
permitiu-me pagar regularmente os 
salários dos meus 12 colaboradores”, 
diz Faria.

Acrescenta que no pico da crise, 
quando não havia movimento ne-
nhum, fez cabazes para os trabalha-
dores terem pelo menos o que co-
mer. Confessa que ficou assustado 
com a situação. Era algo que nunca 
havia experimentado. Ainda assim, 
não virou a cara à luta. Hoje reco-
nhece que a colaboração de todos 
os trabalhadores foi crucial para que 
sobrevivesse.

“Agora, com a abertura das 
praias, a situação tende a melho-
rar... mau grado a temperatura 
pregar-nos algumas partidas”, diz, 
lamentando que “as últimas chuvas 
derrubaram-me o muro de vedação 
nas traseiras das instalações e tenho 
de usar os parcos recursos para fazer 
a reposição”.

Igualmente, a rua onde está lo-
calizado o Ponta’s Restaurante ficou 
danificada. Felizmente, alguns em-
presários, incluindo o próprio Fa-
ria, juntaram-se para fazer algumas 
obras de melhoramento da via.

“Temos de nos mexer. Se ficar-
mos de braços cruzados, as coisas 
não andam”, alvitra o empresário 
que reconhece que a ponte “trouxe 
muitas coisas boas... antes o turismo 
era essencialmente protagonizado 
pelos sul-africanos; agora temos 
muitos turistas nacionais e mesmo a 

aquisição de produtos ficou mais fa-
cilitada. Antes dependíamos do país 
vizinho, mas agora temos empresas 
baseadas em Maputo que trazem os 
seus produtos para aqui”.

Carlos Faria, mesmo no auge da 
crise resultante do confinamento, 
não despediu nenhum trabalhador 
“porque somos uma família... eles 
compreenderam a situação e aceita-
ram fazer alguns sacrifícios... juntos 
conseguimos sobreviver”.

Michelle Centonze explora  o 

O mercado de artesanato voltou a “abrir portas”

Love Café há 9 anos e recorda-se 
que “o período de confinamento foi 
muito mau. Fechámos o estabeleci-
mento por 6 meses... porque chegá-

puto. Também vende artesanato lo-
cal, “porque a coisa não está fácil”, 
justifica-se.

O Love Café, antes da pande-

gar aos poucos... com os trabalha-
dores também estou também a pa-
gar; tive de negociar com eles e está 
tudo bem”, conta Michelle.

Neste momento de retoma, in-
troduziu o serviço de entrega ao 
domicílio (“delivery”), actuando na 
Ponta do Ouro e na cidade de Ma-

fechado, sobretudo depois de ser 
obrigada a vender o “stock” de pro-
dutos a preços módicos.

“Uma das coisas que fizemos no 
meio da crise foi abrir hortas aqui 
nas traseiras do restaurante. Pro-
duzimos o suficiente para os traba-
lhadores terem o que comer com 

as suas famílias. As coisas estão a 
mudar com a retoma, mas as hortas 
continuam a ser úteis”, diz Michelle 
Centonze.

Centonze celebra a reabertura: 
“depois de dois duros anos, sabe 
bem ver pessoas... e agora temos 
mais gente a vir de Maputo... pen-
so que a ponte também está a ajudar 
nesta retomada, porque antes, nas 
condições em que estava a via, vi-
nha para cá mais gente da África do 
Sul do que de Maputo”.
DIVERSIFICAR
OS “PRODUTOS” 

Luís Esteves dirige o Complexo 
Turístico Kaya Kweru. O empreen-
dimento compreende um restau-
rante, alojamento, sala de confe-
rências e um espaço para eventos 
culturais para além de uma piscina 
adaptada para aulas de mergulho. 
Para superar as adversidades, ino-
vou; os trabalhadores participaram 
na abertura de uma machamba, 
“cujos produtos serviram  e conti-
nuam a ser úteis na dieta de todos 
nós. Não foram forçados, mas sen-
tiram que a ideia seria útil e abraça-
ram a causa”, diz Esteves.

O complexo nunca fechou, ape-
sar da baixa procura. Manter os 70 
trabalhadores exigiu muita enge-
nharia e imaginação “porque o jogo 
estava muito duro... continua, mas 
com a reabertura das praias, já há 
algumas esperanças. Ponta do Ouro 
sem praia perde toda a força e o tu-
rismo retrai”.

Aliás, quando a reportagem do 
domingo adentrou pelo Complexo 
Kaya Kweru, apesar de ser véspera 
de um fim-de-semana, não ha-
via ainda nenhuma reserva para o 
alojamento. Luís Esteves disse não 
estar surpreendido com a situação: 
“nesta retomada, as coisas ainda 
estão muito incipientes. Durante o 
confinamento, as pessoas usaram 
também as suas reservas financeiras 
e ainda estão a refazer-se. Acredito 
que vamos melhorando... “.

Um dos truques da casa é a rea-
lização de eventos culturais com 
nomes sonantes da música moçam-
bicana, casos de Roberto Chitson-
dzo e Marllene “Preta Negra”, “que 
acabam atraindo algum público lo-
cal e não só... temos também turis-
tas que vêm e regressam no mesmo 
dia... alguns, quando temos eventos 
culturais, acabam ficando por aqui 
mais umas horas e, eventualmente, 

acabam hospedando aqui”.
Esteves também acredita que a 

ponte Maputo-KaTembe deu um 
“abanão” ao “status quo” daquela 
região; a dependência em relação à 
África do Sul reduziu bastante. Ago-
ra há fornecedores de Maputo.

“Agora o nosso mercado é na-
cional; evoluímos para uma situa-
ção em que 95 por cento dos nossos 
clientes são nacionais. Temos tam-
bém gente que vem fazer conferên-
cias aqui e isso alarga o espectro do 
negócio”, diz o nosso interlocutor.

No verso da moeda, lamenta 
que a estrada e a covid-19 tenham 
contribuído para a redução da segu-
rança na zona: “a facilidade de mo-
bilidade, a fome e a pandemia fize-
ram com que gente sem escrúpulos 
aparecesse por estas bandas à busca 
de facilidades... isso exige de todos 
nós um redobrar de esforços na se-
gurança das nossas instalações”, 
lamenta.

Celma Camal Issufo lidera a 
equipa de trabalho no Restaurante 
A Florestinha do Índico há mais de 
duas décadas e não tem sombras de 
dúvidas: “os dois anos de confina-
mento foram terríveis; houve mo-
mentos de verdadeiro pânico e de 
muitas incertezas”.

E essa situação conduziu ao en-

cerramento do “Florestinha” de 
Março a Outubro do ano passado. 
Isso levou à redução drástica da 
mão-de-obra, ficando apenas o 
pessoal essencial para a manuten-
ção das instalações.

“Agora, com a reabertura das 
praias, somos 20 trabalhadores. 
Antes éramos 30.... É verdade que 
foi difícil reduzir o pessoal, mas não 
tivemos alternativa. Graças a Deus 
não tivemos problemas graves. O 
pessoal entendeu que não havia 
como manter toda a gente com o 
restaurante fechado. Seguimos to-
dos os procedimentos e tudo aca-
bou bem”, conta Celma.

A empresária diz que as praias 
continuam a ser o cartão-de-vi-
sitas da Ponta do Ouro, somadas à 
rica variedade de produtos do mar, 
“mas é preciso que se invista na se-
gurança. Agora há muita gente que 
chega aqui e não se sabe se vem a 
turismo ou não. Há oportunistas. 
Precisamos de estar mais atentos”.

Entretanto, diz que se regista al-
gum movimento bom nos fins-de-
-semana e “há um número cada vez 
maior de moçambicanos a virem 
passear na Ponta do Ouro, o que é 
muito bom... é verdade que a tem-
peratura nem sempre colabora, mas 
vamos nos aguentando”.

mos ao ponto de vender só um café 
por dia. A situação ficou insustentá-
vel. Fechámos as portas”.

Com o fecho, acumulou prejuí-
zos com os fornecedores e dívidas 
com os trabalhadores: “estou a pa-

mia, empregava 34 trabalhadores. 
O efectivo está agora reduzido a 18. 
Felizmente, diz, não teve proble-
mas com eles. Todos entenderam 
a situação; não era possível manter 
todo o mundo com o restaurante 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Pagar para ter filho
em segurança

Odete Dimande Sílvia ChambelaCecíliaEricardina

D
ar à luz é um dos mo-
mentos mais marcan-
tes na vida da mulher. 
No entanto, em algu-
mas ocasiões, ela ain-

da se depara com a incerteza de 
ter o seu filho nos braços. 

domingo regressou a algu-
mas maternidades e encontrou 
histórias recentes – outras nem 
tanto – de mães traumatizadas 
após uma experiência que de-
via ser de pura felicidade.  Como 
denominador comum apontam 
ambiente sombrio e relatam 
episódios que acabaram em in-
sultos, humilhações, agressões 
físicas e até morte. 

A pergunta que paira é a se-
guinte: por onde andam as de-
núncias destes casos? Havendo 
situações claras de violação nas 
maternidades, que caminhos 
são seguidos?  

Como veremos adiante, or-
ganizações que lutam contra a 
violência obstétrica no país refe-
rem que o número de denúncias 
diminuiu significativamente em 
relação ao primeiro trimestre 
do ano passado, porém não na 
medida  satisfatória, pois não há 
certeza se a redução está rela-
cionada com o bom atendimen-
to ou ao medo de denunciar. 

   
DERAM-ME 
CHAPADAS, 
CAÍ E FRACTUREI
A COLUNA

Odete Dimande, 45 anos de 
idade e mãe de três filhos, re-
lata que há mais de 20 anos vi-
veu momentos terríveis, cujas 
consequências carrega no corpo 
e alma até os dias que correm. 

Segundo ela, ouvir insultos 
e humilhações foi pior que en-
frentar a dor do parto. 

Disse ao domingo que tudo 
aconteceu no Hospital Distrital 
da Manhiça. Era a primeira vez 
que Odete entrava numa sala de 
parto. A expectativa era viver 
um momento de emoção, por-
que se tratava do nascimento do 
seu primeiro filho. 

“Passam mais de 20 anos. 
Não consigo esquecer o que 

“Enquanto gritava tentando fa-
zer com que o bebé nascesse, a 
parteira dava-me chapadas sem 
piedade e berrava sem, no míni-
mo, se importar com o meu es-
tado”, recorda. 

passei naquele dia. Enquanto 
gritava de dor, a parteira dava-
-me chapadas, dizendo para me 
calar. Berrava e chamava-me de 
maluca”. 

As agressões não terminaram 

com o nascimento do filho. Diz-
-nos que foi abandonada a san-
grar. Pôs-se de pé, sem a ajuda 
da parteira, e foi para a casa de 
banho. Foi nesse momento que 
caiu e fracturou a coluna, uma 
dor que a acompanha até hoje. 
“Sangrava e contorcia-se de 
dor. As parteiras só olhavam 
para mim. Não demonstravam 
compaixão”, afirma. 

São situações que persistem. 
Quando domingo se deslocou 

recentemente à maternidade do 
mesmo hospital distrital, en-
controu Ericardina Parruque, 
de 17 anos, que acabava de sair 
da sala de parto. A adolescente, 
que ainda se queixava das do-

res de parto, denunciou que foi 
agredida por uma profissional 
de saúde que a assistiu durante 
o parto. 

Apesar de ter sido bem tra-
tada quando chegou à mater-
nidade, revelou que ao entrar 
em trabalho de parto começou 
a tortura.

