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Arranca amanhã 
2.a fase de vacinação

CONTRA COVID-19
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COVID-19
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18  de Abril de 2021

 Serão abrangidos, entre outros, reclusos e funcionários prisionais, doentes 
em terapia imunossupressora, estudantes finalistas dos cursos de medicina, 
professores e agentes da Polícia

Arranca amanhã 
segunda fase da vacinação

I
nicia amanhã a administração 
da primeira dose referente à 
segunda fase de vacinação 
contra a covid-19. A imuni-
zação que visa abranger, nesta 

fase, um total de 216.771 pessoas, 
enquadra-se na estratégia do Go-
verno na luta contra a covid-19, 
iniciada em Março, com recurso 
ao mecanismo Covax, através do 
qual pretende cobrir 20 por cen-
to da população, e o mecanismo 
complementar de aquisição direc-
ta para cobrir o restante da popu-
lação.

Nesta fase, será administrada a 
vacina Covishild, produzida pela 
farmacêutica  Serum Institute of 
India, desenvolvida pela Universi-
dade de Oxford, em parceria com a 
Astrazeneca.

Com uma eficácia que varia 
entre 70 e 78 por cento, o pro-
cesso torna-se completo após a 
administração de duas doses com 
um espaçamento de oito semanas 
entre a primeira e a segunda doses.

De acordo com Graça Matsinhe, 
directora do Programa Alargado 
de Vacinação, serão contemplados 
doentes diabéticos, que não foram 
abrangidos na primeira fase, re-
clusos e funcionários prisionais, 
doentes em terapia imunossu-
pressora, com insuficiências renal, 
cardíaca, e respiratória crónicas, 
estudantes finalistas dos cursos de 
medicina, população residente em 

centros de acomodação, professo-
res e agentes da Polícia com idade 
superior a 50 anos. 

A escolha de grupos obedeceu 
a um processo de priorização ba-
seado nos grupos de maior risco, 
definido pelas autoridades da saú-
de e pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Assim, foram constituídas 313 
equipas compostas de 2643 técni-
cos que irão administrar a vacina 
nas unidades sanitárias das sedes 
distritais, centros de acomodação 
e estabelecimentos penitenciários. 

As equipas serão reforçadas por 
brigadas móveis, que poderão se 
deslocar para locais específicos, 
de acordo com a necessidade, para 
permitir que pessoas em zonas 
recônditas sejam abrangidas pela 
vacinação.

REFORÇAR 
A DIVULGAÇÃO

A vacinação vai decorrer simul-
taneamente em todas as provín-
cias. Prevê-se que seja concluída 
num período de duas semanas, 
porém, Matsinhe reconhece que 
poderão enfrentar dificuldades 
em algumas regiões do país, o que 
pode exigir que o período seja es-
tendido com vista a alcançar a co-
bertura desejada.

“Sabemos que o facto de estar a 
chover intensamente em algumas 

províncias e a insegurança no Nor-
te do país poderão constituir um 
constrangimento no acesso a al-
guns pontos de vacinação”, disse.

Apesar da existência de uma 
quantidade maior de doses da 
vacina, Matsinhe explicou que o 
objectivo de vacinar um número 
relativamente menor visa garan-
tir que todos que vão apanhar a 
primeira dose possam receber a 
segunda dose, porque durante o 
processo de vacinação pode haver 
algum desperdício.

Por se tratar de um processo di-
ferente do habitual, as autoridades 
perceberam na primeira fase que 
ainda pairavam dúvidas e desco-
nhecimento mesmo no seio dos 
profissionais da saúde, o que exige 
que seja reforçada a comunicação.

“Mesmo tendo sido um gru-
po teoricamente bem informado, 
enfrentámos algum desafio na co-
municação (na primeira fase) com 
um grupo menos alargado. Na-
turalmente, o problema vai con-
tinuar, por isso, vamos reforçar a 
comunicação para que as pessoas 
fiquem mais sensibilizadas em re-
lação aos benefícios de apanhar a 
vacina”. 

Sublinhou que todas as vacinas 
disponibilizadas foram aprovadas 
pela OMS, deste modo apela a to-
das as pessoas abrangidas para que 
adiram à vacinação. 

Igualmente, apela a todos os 

envolvidos no processo para con-
tinuarem  a implementar rigo-
rosamente todas as medidas de 
prevenção da covid-19, nomea-
damente, lavar as mãos, usar más-
cara, manter distância de outras 
pessoas de pelo menos 2 metros e 
seguir os conselhos das autorida-
des de Saúde. 