“Ao ir à casa de banho aper-
cebi-me que o bebé estava a 
sair. Gritei e duas enfermeiras 
aproximaram-se. Uma delas 

começou a bater-me nas pernas 
e gritava dizendo para parar de 
chorar”, disse, mas não deta-
lhou por temer represálias.

Cecília, 25 anos de idade e 
mãe de dois filhos, viveu uma 

situação semelhante. Considera 
“traumático” o momento que 
antecedeu o nascimento do seu 
primeiro filho, hoje com cinco 
anos de idade.“Tive de pagar 
para ter o meu filho em segu-
rança”, relata Cecília, acres-
centando que o parto ocorreu 
no Hospital Geral de Mavalane, 
na cidade de Maputo. 

Lembra que quando chegou à 
unidade sanitária, acompanha-
da pela sua irmã, deparou-se 
com um cenário extremamen-
te chocante. “Foi um momen-
to difícil para mim. Cheguei ao 
hospital com dores intensas, 
mas as parteiras que estavam 
em serviço não se importaram. 
Pura e simplesmente estavam 
a conversar. Pareciam pessoas 
sem coração”, narra. 

Depois de algumas horas 
abandonada à sua sorte, a irmã 
de Cecília abordou uma partei-
ra na perspectiva de entender 
os motivos da morosidade no 
atendimento. Esta, sem receio, 
respondeu que só pagando ela 
e a irmã teriam atendimento 
condigno.

“A enfermeira cobrou-nos 
mil Meticais. Depois disso, fui 
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Mau atendimento resulta 
em partos fora da maternidade

Temos registado um e outro 
casos de violência

Humanizar o parto 

Otília Tualufo, presidente da As-
sociação de Parteiras de Moçambique 
(APARMO), admite que a violência obs-
tétrica é preocupante no país.

Defende que a situação tende a con-
tribuir para a quebra de confiança en-
tre as parturientes e os profissionais de 
saúde, o que aumenta de forma signi-
ficativa os partos fora da maternidade, 
elevando os riscos para a saúde da mãe 
e da criança”. 

Segundo Tualufo, é possível elimi-
nar-se os casos de violência obstétrica 
no país, mas, para tal, é necessário que 
as utentes e a comunidade em geral de-
nunciem os casos. “A utente pode até 
não conhecer o nome da provedora de 
saúde que a violentou, mas identifican-

– Otília Tualufo, presidente da Associação 
de Parteiras de Moçambique (APARMO)

– Celestina Mahengane, médica de clínica geral
na maternidade do Hospital Distrital da Manhiça

 – Camila Fanheiro, directora 
executiva da “Saber Nascer”

levada à sala de parto”, refere.  
Isso não foi o pior que Cecília 

viveu naquele dia. Relatou que 
um dos momentos mais dolo-
rosos que presenciou na sala de 
parto foi a morte de uma com-
panheira de quarto, o que lhe 
traumatizou.

“Morreu por falta de assis-
tência. Isso deixou-me trau-
matizada porque poderia ter 
acontecido comigo. Ela gritava, 
mas como não tinha pago ne-
nhum valor, foi deixada ali”.

Relatos de maus-tratos e 
agressões nas unidades sani-
tárias fizeram com que Sílvia 
Chambela, de 40 anos, recor-
resse a um hospital privado 

para ter o seu filho. 
“Várias pessoas da minha 

família e amigas contavam-me 
o que passaram durante o par-
to. Tudo aquilo fez-me crescer 
com certo medo de me apro-
ximar a uma unidade sanitária 
pública”, justifica. 

“Felizmente, tive condi-
ções de ter acompanhamento 
num hospital privado. Imagine 
quem não tem dinheiro para 
tal. É doloroso ter de passar por 
situações que nos piores casos 
resultam na morte de mulheres 
ou dos seus bebés por negligên-
cia e maus-tratos perpetrados 
por quem jurou salvar vidas”, 
acrescenta. 

Camila Fanheiro, directora executiva da “Saber 
Nascer”, uma organização que promove a humaniza-
ção dos serviços de maternidade e obstetrícia, expli-
ca que a humanização do parto é a chave para a erra-
dicação da violência obstétrica no país.

Sublinha que para tal é necessário que os utentes 
conheçam os seus direitos e deveres. 

Ressalva a necessidade de comprometimento do 
profissional de saúde numa assistência adequada à 
gestante, pois, segundo ela, a violência obstétrica é 
um acto premeditado.

Questionada sobre o cenário actual do atendimen-
to à mulher grávida no país, Fanheiro afirma que se 
regista um certo avanço, porque o número de denún-
cias diminuiu significativamente em relação ao pri-
meiro trimestre do ano passado, porém não é satisfa-
tório, pois não há certeza se a baixa está relacionada 
com bom atendimento ou ao medo de denunciar.    

“No primeiro trimestre deste ano registámos sete 
denúncias, mas, no passado, o número era muito 
maior que este”, observa. 

A organização Saber Nascer trabalha com as uni-
dades sanitárias promovendo as melhores práticas no 
atendimento às parturientes. 

A nossa entrevistada avalia positivamente a adesão 
dos profissionais de saúde às palestras da organiza-
ção, embora alguns demonstrem relutância em par-
ticipar. 

“Estamos satisfeitos, porque conseguimos ver que 
os profissionais de saúde olham para esta causa com 
bons olhos”, avalia.  

No que concerne às denúncias de mau atendimen-
to, a organização opta por mandar uma equipa à uni-
dade sanitária, composta por activistas e um membro 
do departamento jurídico, com vista a fazer o segui-
mento dos casos, remetendo-os ao âmbito adminis-
trativo ou jurídico. 

Celestina Eunice Rafael Mahengane, médica de clínica geral co-
locada na maternidade do Hospital Distrital da Manhiça, diz que 
o atendimento à mulher grávida tem decorrido de forma positiva, 
mas reconhece que têm sido registados casos de violência obstétri-
ca no hospital, perpetrados por alguns profissionais que não zelam 
pelo bem-estar da gestante ou da parturiente.

“Temos envidado esforços para que a gestante ou parturiente 
sinta-se bem atendida durante os nove meses de gestação, onde fa-
zemos todo o acompanhamento desde o pré-natal até o pós-parto, 
porém, existem colegas que, por motivos desconhecidos, acabam 
cometendo actos que atentam contra a saúde da mulher e do bebé. 
Os casos mais comuns aqui no hospital são exigências de valores 
monetários às parturientes e estas, com o receio de serem mal aten-

do o sector e a hora que foi atendida, pode chegar-se 
ao profissional que pauta por um comportamento que 
mancha a enfermagem”, aponta. 

Hospital Geral de Mavalane 
remete-se ao silêncio

Para o exercício do contraditório face a questões narradas nesta Reportagem, domingo con-
tactou, em diversos momentos, a direcção geral do Hospital Geral de Mavalane.

A resposta dada foi que o mais breve possível a unidade sanitária iria indicar alguém para es-
clarecer os casos reportados.

Contudo, três semanas já se passaram, mas nenhum pronunciamento oficial da direcção geral 
foi feito.

didas, acabam pagando.” 
Mahengane afirma que há 

diminuição significativa na 
denúncia de casos de violência 
obstétrica. No ano passado, o 
hospital só recebeu uma de-
núncia. A parturiente recla-
mava da morosidade no aten-
dimento e o caso foi resolvido 
internamente. 

No entanto, a redução do 
número de denúncias não é 
satisfatória, pois não se des-
carta a possibilidade de haver 
um certo receio em denunciar 
os casos.

“Isso deixa-nos preocupa-
dos. Por esse motivo, vimos a 
necessidade de criar um mé-
todo de avaliar o desempenho 
do profissional de saúde que 
orienta o parto. Nesse caso, 
portanto, após o parto, da-
mos à mãe do bebé um ma-
nual chamado satisfatómetro. 
É através dessa avaliação que 
conseguimos identificar se o 
parto decorreu de forma posi-
tiva ou negativa.” 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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

Deixemos de normalizar 
o anormal Caio em lágrimas sempre 

que vejo um jovem com o fa-
moso diploma da faculdade a 
deambular pelas ruas. Sabe, 
no fundo, é triste e lamentá-
vel o que a nossa juventude 
vive. 

Ingressar numa faculdade 
nas terras de Samora não é 
para qualquer indivíduo. Há 
que ser um cidadão prepara-
do e determinado, pois, para 
5000 vagas, concorrem 17. 
000 pessoas.

Por haver poucas vagas, 
alguns morrem tentando, 
outros completam o nível de 
licenciatura (quatro anos) lu-
tando por uma vaga que não 
chega. 

Mas bom, afinal o que 
é mais doloroso: ingressar 
numa universidade ou ter 
emprego? 

Levamos anos a acordar 
cedo para apanhar os famo-
sos “my loves” com o objec-
tivo de não atrasar à faculda-
de que fica a 20-30 km, não é 
uma tarefa fácil. Exige muito 

mais do que um simples que-
rer. Aliás, sem me esquecer 
da componente propinas que 
sai do mísero bolso dos pais, 
que depositam o último cen-
tavo para ter um/a filho/a 
“doutor/a”. Mas no fim caem 
em terra o esforço e a dedi-
cação feitos, e o abismo do 
desemprego começa a des-
pir cada centavo mergulha-
do naquele/a doutor/a, que 
hoje deambula por empresas 
ostentando as suas elevadas 
notas esperando uma opor-
tunidade de emprego. 

Em cada porta que bate 
os cinco anos de experiên-
cia que não constam no seu 
diploma embriagam as suas 
expectativas e afogam os seus 
sonhos.  

Apelo ao secretário de 
Estado da Juventude e Em-
prego, Oswaldo Petersbur-
go, para criar mais postos de 
emprego para combater o de-
semprego. 

  António Rafael 

Precisamos de mais 
postos de emprego 

Há dias, presenciei um episódio que me 
deixou triste e aconteceu para todos ve-
rem. Estava na paragem da Ronil à espe-
ra de “chapa” para regressar à casa. Havia 
muitas pessoas no local. Ao meu lado esta-
vam duas meninas, que aparentavam não 
ter 18 anos. 

Nisto, aparece um senhor que saía de 
uma daquelas lojas que estão na paragem 
para quem vai em direcção ao Museu. Ele 
apercebe-se que as meninas estavam ali 
paradas e começa a acenar para uma delas.

A menina ignora-o. Ele insiste. Entra no 
carro e continua a dar sinal para ela entrar. 
Sem exagero, a menina tinha idade para 
ser a filha mais nova dele. 

Achei o episódio muito triste porque as 
meninas estavam quietas no seu canto e foi 
o senhor que tentou aliciá-las. Tornou-se 
“normal” ver senhores a andar com meni-
nas, são os famosos “sugga dadys” que dão 
presentes caros, dinheiro e mais coisas em 
troca de favores sexuais.

Nalguns casos, mais extremos, estes 
arrendam apartamentos de luxo para que 
elas estejam disponíveis a tempo inteiro. É 
normal ver uma menina viver numa casa 
de luxo, ter um carro e celular de última 
geração, mas não trabalha e não tem pais 
com condições. Afinal, é troféu de um 
chefe ou algo assim.

Perdemos vergonha e tomamos esse 
tipo de atitude na maior cara lavada. Nor-
malizamos estas situações a ponto de até 
os país não questionarem onde a filha tira 
tanto dinheiro. 

Enquanto isso, na mesma realidade te-
mos pessoas que acabam anos a estudar e 
depois procuram emprego, mas não con-
seguem ter uma casa ou carro decente. 
Precisamos de reflectir sobre estes assun-
tos. Precisamos de recuperar os nossos va-
lores como seres humanos que somos. 

Wanda Marlene

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.

Cidadãos avaliam desempenho da Polícia 
A Polícia da República de Moçambique assinala, próxima terça-feira, o quadragésimo 

sétimo (47.º) aniversário da sua criação. domingo saiu à rua para ouvir a opinião dos muní-
cipes sobre o desempenho dos agentes da lei e ordem na prevenção e combate à criminali-

dade no país. Há patrulhamento? O cidadão sente-se protegido? Como se comporta a onda 
da criminalidade?

Os nossos leitores dão a resposta.

BOM DESEMPENHO 
NO COMBATE AO 
CRIME 

– Augusto Nhanombe, 
construtor civil

Faço uma avaliação 
positiva do trabalho de-
senvolvido pela Polícia da 
República de Moçambique. 
É notável o esforço que faz 
para combater os crimino-
sos.    

Acredito que o cidadão 
sente-se protegido, por-
que em vários lugares do 
país há presença dos agen-
tes da lei e ordem. Agrade-
ço a toda corporação que 
se tem empenhado para 
garantir a segurança de to-
dos os moçambicanos.

CRIMINALIDADE 
ESTÁ A AUMENTAR

– Ivânia Maúnde, estu-
dante 

No meu bairro, Chamis-
sava, na cidade de Maputo, 
há necessidade de a Polícia 
melhorar o patrulhamento, 
tendo em conta que se trata 
de uma zona em expansão. 
Só temos um posto policial, 
que é muito pequeno, onde 
ficam apenas dois agentes.

Infelizmente, a interven-
ção policial termina onde há 
barracas e muito movimen-
to. Entretanto, é dentro das 
comunidades onde os mo-
radores se ressentem da falta 
do patrulhamento, visto que 
os malfeitores se aproveitam 
da acalmia para fazer vida 
negra às pessoas. A crimina-
lidade está a aumentar.

NEM SEMPRE NOS 
PROTEGE

– Laurinda Ndimande, 
vendedeira

A Polícia não tem feito um 
bom trabalho. Os agentes da 
PRM têm-se apropriado dos 
produtos dos vendedores 
informais, prejudicando-os. 
Para a recuperação desses 
produtos é necessário pagar 
uma quantia de dinheiro es-
tipulada pelos agentes. Ou 
seja, ao invés de combater a 
corrupção são os primeiros a 
incentivá-la, extorquindo o 
cidadão.

Eu cuido e garanto a edu-
cação dos meus filhos graças 
à venda que faço, mas, vezes 
sem conta, sou prejudicada 
pela Polícia, a mesma que 
deveria me proteger.

NOTA POSITIVA 
AOS AGENTES
DA LEI E ORDEM 

– Edwilson Vicente, estudante

A Polícia tem feito um bom 
trabalho na medida em que faz o 
patrulhamento nas comunidades, 
o que garante o nosso bem-estar. 
Dou nota positiva aos agentes que 
têm sensibilizado os cidadãos nos 
bairros. Mostram o compromisso 
que as autoridades têm para com 
as comunidades.

Todavia, sem querer tirar mé-
rito aos nossos agentes, a Polícia 
mancha o seu bom nome por ex-
torquir dinheiro ao cidadão sem-
pre que tem oportunidade, o que 
acontece, principalmente, na ca-
lada da noite.

MAIS 
PATRULHAMENTO 
POLICIAL

– Alice Lídia, vendedeira

Vejo com bons olhos o 
trabalho da Polícia. No meu 
bairro tem estado a fazer 
o patrulhamento todos os 
dias, principalmente no pe-
ríodo nocturno. Entretanto, 
gostaria de ver mais efecti-
vos policiais nos becos, visto 
que os agentes se limitam, 
muitas vezes, a patrulhar nas 
bermas da estrada. 

Se entrassem mais em 
lugares recônditos seria óp-
timo para os moradores, 
tendo em conta que o índice 
de criminalidade é elevado. 

POLÍCIA DEVE 
INVESTIGAR 

– Peres Alicete, servente

Faço uma avaliação po-
sitiva do trabalho da Polícia. 
Contudo, em alguns aspectos 
deixa muito a desejar. Precisa 
de melhorar. Deve investigar 
mais, porque em alguns casos 
não vai ao fundo da questão. 
Inicia uma investigação e, 
mais tarde, arquiva-a. 

A Polícia devia fazer de 
tudo para reunir o maior nú-
mero de provas possíveis para 
esclarecer os casos que tem 
em mão.

E deve contribuir para a 
segurança nos bairros. Vivo no 
bairro da Liberdade, no mu-
nicípio da Matola. Na maior 
parte das zonas não há patru-
lhamento. 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MODO DE PREPARAR

– 1 c. de sopa de azeite de 
oliva 

– 2 ou 3 dentes de alho (de-
pende do tamanho) 

– 1/3 de pedaço de pão do 
dia anterior 

– 1/2 de c. sobremesa de 
páprica (pimentão doce/co-
lorau) 

– 500 ml água quente 
– Sal a gosto 
– 1 ovo 

Sopa de alho
à espanhola
INGREDIENTES

RECEITA

Numa panela, coloque o azeite a aquecer a fogo médio. Uma 
vez quente, coloque os dentes de alho inteiros e deixe sal-
tear. Quando o alho começar a libertar odor, junte o pão, corta-
do em pedaços. Misture até que o pão fique embebido de azeite.  
Agora junte a páprica e misture novamente.  Junte rapidamente 
a água quente e sal a gosto. Não deixe a páprica queimar, pois se 
passa de 1 minuto fica amarga. Deixe ferver durante 15 minutos.  
Prove a água para verificar o tempero e se tem sa-
bor a alho. Se não, deixe ferver mais um pou-
co. Após, baixe o fogo e junte o ovo (partido sem casca).  
Misture para que a gema se rompa e se misture bem pela sopa. Deixe 
mais 2 minutos ao lume e desligue. Servir directamente em taças.  
Pode colocar salsa para decorar e comer com croutons.  Bom Apetite! 

Fonte: petitchef

O banho gelado
e a espiritualidade

Não tratemos o genro 
como um banco

Muitos profissionais da área espi-
ritual, influenciadores de vida saudá-
vel e prática de yoga, compartilham 
dos benefícios do banho gelado. 
Além dos benefícios físicos, o banho 
em baixas temperaturas pode trazer 
benefícios espirituais. Confira:

Renova as energias;
 Ajuda-lhe a recuperar forças para 

alcançar os seus objectivos;
Dá-lhe mais alegria, pois aumen-

ta a sensação de bem-estar, podendo 
até ajudar a combater a depressão;

Liberta a mente, ajuda a combater 

a ansiedade e o stress;
Dá-lhe resistência emocional, 

ajudando-lhe na forma de lidar com 
as situações diárias, além de lhe 
deixar em estado de alerta por mais 
tempo.

Assim, é hora de incluir o banho 
mais frio na sua rotina, não é mesmo? 
Opte por tomar o banho mais frio na 
parte da noite, para ajudar a relaxar. 
Então, que tal começar? Você vai 
perceber as mudanças rapidamente.

Fonte: blog.pajaris.com.br/banho-gelado/

SAÚDE

– vovó Telma, residente em Maputo, em con-
versa com o jornal domingo

A relação entre gen- ro e sogros 
não tem caído frequentemente na boca do povo. De 
qualquer modo, muito tem-se dito ou debatido em 
torno do significado que “mukonwana” (designação 
de genro na zona Sul do país) tende a ter. E, olhando 
para o curso das coisas, esse mesmo sentido tende a 
ser argamassado.

Falamos de atribuições que “vira e mexe” são 
empurradas para o genro, por se achar que são da 
sua competência. São assuntos que exigem uma 
mola, digamos que, de encher bolsos e bolsas. Por 
causa disto, há quem diz que “mukonwana” falido é 
sinónimo de relação fracassada. Umas ideias de dei-
xar qualquer um de nariz torcido.

Mas deixemos que seja 
a vovó Telma a dizer da 
sua justiça, num momen-

to de conversa com o 
jornal domingo. 

Ela afirma que 
“cobrar dinhei-
ro ao genro tem 
consequências 
negativas. Ele 
pode tratar mal 
a nossa filha, 
por entender 
que é seu pro-
duto”. 

Vovó Telma 
vira as costas 

igualmente aos 
pais que “cobram 

valores altos nos 
lobolos. São esses 

que estragam o lar das 
filhas, esquecem que o 

importante é a felicida-
de da mulher e não a luta 
contra a pobreza que na 
família”. 

A verdade é que pe-
dir dinheiro ao genro em 
qualquer circunstância, 
conforme diz a vovó Tel-
ma ao domingo, “faz com 
que alguns tenham medo 
(receio) de visitar os so-
gros”, por este motivo 
afirma o seguinte:  “Não 
tratemos o genro como 
um banco, pode estragar 
o lar das nossas filhas”. 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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

06:00  Hino Nacional 
06:05  Telenovela: “Se Nos 
Deixarem”   Desenhos Animados: CHAVES - 
“A Casa da Bruxa” Episódios 37 e 38
07:00  Bom Dia 
Moçambique  Directo
09:00 TV Surdo 09:30 
 Debate de Palmo e Meio: Steven 
Togarepe Desenhos Animados: CHAVES - 
“A Casa da Bruxa” Gravado
10:00 Top Fresh  
Repetição
11:00 Janela Económica 
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da 
Bruxa” Repetição
11:30 Antena do Soldado   
12:00 Análise Global    Directo
13:00 Jornal da Tarde    Directo
14:00  Canal Zero  
14:25 Moçambique Digital 
14:50 Antevisão do Moçambola 2022 
Directo
15:00 Moçambola 2022: Ferroviário da 
Beira vs Black Bulls  
Directo/Beira
17:00 4º Festival de Jazz Com “Moreira 
Chongiça” Gravado
18:00 Baía do Indico  
18:30 Inspirações  
Programa 06
19:30 Domingo Familiar  
Episódios  06
20:00 Telejornal Directo
21:30 Grande Entrevista: COVID-19/A 
Resiliência dos Profissionais da Linha da Frente  
Gravado
22:30 Espectáculo Musical: Alicia Keys 
Gravado
00:00 Moçambola 2022: Ferroviário da 
Beira vs Black Bulls Repetição
01:30 Domingo Familiar   Repetição
02:00 Asas - Papel Tradicional da 
Mulher vs Participação Física  
Repetição
02:30 TV Surdo Repetição
03:00 Grande Entrevista: COVID-19/A 
Resiliência dos Profissionais da Linha da Frente  
Repetição
04:00 Antena do Soldado  Repetição
04:30 Passadeira Vermelha  Repetição
04:45 Análise Global   Repetição
05:40 Hino Nacional  

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

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

01:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUI

09:15-DESPORTO/CULTURA E 
SAÚDE

11:10- TUDO VAI FICAR BEM

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

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ESTA SEMANA ACONTE-
CEU

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

15:00- DOMINGO DESPORTIVO

18:10- LETRAS E SONS

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

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

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

15 de Maio de 2022

CINEMA

Agenda
Cultural

Continuações que 
chegam ainda em 2022

ÁRIES
Será um momento delicado. Precisará de 
auxílio para ter clareza sobre suas motiva-
ções e para saber no que é melhor dedicar a 
sua energia. 