Refira-se que, além das 200 mil 
doses oferecidas pela República 
da China, o país recebeu um total 
de 484 mil doses da vacina Co-
vishield, sendo que 100 mil foram 
oferecidas pela Índia, e 384 mil ad-
quiridas no quadro do mecanismo 
Covax.

 

REDUZ NÚMERO 
DE CASOS 

A segunda fase de vacinação 
acontece numa altura em que o 
país regista uma redução signifi-
cativa do número de casos positi-
vos e óbitos.

Ontem, as autoridades da saúde 
anunciaram o registo de um óbito, 
um homem de 67 anos de idade, 
de nacionalidade moçambicana, 
declarado no dia 15 de  Abril. 

No mesmo período, 67 indiví-
duos testaram positivo à covid-19, 
de um total de 1142 amostras tes-
tadas nas últimas 24 horas. Todos 
os casos resultam de transmissão 
local e são referentes a indivíduos 
de nacionalidade moçambicana, 

sendo que 36, correspondentes a 
53,7 por cento, são mulheres e 31 
casos são homens.

A Área Metropolitana do Gran-
de Maputo continua a registar o 
maior número de casos, contabi-
lizando neste sábado 30, corres-
pondentes a 44,8 por cento dos 
novos casos ontem reportados, se-
guida pela província da Zambézia 
com 20 casos, correspondentes a 
29,9 por cento. 

A faixa etária dos 35 a 44 anos 
registou o maior número de casos, 
com 19, seguida pela faixa dos 25 
a 34 com 14 casos. Deste modo, o 
país tem cumulativamente 69.134 
casos registados, dos quais 68.818 
são de transmissão local e 316 ca-
sos são importados. 

De acordo com a actualização 
diária da covid-19, 44 pacientes 
continuam internados nos centros 
de internamento e em outras uni-
dades hospitalares padecendo de 
diversas patologias, dos quais sete 
deram entrada nas últimas 24 ho-
ras, sendo que 75 por cento destes 
pacientes encontram-se na cidade 
de Maputo. 

Enquanto isso, 19 indivíduos 
de nacionalidade moçambicana 
foram dados como recuperados 
da covid-19, elevando para 61.207 
(88,5 por cento) o número de in-
divíduos previamente infectados 
pelo novo coronavírus que estão 
totalmente livres da doença.
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Adeus a um patriota 

Chefe do estado e esposa prestam ultima venia a Oldemiro Baloi

O 
país perdeu um grande 
homem; um homem de 
elevado sentido patrió-
tico. Um excelente pro-
fissional, rigoroso e di-

plomata por excelência. Oldemiro 
Baloi jogou um papel importante 
na abertura de caminhos para a 
expansão e fortalecimento das 
múltiplas parcerias internacio-
nais com Moçambique. Estas são 
algumas das múltiplas palavras 
emitidas no último adeus a Olde-
miro Baloi, falecido quarta-feira 
última, vítima de doença, na vi-
zinha África do Sul. Ouviu-se no 
elogio fúnebre lido por Verónica 
Macamo, ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação (MI-
NEC), que Baloi se destacou pela 
simplicidade com que interagia 
com os seus quadros e colabora-
dores, o que fazia de si amigo de 
todos. “Sabia elogiar o bom traba-
lho e criticar, e mandar corrigir o 
que estivesse errado”.

Segundo a governante, o ma-
logrado, entre outros aspectos, 
destacou-se pelo zelo e dedica-
ção em tarefas complexas e de 
elevada responsabilidade, entre 
elas, a função de vice-ministro da 
Cooperação, posto que acumulava 
com o cargo de coordenador da 
Comissão Executiva Nacional do 
Programa de Emergência, num 
período histórico difícil devido à 
guerra de desestabilização que foi 
acompanhada pelo aparecimento 
do fenómeno de deslocados e re-
fugiados.

Nessa qualidade – lembrou 
a ministra – era responsável por 

Para Judite Baloi, o 
malogrado deixa, entre 
outras lições, a educação 
patriótica, amor à família, 
à pátria, cultivado e parti-
lhado durante o convívio 
que iniciou na década 70, 
quando eram colegas no 
então Liceu António Enes 
(actual Escola Secundária 
Francisco Manyanga).