TOURO
Procure se conectar com a sua energia e 
busque práticas espirituais que te auxiliem 
a compreender o que acontece dentro de 
você. Evite agir por impulso e aceitar con-
vites para situações que pareçam realmente 
muito boas sem antes analisar com bastante 
atenção, pois poderá cair em ciladas.

GÉMEOS
Você vai querer aprender algo novo e que te 
ajude a compreender melhor a si. Se sentirá 
com mais energia e vitalidade para encon-
trar a sua independência e autonomia. Será 
um período importante para investir no 
auto-conhecimento.  

CÂNCER
Você terá a chance de harmonizar os rela-
cionamentos e de olhar com mais cuidado e 
amorosidade para as necessidades do outro. 
Também conseguirá perceber suas próprias 
necessidades dentro da relação.  

LEÃO 
Nesta semana, você pode se deparar com 
dores, traumas e medos inconscientes de 
forma mais intensa. Contudo, terá mais co-
ragem e determinação para enfrentá-los.   

VIRGEM
Sentimentos de carência e de insegurança 
podem estar presentes nestes dias e irão 
afetar mais as suas emoções. Cuidado, pois 
essas emoções irão influenciar em seus re-
lacionamentos e na forma como você se 
enxerga.

LIBRA
Você estará com mais força e determina-
ção para conquistar alguém ou para dedicar 
mais atenção e energia ao relacionamento 
atual. 

ESCORPIÃO
Você entrará em contacto com o lado obs-
curo da sua alma. Será o momento de olhar 
para suas dores e traumas e iluminar o que 
for preciso.  

SAGITÁRIO
 A vontade de começar algum estudo novo 
estará presente. Contudo, pode ser que 
questões ligadas à vida financeira tragam 
algum bloqueio para que você consiga rea-
lizar o que deseja. 

CAPRICÓRNIO
 Será o momento de colher os frutos dos 
seus investimentos e tomar consciência do 
que você conquistou em sua vida material. 
Porém, há a tendência de que aconteçam 
situações que te conectem com dores anti-
gas e que te levem a perder a estabilidade. 

AQUÁRIO
Procure cuidar de sua energia nesta sema-
na. Suas emoções estarão mais sensíveis e 
você poderá se conectar com dores profun-
das. Vai querer resolver tudo só e, ao mesmo 
tempo, irá compreender que precisa do au-
xílio das pessoas que ama. 

PEIXES
Tenha cuidado, pois absorverá facilmente 
a energia dos lugares e das pessoas, o que 
pode te causar grande desequilíbrio. Você 
está em um período de mais envolvimen-
to com sua vida familiar e poderá iluminar 
questões do seu passado. 

Doutor Estranho 2 é só mais 
uma, dentre tantas, das continua-
ções que veremos ao longo deste 
2022. Aqui, nesta nova matéria, 
separamos para você filmes que 
achamos mais interessantes e im-
portantes neste ano. 

TOP GUN – MAVERICK
De piloto jovem, rebelde e au-

dacioso no primeiro filme, Mave-
rick Tom Cruise passou a ser um 
instrutor de meia idade, ainda 
bastante audacioso, que precisa 
lidar com o filho rebelde de seu 
melhor amigo – morto no ori-
ginal. A direção é de Joseph Ko-
sinski (Oblivion) e o elenco conta 
ainda com Jennifer Connelly e Mi-
les Teller. A estreia acontece no 
fim de maio.

JURASSIC WORLD – DOMÍNIO
Depois de dois filmes, em 2015 

e 2018, essa recente franquia 
chega agora ao seu terceiro (e ao 
que tudo indica, último) filme, 
com Jurassic World – Domínio, 
misturando o novo elenco com o 
clássico, com os retornos de Sam 
Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. 
O filme estreia no dia 10 de junho.

THOR – AMOR E TROVÃO
Com bastante humor, essa é 

a nova proposta do personagem 
para todos os filmes da Marvel. 
E assim, obviamente, trouxe-
ram Taika Waititi de volta para o 
comando do quarto Thor. Mas não 
apenas isso, uma das grandes sur-
presas que serve como chamariz é 
a presença de Natalie Portman – 
que havia ficado de fora do tercei-
ro – para um papel muito impor-

tante: a versão feminina de Thor. 
A estreia ocorre no dia 8 de julho.

PANTERA NEGRA – WAKANDA 

PARA SEMPRE
Quatro anos depois de tama-

nha importância, finalmente che-
gará a tão aguardada sequência 
– que precisa enfrentar seu maior 
desafio: a ausência do protago-
nista Chadwick Boseman (faleci-
do em 2020 devido a um câncer). 
Todos afirmam que ele não será 

substituído ou recriado digital-
mente. Veremos qual mágica irão 
realizar. O filme estreia no dia 11 
de novembro.

CREED III
A surpresa, no entanto, é que 

além de protagonizar, Michael B. 
Jordan estreia na direção de um 
longa-metragem no comando do 
filme. Tessa Thompson também 
retorna e dessa vez o lutador rival 
será vivido pelo talentoso Jona-
than Majors. A estreia é no dia 23 
de novembro.

AVATAR – O CAMINHO DAS 

ÁGUAS
Importantíssimo para o mer-

cado devido a uma parte técnica 
revolucionária, a superprodução 
de James Cameron elevou o jogo 
em matéria de efeitos visuais e em 
relação ao uso da tecnologia 3D.  A 
continuação Avatar: O Caminho 
das Águas chega aos cinemas no 
dia 16 de dezembro.

NOS PLATAFORMAS DIGITAIS

ENOLA HOLMES 2
Enola Holmes foi lançado em 

2020 durante a pandemia e irá ga-

nhar uma continuação este ano. 
O filme igualmente ainda não 
revelou nada sobre sua trama ou 
qualquer prévia – nem mesmo a 
data de estreia, mas será lançado 
em algum dos meses restantes de 
2022. 

DESENCANTADA
Uma subversão que mostra o 

que acontece quando uma prince-
sa sai de seu mundo de faz de con-
tas e vem parar no mundo real, em 
Nova York. A sequência, sem data 
divulgada ainda, mostrará como 
Giselle passou todos esses anos 
se adaptando ao nosso mundo de 
carne e osso.

ABRACADABRA 2
Abracadabra é um filme infan-

til de 1993, sobre três irmãs bruxas 
(Bette Midler, Sarah Jessica Pa-
rker e Kathy Najimi) que ressur-
gem dos tempos antigos na década 
de 90, tocando o terror a fim de 
concluírem um feitiço. Zumbis, 
jovens transformados em gatos e 
todo o tipo de terror de mentirinha 
garantiram ao longa se tornar uma 
das pedidas favoritas do grande 
público para a data do halloween. 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



www.jornaldomingo.co.mz

23njingiritanenjingiritanenjingiritane Suplemento
Infantil15 de Maio de 2022

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



njingiritanenjingiritanenjingiritane

www.jornaldomingo.co.mz

24 Suplemento
Infantil 15 de Maio de 2022

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



www.jornaldomingo.co.mz

Nacional
15 de Maio de 2022

25

 Com dívidas malparadas, dinheiro para reparar as Torres está ainda longe de surgir

Carolina Menezes

d Benjamim Wilson
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

PRÉDIOS DE HABITAÇÃO EM MAPUTO

Há “barulho” nas Torres Vermelhas

Numa altura em 
que a gestão dos 
condomínios na 
cidade de Ma-
puto está mer-

gulhada em autêntica “dor 
de cabeça”, um sinal de 
desconforto vem das Torres 
Vermelhas, antigos blocos 
residenciais situados na 
zona nobre da capital.

A administração do 
bloco 25 queixa-se de não 
conseguir colectar dinhei-
ro suficiente para garantir 
manutenções de rotina que 
permitam a sustentabilida-
de física do prédio.

Segundo soubemos, a 
comissão de gestão do con-
domínio vive em sobressal-
to pelo facto de as despesas 
correntes situarem-se 
muito acima da comparti-
cipação dos moradores.

A presidente da Asso-
ciação das Comissões dos 
Moradores da cidade de 
Maputo, Carolina Menezes, 
por sinal inquilina naquele 
imóvel, confirmou existir 
alguma preocupação da 

Indiferença
dos moradores

administração do edifício.  
Referiu que se recorre 

a esforços adicionais para 
assegurar as despesas cor-
rentes do sistema de segu-
rança, iluminação das áreas 
comuns, manutenção do 
elevador e pagamento do 
abastecimento de água. O 
barulho atingiu maior pro-
porção pelo facto de ficar 
inviabilizado o plano para 
rentabilizar com base nos 
espaços comuns.

Ao que soubemos, foi 
estabelecida uma compar-
ticipação financeira pela 
utilização do terraço por 
parte de duas entidades do 
Estado. É o caso concreto 
da Tmcel e do Centro de 
Comunicações do Estado 
pela fixação de antenas re-
petidoras de sinais magné-
ticos.

Ambas as entidades do 
Estado deviam canalizar 
comparticipações finan-
ceiras no quadro de um 
entendimento que até foi 
reduzido a escrito.   

Ainda no que diz res-
peito ao não pagamento 
está igualmente o Banco de 
Moçambique que aprovei-

que a dívida tornou-
-se elevada. Soube-
mos que a Tmcel surge                                                                                                                                            
como maior devedora com 
um cumulativo de mais de 
oito milhões de Meticais, 
seguida do Centro de Co-
municações com cerca de 
quatro milhões. Não con-
seguimos apurar o mon-
tante em dívida por parte 
do Banco de Moçambique, 
que é representado pela 
gestora de imóveis Imovisa. 

PERIGO QUE SE 
MANTÉM

Pelo que disseram fontes 
próximas da administração 
do imóvel, o valor em dí-
vida seria suficiente para, 
pelo menos, arrancar com 
as obras de manutenção da 
estrutura do prédio. 

Segundo afiançaram, há 
o receio de ficarem inviabi-
lizadas intervenções de ma-
nutenção, tendo em conta 
o parecer técnico produzi-
do no ano passado pelo La-
boratório de Engenharia de 
Moçambique (LEM) sobre o 
estado preocupante da es-
trutura do prédio. 

O diagnóstico para am-
bos os blocos das histó-
ricas Torres Vermelhas 
apontava, de uma manei-
ra geral, existirem fissuras 
nas paredes, manchas de 
fungos devido à infiltra-
ção de água, corrosão de 
armaduras e deficiência 
no sistema de drenagem 
de águas residuais. 

No lado exterior e nas 
zonas comuns do edifício 
vem reportado que ocor-

O comportamento das pessoas em 
relação à manutenção da vida útil dos 
edifícios não podia ser pior. Carolina 
Menezes disse existir uma arrepiante 
indiferença da maior parte dos inqui-
linos dos apartamentos. 

Acrescentou que, pelo facto de não 
serem proprietários e a viverem em re-
gime de arrendatários, muitos inqui-
linos acabam por estar indiferentes à 
gestão corrente do condomínio. 

Referiu também que se trata de um 

fenómeno que, infelizmente, afecta 
a generalidade dos condomínios, es-
tando os legítimos proprietários das 
“flats” a receber dinheiro das rendas 
e a não contribuírem para as despesas 
correntes.

Os proprietários têm a obrigação de 
informar a administração do condo-
mínio sempre que o apartamento for 
arrendado. Obrigam-se a apresentar 
contrapartidas para com a gestão do 
imóvel, defendeu.  

tou o pátio do edifício para 
instalar um grupo gerador 
de corrente eléctrica.    