Ao endereçar palavras 
ao seu falecido esposo, re-
feriu: “foste sempre um 
marido, pai e avó presen-
te nas nossas vidas. O teu 
papel de educador foi bem 

O antigo Presidente da República Joaquim Chis-
sano considera a morte de Oldemiro Baloi uma per-
da irreparável para o país, pois se trata de um quadro 
completo que, entre vários cargos, foi ministro dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Chissano descreve Baloi como um homem de 
conhecimentos múltiplos e considerou que fora do 
âmbito profissional são várias as memórias partilha-
das. Chissano endereçou as suas condolências à fa-
mília enlutada e observou que “os valores que Olde-
miro Baloi nos deixa vão constituir a continuidade 
da sua vida entre nós. Como disse o filho, estamos 
aqui para celebrar a vida, portanto, tudo o que ele 
fez do bom e que já foi mencionado nas várias men-
sagens apresentadas”.

Para Armando Guebuza, Moçambique per-
deu um grande quadro, diplomata exímio, que 
se destacou nas tarefas que desempenhou a vá-
rios níveis, com ênfase na diplomacia moçam-
bicana.

“Perdemos um quadro que amava o povo, 
e em momentos que realizava as suas tarefas o 
fazia com convicção, amor para satisfazer as ne-
cessidades do maravilhoso povo moçambicano. 
O que nos resta é honrar a sua memória para 
que a sua obra permaneça entre nós”, afirmou 
Guebuza, tendo sugerido que os académicos 
têm a missão de sistematizar os ensinamentos 
de Baloi para serem utilizados nas escolas e em 
ocasiões apropriadas.

garantir a assistência necessária 
às populações, que de forma es-
pontânea regressavam às zonas 
de origem para retomarem as suas 
vidas.

“Neste período, o nosso com-
panheiro Oldemiro Baloi revelou-
-se como um negociador exímio 
ao lograr defender a implantação 
de uma estrutura nacional forte, 
para coordenar os apoios internos 
e externos, onde os moçambica-
nos definiam a configuração dos 
programas de ajuda. Foi assim 
que foram criados fóruns de diá-
logo com os doadores e parceiros 
de cooperação ao nível nacional, 
provincial e distrital, dirigidos por 
quadros nacionais”.

Destacou ainda a sua capaci-

Igualmente quando, em 
2008, passou a ser chefe da diplo-
macia moçambicana, cargo exer-
cido durante 9 anos, enriqueceu 
profundamente a instituição e 
engrandeceu a diplomacia mo-
çambicana junto à comunidade 
internacional. Os restos mortais 
do antigo ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação (MI-
NEC) foram ontem a enterrar no 
Cemitério de Lhanguene. O ve-
lório de Baloi teve lugar no Paços 
do Município de Maputo, sob 
medidas restritivas impostas pela 
pandemia da covid-19, e contou 
com a presença do Presidente 
da República, Filipe Nyusi, que 
prestou a última homenagem ao 
homem que, segundo as suas pa-
lavras, “foi um patriota em todas 
as dimensões”. 

A vida e obra de Baloi foram 
enaltecidas pela própria viúva, 
filhos, colegas das instituições 
onde trabalhou e prestou a sua 
sabedoria, conforme consta nos 
depoimentos que se seguem.

dade de coordenação que resul-
tou no sucesso do programa de 
repatriamento de refugiados nos 

países vizinhos e a sua inserção 
nas zonas de origem ou da sua es-
colha. 

Pegar o bastão 
e seguir em frente

Aprecio bastante 
os seus valores

 Honrar a sua 
memória…

concebido e ensinaste-nos que, 
quando alguém morrer, tem de se 
pegar o bastão e seguir em frente. 
Darei o máximo para preservar as 
lições aprendidas”.

– Judite Baloi, viúva – Joaquim Chissano, antigo 
Presidente da República

– Armando Guebuza, 
antigo Chefe de EstadoAce
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mação, considerado direito 
basilar e um dos fundamentos 
da democracia.

Carlos Agostinho do Rosário 
lançou uma palavra de apreço 
para todas as instituições e en-
tidades públicas e privadas pe-
las acções que têm vindo a de-
senvolver que estão a permitir 
a implementação do Projecto 
de Migração do Sistema Analó-
gico para o Digital. 

“Exortamos para que pros-
sigam com as acções em curso, 
assegurando a materializa-
ção do objectivo central deste 
processo que é a expansão do 
acesso aos serviços de televi-
são para mais moçambicanos”, 
frisou. 

Na ocasião, saudou a Co-
missão Nacional de Migração 
Digital (COMID) pela sua con-
tribuição na elaboração da Es-
tratégia de Migração Digital.

do serviço público de televisão”, 
elucidou do Rosário. 

A inauguração do novo Estú-
dio Digital do Centro de Televi-
são Provincial de Gaza enqua-
dra-se nos esforços do Governo 
de garantir à população o pleno 
acesso à informação, um dos 
vectores de desenvolvimento 
nacional plasmado no Programa 
Quinquenal do Governo 2020-
2024. 

Com o novo estúdio, cons-
truído de raiz e devidamente 

4 Nacional
18 de Abril de 2021

Carlos Agostinho do Rosário presidiu a cerimónia de inauguração do Estúdio Digital de Gaza 

É preciso assegu-
rar que nenhuma 
família moçambi-
cana seja privada 
do acesso à televi-
são por conta deste 
processo

Com o novo estú-
dio, construído de 
raiz e devidamente 
equipado, a provín-
cia de Gaza ganha 
uma capacidade 
acrescida e mais 
sólida de se mostrar 
e fazer ouvir

Estúdio Digital do Centro
de Televisão de Gaza já é realidade

F
oi sexta-feira inaugu-
rado o Estúdio Digital 
do Centro de Televi-
são Provincial de Gaza 
numa cerimónia diri-

gida pelo Primeiro-ministro, 
Carlos Agostinho do Rosário.  

A inauguração deste estú-
dio surge no quadro da im-
plementação do Projecto de 
Migração do Sistema Analó-
gico para o Digital, o que, se-
gundo o Primeiro-ministro, 
representa um importante 
passo para o futuro em toda 
a cadeia de produção e trans-
missão televisiva em Mo-
çambique. 

“Até aqui, fazer televisão 
implicava custos elevados na 
produção de conteúdos, me-
nor velocidade operacional, 
menor qualidade de imagem 
e som, bem como menor in-
teractividade com os teles-
pectadores”, explicou o go-
vernante. 

Referiu que com o adven-
to da era digital, e que vem 
moldando um novo estilo de 
viver e de trabalhar, todas es-
sas desvantagens, intrínsecas 
à transmissão através da tec-
nologia analógica, ficam para 
a história, abrindo-se uma 
nova página na trajectória da 
televisão, em geral. 

O Primeiro-ministro su-
blinhou que é assim que o 
projecto de digitalização da 
Televisão de Moçambique, 
Empresa Pública (TVM, EP) 
inclui a modernização de to-
das as suas delegações pro-
vinciais e a construção de um 
novo centro de produção em 
Maputo, cuja inauguração vai 
acontecer em breve. 

“Pela frente, aguardam 
à TVM condições de traba-
lho modernas e excelentes, 
sendo nossa expectativa que 
esta instituição e os seus 
colaboradores maximizem 
todo este manancial logísti-
co e tecnológico por forma a 
manterem-se na vanguarda 

equipado, a província de Gaza 
ganha uma capacidade acres-
cida e mais sólida de se mostrar 
e fazer ouvir, ampliando a sua 
projecção à escala nacional. 

O Primeiro-Ministro dis-
se que, tal como foi referido 
pelo Presidente da República, 
aquando do lançamento do si-
nal de migração digital no país, 
em Outubro de 2020, na cidade 
da Beira, o processo de migra-
ção da televisão analógica para 
a digital deve ser inclusivo. 

“É preciso assegurar que 
nenhuma família moçambi-
cana seja privada do acesso à 
televisão por conta deste pro-
cesso”, indicou. 

Recomendou que durante 
o período da transmissão si-
multânea dos sistemas digital 
e analógico, que se prolongará 
durante os próximos meses, 
é fundamental que seja am-
plamente divulgado o pro-
grama detalhado de retirada 
dos emissores analógicos, por 
forma que os cidadãos estejam 
preparados para aceder à pla-
taforma digital. 

Acrescentou que o processo 
de transição deve incluir forte 
envolvimento dos operadores 
de televisão, de modo que es-
tes possam aceder à nova pla-
taforma e continuem a operar, 
mesmo quando ocorrer o des-
ligamento dos emissores ana-
lógicos, o chamado “apagão”.