Dados indicam 

reu a degradação das su-
perfícies de betão, fissuras 
no revestimento da facha-
da, manchas de humidade 
nas lajes e paredes, fugas 
no sistema de distribuição 
de água e degradação da 
rede de corrente eléctrica.

Refere ainda que há pa-
redes que o betão ruiu e que 
a corrosão das armaduras de 
metal que suportam a es-
trutura do prédio tem esta-
do cada vez mais a acentuar. 

Tal como tem sido re-
corrente na maior parte 
dos edifícios de habitação 
da cidade, naquele bloco 
está a começar a emergir 
o fenómeno de colocação, 
a título particular, de tan-

ques plásticos para reservar 
água nas varandas dos apar-
tamentos. 

A presidente da Associa-
ção das Comissões dos Mo-
radores de Maputo questio-
nou se o interesse pela boa 
imagem da cidade cabia so-
mente aos actuais morado-
res. Carolina Menezes de-
fendeu que para a melhoria 
da imagem dos prédios de-
via existir alguma interven-
ção de instituições públicas, 
como é o caso do Conselho 
Municipal, em razão do ter-
ritório e do Ministério das 
Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos por ter 
conduzido o processo de 
alienação.  

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
anteprojecto da Política 
Nacional de Terras (PNT) 
vai ser submetido à con-
sulta pública, a partir da 
próxima semana, facto 

que marca a segunda fase de um am-
plo processo lançado em 2017 pelo 
Presidente da República. 

Para o efeito, foi produzido um 
cronograma cuja implementação 
compreenderá capacitações de equi-
pas técnicas nas capitais provinciais. 

No próximo dia 24 de Maio cor-
rente, passarão a ser promovidas 
sessões de consulta direccionadas a 
membros dos conselhos executivos 
provinciais e dos serviços de repre-
sentação do Estado. Ainda para a 
próxima semana estão programadas 
sessões de consulta pública aos ope-
radores do sistema judiciário, advo-
gados e órgãos autárquicos.

Espera-se que o processo decor-
ra até 16 de Julho próximo através de 
sessões com membros das assem-
bleia provinciais, mulheres (através 
do Fórum Mulher), camponeses e 
agricultores do sector familiar, insti-
tuições académicas, sociedade civil, 
sector privado, individualidades e 

Arranca consulta pública
do anteprojecto sobre terras

comunidades locais. 
Serão abrangidos chefes dos pos-

tos administrativos, localidades, 
autoridades tradicionais, confissões 
religiosas, comunidades locais, em-
presários, entre outras sensibilida-
des. 

De 4 de Junho a 9 de Julho, vão 
decorrer debates temáticos e mesas-
-redondas com instituições acadé-
micas, órgãos de soberania, partidos 
políticos, sociedade civil, sector pri-
vado, individualidades, entre outras. 
Espera-se que o processo seja con-
cluído na segunda quinzena de Julho 
próximo. 

O processo será levado a cabo 
pela comissão de revisão constituída 
em 2018, que integra diferentes sen-
sibilidades para produzir a proposta 

de base para a futura Lei de Terras. 
De referir que a actual Política Nacio-
nal de Terras vigora em Moçambique 
desde 1995.

Durante a primeira fase das con-
sultas públicas, concluída recente-
mente, foram abrangidas mais de 

700 mil pessoas em todo o país.
Foram promovidas 26.600 reu-

niões colectivas com cerca de 25 
participantes cada, abrangendo um 
universo de mais de 660 mil pessoas. 
Nas consultas individuais estima-se 
que mais de 44.300 foram inquiridas.  

Paralelamente, decorreu a reco-
lha de contribuições nos ministérios, 
órgãos de governação descentra-
lizada provinciais, sociedade civil, 
sector privado, partidos políticos, 
confissões religiosas, personalidades 
da vida política, entre outros actores.

O coordenador da comissão de 
revisão, André Calengo, disse que as 
reuniões comunitárias e entrevistas 
individuais foram conduzidas por 
entidades da sociedade civil, as quais 
actuaram com organizações sediadas 

nos distritos. 
Foram formadas mais de 100 or-

ganizações, representando mais de 
860 agentes voluntários, cinco por 
cada distrito, além dos membros nas 
capitais provinciais. 

Nas cidades de Maputo, Matola 
e províncias de Gaza e Inhambane o 
processo contou com o apoio das uni-
versidades Pedagógica (UP-Maputo) 
e Save (UniSave) que disponibiliza-

ram estudantes como inquiridores. 
Calengo acrescentou que o pro-

cesso foi conduzido em duas fases, 
entre Novembro e Dezembro de 2020 
e Março a Abril de 2021, tendo sido 
marcado pelas restrições devido à 
pandemia da covid-19.

Entre Dezembro de 2021 e Janeiro 
2022, a comissão partilhou o primeiro 
esboço do anteprojecto da PNT para 
obter mais comentários e contribu-

tos. De recordar que, em Março pas-
sado, o Ministério da Terra e Ambien-
te, promoveu a Reunião Nacional de 
Terras que contou com mais de 200 
participantes de todo o país.  

Foi alargado o prazo para o fecho 
da proposta, documento que deverá 
ser presente ao Conselho de Ministros 
em meados de Setembro próximo, 
antecedendo a realização do X Fórum 
de Consultas sobre Terras. 

Dos aspectos que constam do anteprojecto desta-
ca-se a transmissibilidade do direito de uso e aprovei-
tamento da terra (DUAT). De acordo com o entrevis-
tado, foi defendida uma revisão profunda com vista 
à adopção de um quadro mais aberto, transparente e 
previsível. 

Acrescentou que grande parte dos cidadãos inquiri-
dos defendeu que o Estado devia “abrir a mão” quanto 
à liberalização. Somente uma pequena parte disse não 
concordar e muito poucos ficaram indecisos entre o 
sim e o não.

Nas reuniões comunitárias, também a maioria de-
fendeu a liberalização da transmissão e muito poucos 
tiveram posição contrária.  

Sobre se o Estado devia colocar travão no trespasse, 

transacção e transmissão dos títulos de terra ou deixar 
as coisas tal como acontecem actualmente, a maior 
parte das comunidades respondeu que não se devia 
alterar nada. A mesma posição teve a maioria dos cida-
dãos inquiridos individualmente. 

Em relação à necessidade de o Estado cobrar uma 
taxa pela transacção da terra, a resposta dada foi que 
não podia. Curiosamente, a maioria dos inquiridos de 
forma individual também defendeu que não se devia 
cobrar nada. 

Orçado em mais de 3,2 milhões de dólares ameri-
canos, o processo de auscultação contou com o finan-
ciamento de parceiros de cooperação como o Banco 
Mundial, cooperação suíça, USAID, FAO, We Effect da 
Suécia. 

Transmissão de DUAT

Consultas envolveram encontros comunitários

André Calengo 

Instituições do Estado vão se pronunciar sobre o novo anteprojecto

d Benjamim Wilson
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz
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Énia Lipanga

PUBLICIDADE

Énia Lipanga no “Artivisimo”
É

nia Lipanga participa 
como convidada espe-
cial no dia 30 do mês em 
curso na primeira edição 
do Projecto de Exten-

são “Arte, Performance e Po-
lítica: Artivismos e relações 
entre academia-movimentos 
sociais – Artivismo Moçambi-
que”, da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), no 
Brasil. 

A poetisa e activista mo-
çambicana fará a sua apresen-
tação ao vivo no Moz Tacho 
com transmissão pelo canal 
do IEG no Youtube (https://
www.youtube.com/c/Ins-
titutodeEstudosdeGêneroU-
FSC). Lipanga aborda na sua 

escrita temáticas como vio-
lência e igualdade, actuando 
como um canal para denún-
cias da realidade e reflexões 
feministas. Por meio das suas 
palavras, músicas e organi-
zação colectiva, em espaços 
como o coletivo Uqhagami-
shelwano, procura emancipar 
a mulher dos preconceitos en-
frentados na sociedade.

O evento do dia 30 é em 
preparação do 14.º Congres-
so Mundos de Mulheres, que 
irá decorrer entre os dias 19 
e 23 de Setembro  próximo, 
no campus da Universidade 
Eduardo Mondlane, na cida-
de de Maputo, Moçambique, e 
será realizado de modo híbri-

do. O tema central do evento 
é “Feminismos Africanos –  
construindo alternativas para 
as mulheres e para o mundo 
através de um corredor de sa-
beres que cuida e resiste”. 

Énia Lipanga nasceu e 
cresceu no bairro Luís Cabral, 
ao lado da sua mãe, Cacilda 
Guibunda, e seus sete irmãos. 
Énia é uma entre as vozes afri-
canas na poesia, potente e tem 
dois livros publicados: “Para 
Enxugar as Nódoas dos Meus 
Olhos” e “Sonolência e Alguns 
Rabiscos”, considerado o pri-
meiro livro de poesia em tinta 
e braille em Moçambique, que 
pretende contribuir para a in-
clusão das pessoas cegas. 

A banda moçambicana 
Moticoma vai tocar e can-
tar em representação de 
Moçambique no Festival 
BushFire 2022, no reino de 
Eswatini. O evento vai de-
correr entre os dias 27 e 29 
do corrente mês, sendo que 
nesta edição volta a acon-
tecer de forma presencial, 
por conta da redução dos 
casos da covid-19 em todo 
o mundo. 

Os integrantes da banda, 
Raimundo Xavier Licenga 
(Zandy) – mbira, timbila 
e voz principal; Bernardo 
Guiamba (Pak Ndjamena) – 
percussão e coro; Henriques 
Mavulula (Dallas) – bateria 
e coro; José Tivane (Ndzon-
dza) – percussão; Carlos 

Armando Macaringue (Jom-
pepa) – viola-baixo e coro; 
Nicolau Cauaneque (Kauaz) 
– saxofone e Reinaldo Jaime 
Cardoso (Mole) – viola eléc-
trica vão tocar e encantar 
naquele país deixando ficar 
a marca da arte e cultura 
que representam e identifi-
cam Moçambique. 

A banda moçambica-
na Moticoma é inspirada 
nas raízes profundas com 
os elementos tradicionais 
da música moçambicana. 
Foi fundada em 2001 em 
Maputo por um grupo de 
jovens músicos com pou-
cos recursos financeiros, 
mas com uma poderosa 
proposta artística. O nome 
Moticoma foi criado com 

base nos sobrenomes dos 
seus membros originais. 
A percussão tem sido a base 
da paisagem sonora de Mo-
ticoma que leva o público a 
um mundo infinito de rit-
mos e dança. O som da ban-
da é uma mistura de belas 
melodias vocais, riffs tradi-
cionais de mbira retorcidos 
com linhas de guitarra de 
passagem rápida e uma ba-
tida groovy garantida por 
bateria, percussão e baixo.

O festival BusFire é um 
dos mais renomados de 
África e que junta muitos 
artistas do continente que 
levam a música, a arte e o 
combate aos problemas am-
bientais como o seu princi-
pal lema.

Banda Moticoma 
no BushFire

A poetisa moçambicana Hirondina 
Joshua participa na trigésima sétima edição 
do Festival Internacional de Poesia em Bar-
celona, que arrancou no dia 11 e prolonga-
-se até 18 do corrente mês, em Espanha. 

Para Hirondina, participar no festival  é 
uma possibilidade de poder interagir com 
pessoas de lugares onde não se fala portu-
guês. 