O investimento realizado 
pelo Governo para assegurar a 
implementação do processo de 
migração da televisão analógi-
ca para a digital materializa o 
compromisso do Governo na 
promoção do acesso à infor-
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Os bispos católicos reuniram-se na sua primeira sessão plenária de 2021

Porta-voz da CEM, Dom João Carlos, em primeiro plano 

d
Domingos Nhaúle 

domingos.nhaule@snoticicas.co.mz

DESCE

SOBE
LUÍS MIQUISSONE 

O internacional moçambicano, 
Luís Miquissone, terminou a fase 
de grupos da presente edição da 
Liga dos Campeões Africanos, a 
co-liderar a lista dos melhores 
marcadores com três golos feitos 
nas vitórias do Simba diante do AI 
AIhy, frente ao AI Merriky e con-
tra AS Vita Club, todos os jogos 
disputados em Dar-Es-Salaan

A longa-metragem “Avó deza-
nove e o segredo do soviético”, 
de João Ribeiro, venceu, recen-
temente, três prémios no Festival 
Brasil de Cinema Internacional 
que teve lugar na cidade do Rio de 
Janeiro entre os dias 5 e 13 de Abril. 
O filme conquistou o prémio nas 
categorias de Melhor Longa-me-
tragem, Melhor Figurino e Melhor 
(Sara Machado) e Melhor Actor 
Co-Adjuvante (Flávio Bouraqui).

JOÃO RIBEIRO

Três técnicos da Direcção da Saúde 
da Cidade de Maputo e um indiví-
duo alheio à instituição, com ida-
des compreendidas entre 28 e 45 
anos, estão a contas com o Serviço 
Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC), na cidade de Maputo, 
acusados de falsificar testes da Co-
vid-19. Os indiciados vendiam tes-
tes negativos a preços que variavam 
entre mil e três mil meticais. 

FALSIFICADORES 

DIFUSORES DE NOTÍCIAS 
FALSAS SOBRE CABO 

DELGADO

DIFUSORES DE NOTÍCIAS 

FALSAS SOBRE CABO DELGADO

FALSIFICADORES 

O
s bispos da Confe-
rência Episcopal de 
Moçambique (CEM) 
deploram os ataques 
terroristas contra a 

população da província de Cabo 
Delgado, ora obrigada a deslo-
car-se das suas zonas de origem. 
“Deploramos e condenamos to-
dos os actos de barbarie cometi-
dos. Pessoas indefesas são mor-
tas, feridas e abusadas”, afirmou 
o porta-voz da CEM, Dom João 
Carlos, numa declaração à Im-
prensa. 

Reunidos semana finda em 
Maputo na sua primeira Sessão 
Plenária deste ano, os bispos 
católicos de Moçambique re-
flectiram sobre a situação socio-
política do país, sobretudo em 
torno da violência armada que 
se regista na província de Cabo 
Delgado, desde o ano de 2017, e 
que já provocou mais de 670 mil 
deslocados e dois mil mortos.

Ao apresentar as conclusões 
da primeira Sessão Plenária, 
Dom João Carlos lamentou a trá-
gica condição de vida da popula-
ção daquela província nortenha, 
que foi obrigada a abandonar as 
origens. “Estes nossos conci-
dadãos, a maioria mulheres e 
crianças, são empurrados para 

Cabo Delgado precisa
de coração compassivo

– afirmam bispos da Conferência Episcopal de Moçambique

o precipício da insegurança e do 
medo. Eles vêem os seus bens pi-
lhados; a intimidade dos seus la-
res violada; suas casas destruídas 
e cadáveres dos seus familiares 
profanados”, lamentou.

Em exclusivo para o jornal 
domingo, Dom João Carlos falou 
sobre acções que a Igreja Católi-

ca está a desenvolver para assistir 
aos deslocados. Referiu que vá-
rias iniciativas estão em curso, 
que vão deste a assistência mate-
rial até ao apoio psico-social, de 
forma a aliviar os traumas.

Sem quantificar as pes-
soas que estão a ser assistidas, o 
porta-voz da CEM indicou que 
em Pemba há activistas que se 
desdobram no apoio às pessoas 
que se encontram nos centros 
de acomodação e em famílias de 
acolhimento.