“Serei a única que fala português. Tudo 
vai acontecer em inglês, menos a leitura 
dos poemas”, disse, realçando que o festi-
val abre espaço para expor o seu trabalho, 
em particular, e da literatura nacional, em 
geral. 

Além da poesia, o festival traz várias 
propostas musicais a juntarem-se à festa. 
“Será um ‘show’ de poesia no Palácio da 
Música com os poetas convidados acompa-
nhado de piano ao vivo”, detalhou Hiron-
dina.

Hirondina Joshua é  um dos expoentes 
da poesia em língua portuguesa. É mem-
bro da Associação dos Escritores Moçam-
bicanos. Faz parte da nova geração de 
autores moçambicanos. Integra os 122 au-
tores (artistas visuais, escritores e poetas) 
do projecto brasileiro Modernos & Ternos 
onde “conversa” com a modernidade num 

registo dos 100 anos da Semana de Arte 
Moderna. É redactora da revista InComu-
nidade (Portugal) e curadora de colunas li-
terárias na Plataforma cultural Mbenga Ar-
tes & Reflexões, que visam a divulgação de 
textos e conversas com escritores de língua 
portuguesa.

Em 2019, participou na 8.ª edição do 
Festival Literário de Macau (The Script 
Road – Macau Literary Festival). Em 2020, 
participou na 21.ª edição do Festival Literá-
rio Correntes d’Escritas em Portugal.

Já publicou nas revistas Caliban, Tri-
ploV, Courierdes Afriques e Literatas. Ac-
tualmente escreve para as revistas Pazes, 
Raízes, Por Dentro D’África, Conti Outra 
(Brazil), Sermos Galiza, Palavra Comum 
(Galiza), Pessoa, Literatura & Fechadura e 
Mallarmagens. 

Em 2014, recebeu uma menção extraor-
dinária no Prémio Mondialedi oesia Nósside.

Estreou-se no mundo literário com a 
obra “Os  Ângulos da Casa”, em 2016. No 
ano passado, lançou “Como Um Levita À 
Sombra dos Altares”. No mesmo ano, em 
parceria com Ana Mafalda Leite, lança “A 
Estranheza Fora da Página”. Neste ano, 
brindou os seus leitores com a obra poética 
“Córtex”.

Hirondina Joshua na festa
de poesia em Barcelona

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Dissolver o parlamento 
não é a solução

CS da ONU condena assassinato
de jornalista palestiniana

O 
presidente do Partido 
Africano para a Inde-
pendência da Guiné 
e Cabo Verde (PAIGC) 
afirmou semana fin-

da que dissolver o parlamento 
por assuntos fracturantes não 
é solução, porque a vocação da 
Assembleia Nacional Popular é 
promover o debate.

“Acho que a única coisa que 
nós fizemos foi partilhar o nos-
so pensamento e que a ideia da 
dissolução do parlamento por-
que estamos em face de assun-
tos que são fracturantes não é 
uma solução, porque essa é a 
vocação da Assembleia Nacio-
nal Popular, tratar de assuntos 
fracturantes”, afirmou o líder 
do PAIGC, Domingos Simões 
Pereira.

Segundo o dirigente, não se 
encontram soluções dissolven-
do a “única entidade que tem 
não só competência, mas voca-
ção para promover o debate”.

O líder do PAIGC falava à im-
prensa na Presidência guineen-
se, após um encontro com o 
chefe de Estado, Umaro Sissoco 
Embaló, o primeiro em que Do-
mingos Simões Pereira participa 
desde que o Presidente iniciou 
funções.

“Deve promover-se um de-
bate”, disse, salientando que 
o PAIGC deixou a sugestão ao 

– Domingos Simões Pereira , líder do PAIGC

Domingos Simões Pereira Sissoco Embaló

Presidente de fazer uma inter-
venção à Nação no parlamento.

“Também falámos de ou-
tros indicadores que a nosso ver 
mostram claramente a respon-
sabilidade dele (parlamento) de 
forma directa naquilo que é o 
ambiente securitário que se vive 
no país”, salientou.

Sobre o seu encontro com o 
chefe de Estado, o primeiro des-
de que Umaro Sissoco Embaló 
tomou posse como Presidente, 
Domingos Simões Pereira dis-
se que escolheu comparecer 
porque se está em “vésperas de 
uma decisão que pode ser trági-

ca” para o país.
“Em face dessa situação, 

entendi que a minha coerên-
cia é menos importante do que 
cuidar daquilo que deve ser a 
tranquilidade e a paz na Guiné-
-Bissau. Entendi que era im-
portante estar cá, partilhar com 
o Presidente da República o 
nosso pensamento, o meu pen-
samento, a minha preocupação 
enquanto cidadão com a esta-
bilidade e a tranquilidade dos 
guineenses”, afirmou o líder do 
PAIGC.

Domingos Simões Pereira 
disputou a segunda volta das 

eleições presidenciais de 2019 
com Sissoco Embaló e contes-
tou os resultados junto do Su-
premo, mas o actual Presidente 
tomou posso num hotel da ca-
pital sem esperar pela decisão 
judicial.

O dirigente do PAIGC afir-
mou que Embaló ouviu “todas 
as análises” do seu partido.

“Se a actual situação pode 
pôr em causa e vai pôr em causa 
a própria estabilidade interna e 
o funcionamento das institui-
ções, nós manifestámos a nossa 
preocupação até porque na nos-
sa avaliação a Assembleia Na-

O Conselho de Segurança da ONU “conde-
nou firmemente o assassínio” na quarta-feira 
da jornalista palestiniana Shireen Abu Akleh, 
na Cisjordânia, disseram diplomatas.

Iniciada pelos Estados Unidos, a declaração 
do Conselho de Segurança foi aprovada por 
unanimidade na sexta-feira e refere também 
um outro jornalista, que ficou ferido em Jenin, 
no mesmo incidente, acrescentaram as mes-
mas fontes, citadas pela agência de notícias 
France-Presse (AFP).

A declaração exige ainda “um inquérito 
imediato, aprofundado, transparente e impar-
cial” sobre o homicídio.

O documento sublinha “a necessidade de 
garantir a responsabilização” do ou dos auto-
res, de acordo com o texto obtido pela AFP.

A declaração lembra que “os jornalistas de-
vem ser protegidos enquanto civis”, mas não 

menciona os confrontos ocorridos na sexta-
-feira, no funeral da jornalista, entre polícias 
israelitas e palestinianos.

Shireen Abu Akleh, jornalista de dupla na-
cionalidade palestiniana e norte-americana, 
foi morta na quarta-feira com um tiro na cabe-
ça, quando fazia a cobertura de uma operação 
militar israelita no campo de refugiados de Je-
nin, no norte da Cisjordânia, território ocupa-
do por Israel desde 1967.

Inicialmente, Israel afirmou que Shireen 
“tinha provavelmente sido atingida” por um 
tiro palestiniano, mas, posteriormente, o Es-
tado hebraico não descartou a possibilidade de 
ter sido alvejada por um disparo de soldados 
israelitas.

A Autoridade Palestiniana, a cadeia de tele-
visão Al-Jazeera e o Governo do Catar acusaram 
o exército israelita de ter matado a jornalista.

cional Popular será, porventura, 
a única instituição que ainda 
reúne condições para promo-
ver o diálogo político interno”, 
afirmou. O presidente do par-
lamento guineense, Cipriano 
Cassamá, anunciou aos jorna-
listas, após um encontro com 
o chefe de Estado, que Umaro 
Sissoco Embaló quer dissolver 
o parlamento. O chefe de Esta-
do iniciou auscultações com os 
partidos políticos com assento 
parlamentar, tendo marcado 
uma reunião do Conselho de 
Estado para segunda-feira.

Conosaba/Lusa

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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“Sentada” directa Moscovo-Washington 
é o caminho para a paz na Ucrânia

O 
Primeiro-ministro 
da Itália, Mario 
Draghi, esteve, 
semana passada, 
em Washington, 

onde apresentou a sua vi-
são para pôr termo à guerra 
entre a Rússia e a Ucrânia. 
Draghi, que falava aos jor-
nalistas um dia após se ter 
reunido com o Presidente 
Joe Biden, disse que “há que 
se fazer esforço para se sen-
tar à mesa” de negociações 
“e é um esforço que deve 
ser feito por todos os alia-
dos, mas em particular, por 
exemplo, pela Rússia e Es-
tados Unidos”. A particu-
larização da necessidade de 
uma “sentada” (negocia-
ção) directa entre Washing-
ton e Moscovo denuncia 
que a Itália está a (re)tomar 
consciência de que, embora 
o teatro de operações seja o 
território ucraniano, os ad-
versários primários daquela 
guerra, ou “inimigos”, são 
a Rússia e os EUA, mas que 
os maiores afectados estão 
a ser, e continuarão a ser, 
os italianos e os europeus 
como um todo. 

O Primeiro-ministro ita-
liano é o primeiro líder dos 
países-membros da União 
Europeia que viaja a Wa-
shington desde que a guerra 
na Ucrânia eclodiu a 24 de 
Fevereiro. A visita de Dra-
ghi era destinada a mostrar 
unidade dos aliados tran-
satlânticos contra o que os 
russos chamam de “opera-
ção especial de desmilita-
rização e desnazificação” 
da Ucrânia. No entanto, 
ainda que tenha mostrado 
a vontade dos aliados con-
tinuarem unidos, a viagem 

flito extravasar as frontei-
ras da Ucrânia e envolver 
um dos seus vizinhos que 
seja membro da Organiza-
ção do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN). Pelo artigo 
5 da aliança transatlânti-
ca, isso implicaria prati-
camente uma guerra entre 
a Rússia e os membros da 
OTAN, ou seja, uma guer-
ra total na Europa com o 

demonstrou também que 
há divergências de aborda-
gens ao conflito. Enquanto 
os norte-americanos mos-
tram-se ávidos em armar 
os ucranianos, os italianos 
defendem uma aposta em 
uma solução diplomática, 
negociada, do conflito.

As posições divergen-
tes entre os aliados têm a 
sua razão de ser. Os norte-
-americanos vêem a guerra 
na Ucrânia como uma opor-
tunidade, ao passo que os 
italianos encaram-na como 
um desafio. Interessa para 
os EUA inflamar os ânimos 
das lideranças dos dois paí-
ses em guerra para legiti-
mar os milhões de dólares 
em “ajudas”, em armas, 
que têm sido anunciados 
de forma regular. Armar os 
ucranianos significa impe-
dir ou retardar a capitulação 
de Kiev que, por sua vez, 
implica o prolongamento 
da guerra. Uma guerra pro-
longada, conjugada com o 
endurecimento de sanções 
económicas contra Mosco-
vo, implicará, nas contas de 
Washington, o enfraqueci-
mento da Rússia económi-
ca e militarmente. Ou seja, 
Washington espera que a 
guerra na Ucrânia retire à 
Rússia o estatuto de grande 

potência no concerto das 
nações.  

À Itália de Draghi, en-
tretanto, não interessa uma 
guerra prolongada por ra-
zões geográficas, econó-
micas bem como políticas. 
Diferentemente dos EUA, 
que estão do outro lado do 
Atlântico, a Itália é um país 
europeu e o prolongamento 
do conflito ou o risco de ex-
travasar as fronteiras ucra-
nianas pode ter efeitos ne-
fastos sobre o seu território. 

Na União Europeia, a Itália 
é o segundo maior parceiro 
económico da Rússia de-
pois da Alemanha. Estima-
-se que cerca de 40% do gás 
natural consumido na Itália 
são importados da Rússia 
e, em 2021, por exemplo, o 
comércio entre os dois paí-
ses totalizou 20 mil milhões 
de euros. 

Politicamente, o Gover-
no de Draghi está a enfren-
tar uma crescente oposi-
ção pública, mas também 
de dentro da sua coligação 
governante, ao envio de 
armas à Ucrânia. Alguns 
críticos, como é o caso do 
antigo Primeiro-ministro 
Giuseppe Conte do Movi-
mento 5 Estrelas que faz 
parte do governo, advogam 
que a terem de ser enviadas 
armas à Ucrânia, elas de-
vem ter somente capacida-
de defensiva e não ofensi-
va. Outros críticos, como o 
antigo ministro do interior 
Matteo Salvini, da Liga, 
que também faz parte da 
coligação governamental, 
opõem-se liminarmente 
ao envio de armas à Ucrâ-
nia. O sentimento popular 
é o de que armar a Ucrânia 
cria o sério risco de o con-

risco de se tornar mundial 
que pode envolver a ver-
tente nuclear. Outras for-
mações políticas italianas, 
como é o caso do Partido 
Democrático, que no início 
mostravam-se favoráveis à 
linha dura de Draghi con-
tra a Rússia, já começaram 
a mudar gradualmente de 
posição e começam a de-
fender que os europeus não 
se devem deixar guiar pelos 
EUA e apelam a que os cin-
co maiores países da União 
Europeia se dirijam a Kiev 
e Moscovo em busca pela 
paz.

Apesar do apelo de uma 
“sentada” entre Washing-
ton e Moscovo, o Primeiro-
-ministro italiano alertou, 
no entanto, que a Ucrânia 
deve ser a protagonista na 
mesa de negociações. De 
facto, qualquer esforço ne-
gocial que seja organizado 
pelos EUA, europeus e rus-
sos deve evitar criar a sus-
peita, do lado dos ucrania-
nos, de que a paz está a ser 
imposta de fora, pois isso, 
como se viu no passado e 
depois do Tratado Versalhes 
em relação à Alemanha, 
nunca seria aceitável para a 
Ucrânia. 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



www.jornaldomingo.co.mz

MEMÓRIA 

30 Desporto
15 de Maio de 2022

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

Jaime “Teimoso”  Tinga

J
aime Tinga foi um jogador de 
estampa física impressionante 
que nunca virava a cara à luta. 
Estava sempre disposto a cum-
prir. Jogava como lateral, mas 

também podia fazer a posição de 
central. 

Jogando à lateral, onde se sentia 
como peixe na água, dadas as suas 
características ofensivas, pisava ou-
tros terrenos, ajudando em missões 
ofensivas. Já naquele tempo, era um 
lateral dos tempos de hoje. Fazia o 
corredor direito sem sobressaltos, 
defendendo e atacando com perfei-
ção.  O técnico Martinho de Almei-
da gostava de Tinga sobremaneira. 
No então Sport Lourenço Marques 
e Benfica (Costa do Sol), depositava 
toda a sua confiança nele, também 
pela forma “raçuda” de intervir em 
todas as situações de jogo, mesmo 
no treino, sempre com “sangue nos 
olhos”.

No entanto, num dia desses foi 
posto à prova numa partida fren-
te ao Ferroviário de Maputo. Do 
contrário, calhou-lhe Santinho, 
jogador de trato fino, que nunca se 
diminuía mesmo que tivesse pela 
frente jogadores que jogassem com 
virilidade excessiva. 

Numa jogada ofensiva dos “lo-
comotivas”, Santinho viu Tinga a 
aproximar-se dele, parou e pisou a 
bola com o pé esquerdo (o seu me-
lhor). O defesa “encarnado” meteu 
o pé com relativa dureza e o “lo-
comotiva” puxou o esférico para 
trás, um exercício que foi fazendo 
para obrigar Tinga a ceder, mas o 
defesa preferiu esticar ainda mais 
a perna com alguma “raiva”, com 
Santinho, calmamente, a esboçar 

uma simulação que levou Tinga a 
um esforço adicionar até rasgar os 
calções. 

Ficou praticamente com um 
lado dos calções na mão. Ainda 
conseguiu bater a bola para fora e 
sair a correr em direcção ao túnel 
de acesso ao balneário do Estádio da 
Machava. Não muito tempo depois, 
Tinga regressou com uns calções 
novos e disposto a “parar” Santi-
nho, que estava endiabrado naque-
le dia. Mas, no reatamento do due-
lo entre ambos, Santinho ganhou 
umas vezes, e Tinga, que se encheu 
de vigor, ganhou outras tantas. As 
suas entradas já eram mais cuida-
dosas para não correr o risco de ras-
gar, de novo, os calções curtos, que 

preenchiam a sua musculatura.
MARTINHO FEZ-LHE 
MUDAR DE ARES

Um dia, Tinga foi puxado por 
Martinho de Almeida para o Ma-
xaquene e, um tempo depois, San-
tinho, que deixara o Ferroviário de 
Maputo, na companhia do seu ami-
go Almeida Ubisse, também seguiu 
o mesmo destino. Acabaram-se as 
disputas entre eles em jogos a sé-
rio, situação verificada apenas nos 
treinos.

A forma aguerrida de Tinga em 
campo contrastava com a sua pes-
soa em ambiente alheio ao futebol, 
onde estabelecia um lado conver-
sador impressionante, exaltando 

Ainda em boa forma, Tinga 
deixou o país. Dizia-se que tinha 
seguido para a antiga Suazilân-
dia (actual Eswatini), mas quando 
reapareceu no país, todos ficaram 
a saber que estava na África do Sul, 
metido em negócio de ouro. Che-
gou a trazer daquele país três bons 
carros. Naquele tempo, se ter um 
já era luxo, o que se podia dizer de 
possuir três carros em muito bom 
estado? Alguns colegas até pediam 
que ele lhos vendesse, mas igno-
rou-os.

Um tempo depois, veio a notícia 
da morte de Tinga, por assassinado 
na África do Sul. Os seus familiares, 
antigos colegas e amigos nem que-
riam acreditar que aquele homem 
de mil facetas não mais voltaria 
a respirar o ar dos vivos. Ficaram 
apenas as lembranças dos inúme-
ros episódios dos seus tempos da 
bola. 

Morte cruel na África do Sul

simpatia, sempre com apreciável 
humor à mistura. 

Era solidário para com os seus 
amigos e colegas. Como era “pau 
para toda obra” (era mecânico de 
profissão, ajudava na electricidade, 
na canalização ou qualquer coisa 
que aparecesse). Por isso era muito 
solicitado. Diziam os colegas que 
era “um gajo porreiro”, mas, como 
não existe um ser humano perfei-
to, Deus atribuiu-lhe a teimosia 
como defeito. A teimosia, em certa 
medida, diluía tudo o que ele tinha 
de bom. Aliás, chegou a ser tratado 

por Jaime “Teimoso”, retirando-
-se o Tinga, do seu registo de nas-
cimento. Veio um dia de domingo 
solarento, em que o Maxaquene ia 
fazer uma partida no seu campo. 
Tinga não chegou à hora da con-
centração, deixando apreensivos o 
treinador e o pessoal do departa-
mento de futebol. Afinal, tratava-
-se do caso de tentar ser íntegro 
em todas as missões que executava. 
Quando faltavam 30 minutos para o 
jogo iniciar, lá apareceu num carro 
sujo. Notou-se que ele estava igual-
mente sujo. A roupa que trajava es-
tava tingida de óleo. De igual modo 
estavam as suas mãos. Olhou para 
todos e saudou-os. Em seguida, 
exigiu o seu prato de comida, sem 
antes se justificar da demora. 

Aconselharam-no a não comer 
naquele momento para não ter 
problemas de congestão durante o 
jogo, mas ele insistiu que queria co-
mer. Teve o seu prato, consumiu-
-o e, em seguida, tomou um sal 
de fruta, ENO, que é indicado para 
aliviar azia, má digestão e outros 
transtornos estomacais. Depois da 
refeição foi equipar-se. Atrasou-se 
em relação aos colegas e resmun-
gou quando foi colocada a possi-
bilidade de não entrar de início, e 
o treinador, que sabia da sua valia, 
arriscou metendo-lhe entre os 11 
escolhidos. 

Fez um belíssimo e tranquilo 
jogo. No final, entrou no carro sujo 
e foi-se embora. Na terça-feira se-
guinte ao jogo, primeiro treino se-
manal, apresentou-se muito bem 
disposto.

Tinga, Cremildo, Hermínio e Edy

De pé, da esquerda para a direita, Naldo, Sábado, Joaquim João, Dover e Nuro Americano. 
Agachados, pela mesma ordem, Cremildo, Tinga, Hermínio, João Honwana e Brito

Num outro dia, também de 
domingo, o Maxaquene ia fazer o 
segundo jogo com o Desportivo 
no Estádio da Machava (na altura, 
antecedia o “prato-forte” um jogo 
de reservas ou de juniores). O con-
junto do Maxaquene sentou-se na 
bancada central, encostado ao topo 
da porta da maratona e não muito 
longe daquele local encontrava-se 
o falecido escritor, jornalista e po-
lítico José Craveirinha, que, a dado 
momento, insurgiu-se, à quente, 
com um outro adepto. A situação 
soou à briga. Por perto estava o fi-
lho, Zeca Craveirinha, que tinha 
estampa impressionante (bem 
musculado pelos treinos que fazia), 
levantando-se para acudir o pai e 
pôr “ordem no galinheiro”.

Tinga assistia à cena e murmu-
rou alguma coisa, despertando a 
atenção dos colegas. Em seguida, 
disse em voz bem audível: “eu vou 

para lá e luto com esse tipo (Zeca). 
Vamos rolar daqui até o campo, se 
for preciso. Posso dominar aqueles 
músculos dele”.

Os colegas reagiram logo: “Tin-
ga, aquela não é tua briga. Não te 
esqueças que temos de entrar em 
campo daqui a pouco”.

Tinga fez ouvidos de mercador, 
incitando-se ainda mais pelo facto 
de o espectador que discutia com 
Craveirinha ter ficado amedrontado 
com o “cabedal” de Zeca Craveiri-
nha. Não saiu disparado em direc-
ção a Zeca porque os colegas conti-
nuaram a demover-lhe da ideia de 
enfrentá-lo.

Minutos depois, todos os ele-
mentos da equipa do Maxaquene 
saíram daquele local para os bal-
neários, mas Tinga, manteve sem-
pre o olhar enfurecido no local onde 
havia decorrido o desentendimento 
referido.

Tomou as dores 
de adepto na 
véspera de um jogo

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Fer. Beira ajusta contas com a campeã Black Bulls no Chiveve

MOÇAMBOLA-2022

QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

Atenções viradas 
para Beira e Matola

Rui Tadeu demite-se 
por não pactuar com desregras “Mambas” defrontam

Ruanda a 2 de JunhoNuma entrevista que será publicada amanhã no semanário “desa-
fio”, Rui Tadeu explicou as razões da sua recente demissão do cargo 
de presidente da Comissão de Licenciamento de Clubes (CLC), invo-
cando razões que têm a ver com desrespeito das decisões do órgão 
que dirige, bem como interferência da Direcção da Federação Mo-
çambicana de Futebol (FMF) nos trabalhos da comissão que dirigia.

Muitas coisas não estavam a andar bem na coordenação entre as 
duas entidades, mas o que fez transbordar a água foi a aprovação pela 
FMF de cinco campos de futebol inicialmente reprovados e conside-
rados inaptos para acolherem jogos do Moçambola-2022 por parte 
da CLC, mas que a FMF lhes habilitou a acolher jogos da maior com-
petição futebolística do país, em comunicado datado de 5 de Maio 
corrente. 

Os campos aprovados pela FMF sem a anuência da CLC são o Está-
dio da Machava, os campos do Costa do Sol, Incomáti, Ferroviário da 
Beira e Ferroviário de Quelimane, este último que funcionava como 
casa emprestada do Matchedje de Mocuba, cujos donos tinham re-
comendações para os colocarem dentro das condições exigidas pela 
comissão.

“Desde Novembro que estamos em interacção com os clubes. 
Deixámos recomendações tanto no que diz respeito ao licenciamen-
to como à correcção de anomalias nas infra-estruturas. Há clubes 
que levaram a sério e fizeram um esforço e outros que ignoraram 
as recomendações, se calhar porque têm uma relação directa com 
algumas pessoas e acham que podem continuar no estado em que 
estão”, explicou Rui Tadeu. 

A concluir, o presidente demissionário disse que, “ao emitir um 
comunicado a autorizar o uso de campos que não estavam aprova-
dos, a Federação Moçambicana de Futebol usurpou as competências 
da Comissão de Licenciamento de Clubes, porque competia a mim, 
como presidente da comissão, emitir um parecer final sobre a regu-
laridade dos campos. Sendo assim, achei que não havia condições 
para continuar a assistir a esta desregra e pus o lugar à disposição”.

F
erroviário da Beira-Black 
Bulls e Costa do Sol-Liga 
Desportiva de Maputo, 
duelos entre sérios candi-
datos ao título, são os maio-

res destaques da segunda jornada 
do Moçambola-2022 que se disputa 
esta tarde.

No Chiveve teremos o reencon-
tro do detentor do título com o vi-
ce-campeão nacional, duas sema-
nas depois do duelo da Supertaça 
ganho pelo conjunto de Tchumene. 

Há muitas contas a ajustar no 
Chiveve. É que este será o quarto 
jogo oficial entre os dois conjuntos, 
o terceiro para o Moçambola, sendo 
que o Ferroviário da Beira procura a 
sua primeira vitória diante da Black 
Bulls. Nos três jogos anteriores hou-
ve um nulo (na Beira), uma vitória 
dos “touros” (no Tchumene), am-
bos para o Moçambola-2021, e uma 
vitória da Black Bulls, na Supertaça.

Entretanto, a equipa campeã 
nacional chega à cidade da Beira 
ferida no seu orgulho após derrota 
caseira no arranque do Moçambola, 
semana passada, diante da UD Son-
go, por 0-1. No Chiveve, os “tou-

A Selecção Nacional de Futebol “A” vai rece-
ber o Ruanda, a 2 de Junho, na vizinha África do 
Sul, não no dia 3 como havia sido anunciado. O 
jogo, que se realizará a partir das 18.00 horas, no 
FNB Stadium, em Joanesburgo, está inserido na 
primeira jornada do Grupo “L” de Qualificação ao 
CAN-2023, que terá lugar na Costa do Marfim. 

A alteração da data resulta do consenso alcan-
çado entre as federações moçambicana e ruande-
sa de futebol, após consulta à Confederação Afri-
cana de Futebol (CAF).

Salientar que a equipa de arbitragem indicada 
para este encontro é etíope. O árbitro principal 
chama-se Bamlak Weyesa e será coadjuvado por 
Temesgin Atango e Fasika Fasika. O quarto árbi-
tro é Tewodros Mitiku e o comissário do jogo o 
tanzaniano Khalid Mohamed.

Os “Mambas” defrontarão seis dias depois (8 
de Junho) a sua congénere do Benin, em Coto-
nou, para a segunda jornada. O jogo terá lugar 
no estádio Général Mathieu Kerekou, a partir das 
19.00 horas locais (20 de Maputo).

Lembrar que integra igualmente o Grupo “L” 
a poderosa selecção do Senegal, por sinal campeã 
africana em título.

CHIQUINHO CONDE PREPARA
“AMIGÁVEL” COM ESWATINI 

Enquanto isso, o seleccionador nacional, Chi-
quinho Conde, já trabalha na observação de al-
guns jogadores, ao nível do Moçambola, que po-
derão integrar a convocatória a ser divulgada na 
próxima semana para as primeiras duas jornadas 
de apuramento ao CAN. 

Os “Mambas” vão receber, a 24 deste Maio, 
Eswatini para a partida amigável e que servirá de 
preparação dos embates frente ao Ruanda e Be-
nin. Este será o último jogo de controlo a antece-
der os dois encontros.   

Chiquinho Conde tem, grosso modo, joga-
dores identificados e que foram alvos da última 
convocatória para o torneio triangular, que se 
realizou em finais de Março último, na Mauritâ-
nia, e serviu de triagem e preparação para esta 
campanha rumo ao CAN-2023. Para além do país 
anfitrião e os “Mambas”, o torneio contou com a 
participação da selecção do Níger. Moçambique 
perdeu frente à Mauritânia (2-1) e empatou com 
o Níger (1-1).  

Para além de acompanhar a evolução dos jo-
gadores já identificados, o técnico dos “Mambas” 
pretende alargar as opções para esta espinhosa 
missão tendo em vista o apuramento da Selecção 
Nacional, que não participa numa fase final do 
CAN desde 2011. A última presença dos “Mam-
bas” no CAN foi em 2010, em Angola.   

ros” tentam o primeiro triunfo na 
prova, enquanto os “locomotivas” 
precisam de manter a senda vito-

riosa iniciada na jornada transacta 
na Machava, onde bateram o ho-
mónimo da capital, por 2-1.

Já o embate entre o Costa do 
Sol e a Liga Desportiva de Maputo, 
marcado para o campo dos “mu-

çulmanos”, a casa emprestada dos 
“canarinhos”, é mais um “derby” 
da capital e que também promete 
um bom futebol, até porque ambos 
entraram a ganhar na prova e certa-
mente procurarão manter o estado 
de graça na Matola “C”.

Não menos importante é o de-
safio entre a União Desportiva do 
Songo e AD Vilankulo. Os “hidroe-
léctricos” são claramente favoritos, 
mas o futebol é rico em surpresas.

Em Quelimane, o Matchedje de 
Mocuba bate-se com o Ferroviário 
de Nacala, duas formações que en-
traram em falso na prova, após der-
rotas diante da Liga e do Ferroviário 
de Nampula, respectivamente. 

Em Xinavane, o Incomáti recebe 
o Ferroviário de Maputo em mais 
um duelo entre dois perdedores 
da primeira jornada. Em Nampula 
há um embate de “locomotivas”, 
com o Ferroviário local a receber 
o homónimo de Lichinga. Ambos 
entraram a ganhar no Moçambo-
la-2022.

Todos os jogos terão lugar hoje, a 
partir das 15.00 horas.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Se a moda pega, estamos tramados

Lucro de um
é prejuízo de outro

Solta: Carlos UqueioSolta: Carlos Uqueio

D
iz-se, muitas vezes, 
que é preciso agarrar 
o touro pelos chifres… 
parece lugar comum, 
mas não. É preciso en-

frentar os problemas de frente 
sob o risco destes tomarem a 
liderança dos processos, con-
duzindo irrevogavelmente ao 
infausto. Agarre-se o bicho pe-
los chifres…

E é preciso que se faça a tou-
rada em tempo útil, sob o risco 
de cairmos em definitivo no 
ridículo. Bula-bula soube que 
uma senhora, lá para as ban-
das de Boquisso, na província 
de Maputo, tomada de uma 
fúria , decidiu matar o seu 
marido; e fê-lo com requin-
tes de maldade… usou uma 
chave de fendas e depois um 
machado para perpetrar o cri-
me. Acto contínuo – ela mes-
ma contou o filme –, meteu o 
corpo do finado numa antiga 
latrina. Tapou tudo e depois de 
limpar a cena do crime, con-
fessou a infâmia. 

A coisa é medonha a todos 
os títulos, mas o que não dei-
xa de chamar atenção é o facto 
de que o corpo do finado só na 
sexta-feira foi retirado da cova. 
O crime aconteceu na madru-
gada da última terça-feira.

Bula-bula não é nenhum 

Bula-bula ouviu à boca pequena que o país tem trigo em quan-
tidades razoáveis para que a indústria de panificação não entre em 
colapso por causa do conflito Rússia-Ucrânia (já que agora esse 
“vuku-vuku” é justificativa para tudo que corre mal entre nós). 
Quem disse isso é boss da área e sabe do que fala... até porque nun-
ca gaguejou ao anunciar essa boa nova.

O que entristece a Bula-bula é o oportunismo canhestro que 
toma conta de tudo e todos. O trigo está lá nos armazéns, o que 
significa que foi importado antes do “bang-bang” lá de onde tam-
bém compramos asinhas e patinhas de galinhas. Foi comprado a 
um preço relativamente mais baixo do que o que está em voga nos 
mercados internacionais.

Então, o que justifica essa barulheira toda das padarias – elas que 
já estão a faturar por terem reduzido o peso do pão, mas mantendo 
o preço – em quererem lixar-nos de vez subindo ainda mais o preço 
do pão?

Oportunismo só. Em tempo de crise, vale tudo para sacar alguns 
cobres aos pobres cidadãos, que já estão aflitos porque o salário 
continua pequenino. Alguma coisa deve ser feita...

Mas pedregulhos e engodos à parte, os tipos das gasolineiras 
também aplicam-nos cada golpe e com o beneplácito dos que... é 
que às vezes o preço sobe enquanto o combustível foi comprado 
com antecedência, portanto devidamente ‘”estocado”... portanto, 
quando é petróleo enfiam-nos o barrete... os gajos do pão parece 
que aprenderam a lição. Acudam-nos!

criminalista, mas de tanto ver 
seriados policiais como CSI ou 
Magnum PI acha que há coisas 
que devem ser feitas de imedia-
to; recolher provas do crime… é 
que não basta dizer “eu matei”; 
isso tem de ficar provado….
Agora, como é que se chega às 
provas se o corpo está numa 
cova há dias e nem sinais de que 
a sua remoção vai acontecer?

É preocupante. Parece que a 
Polícia está às voltas. Ninguém 
sabe (ou pelo menos sabia) 
como tirar o corpo do infeliz 
cidadão daquela cova. Alega-
damente não havia condições 
técnicas para o efeito… com as 
devidas ressalvas, o episódio 

numa cova dias a fio… porque 
não havia meios (?) ou coragem 

(?) para a sua remoção… esta-
mos mal!

trouxe à tona a cena das abelhas 
ou vespas na ponte pedonal de 
Chiango. Ali também, os bi-
chos ficaram dias a fio “porque 
não havia condições técnicas” 
para a sua remoção.

Sinceramente. Até Bula-
-bula que não é apicultor sabe 
que abelhas ou vespas são es-
pantadas com fumaça. Uma le-
nha fumegante é quanto basta. 
Agora não faz sentido nenhum 
(o problema foi depois resolvi-
do a ferro e fogo) que um país 
inteiro não tenha meios para 
espantar meia dúzia de bichi-
nhos voadores.

Semana passada, em Bo-
quisso, tivemos um corpo 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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