Acrescentou que, mais do que 
palavras, Cabo Delgado precisa 
de um coração compassivo, de 
pessoas que tenham compaixão 
com o povo que está a sofrer, 
“portanto, não apenas de pala-
vras ou atitudes condenatórias a 
este ou aquele”. Sublinhou que a 
Igreja Católica desde o início está 
presente no terreno com o apoio 
multiforme, destacando, para 
além da entrega de víveres às ví-
timas, a assistência psico-social, 
“porque não é só a questão de 
falta de alimentos ou de acomo-
dação. Aquelas pessoas sofreram 
traumas. Então, numa atitude 
de amparar as pessoas, a Diocese 
de Pemba criou grupos apoiados 
por missionários e psicólogos, 
que estão a escutar as pessoas 
que vão narrando as traumas que 
passam”.

No seu entender, este gesto 
é muito importante, na medida 
em que as pessoas não têm onde 
descarregar o sofrimento e quan-
do encontram os nossos activis-
tas são consoladas e isso ajuda 
muito na recuperação de modo 
a reerguerem-se o mais rápido 
possível.  

Para aquele prelado, a situa-
ção que se vive em alguns distri-
tos daquela  província faz crescer 
e consolidar a percepção de que, 
por trás deste conflito, há inte-
resses de vária natureza e ori-
gem, “nomeadamente, de certos 
grupos se apoderarem da nação e 
dos seus recursos”. 

ACARINHAR
OS JOVENS

Dom João Carlos apelou para 
a necessidade de se acarinhar os 
jovens e persuadi-los a não se 
juntarem aos grupos terroristas 
alegadamente para obter fonte 
de sustento. “Para a maioria de-
les não há oportunidades de se 
construir uma vida digna”. 

No seu entender, é fácil ali-
ciar pessoas cheias de vida e de 
sonhos, mas sem perspectivas, 
e que se sentem injustiçadas e 
vítimas de uma cultura de cor-
rupção a aderirem a propostas 
de uma nova ordem social ou a 
seguir ilusões de fácil enrique-
cimento que conduzem à ruína. 

Para João Carlos as religiões 
têm uma grande contribuição 
a dar na  resiliência das comu-
nidades e prossecução de um 
ideal de sociedade unida e soli-
dária, daí que “limitar a sua ac-
ção não favorece a procura de 
soluções”. Assim, afirmou que 
“continuaremos a redobrar os 
esforços para ajudar os desam-
parados e acolher os deslocados, 
proporcionando-lhes escuta e 
consolação, além de meios de 
sustentação partilhados pelos 
crentes”.   

Nos últimos dias, cresce o núme-
ro de pessoas que se dedicam à 
produção e publicação de notí-
cias falsas em redes sociais. A úl-
tima foi publicada semana finda, 
ee indicava ocorrência de incur-
sões à vila-sede distrital de Mue-
da, acto desmentido pela Polícia 
da República de Moçambique e 
ao mais alto nível da nação.   
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Arguidos que violaram e filmaram a menor 

Depois da leitura da sentença os réus foram levados à cadeia 

Violadores condenados 
e obrigados a indemnizar

O
s membros do Serviço 
Nacional de Investiga-
ção Criminal (SERNIC) 
e da Polícia da Repú-
blica de Moçambique 

(PRM), que em Setembro do ano 
passado doparam e violaram se-
xualmente uma menor de 13 anos 
no município da Matola foram 
condenados, sexta-feira última, a 
penas de prisão, que variam entre 
dois e oito anos, e a pagar indem-
nização no valor de um milhão 
de Meticais à vítima. Trata-se de 
Shelton Cumbe, Jusdino Cham-
bisse, Idílio Moreira e Charles 
Muaie.  

No dia da ocorrência do cri-
me, a menina foi corrompida e 
levada por Shelton Cumbe, Jus-
dino Chambisse e Idílio Moreira 
para uma residência localizada no 
bairro da Machava. No local, Mo-
reira foi responsável por embebe-
dar a menor. Depois de consumir 
as substâncias, a menor ficou 
inconsciente durante oito horas. 
Mesmo assim, o grupo levou-a 
para a viatura, deu voltas em al-
guns bairros da Matola, nomea-

damente Machava, Fomento e In-
fulene. O passeio veio terminar na 
casa dos pais de Shelton Cumbe, 
no bairro Patrice Lumumba, onde 
aconteceram todos os actos ma-
cabros. Na altura os proprietários 
da residência não se encontravam 
na residência.

Para além de cometer o crime 
de violação sexual, um dos in-
tegrantes filmou todas as cenas. 
Mais tarde, uma amiga da víti-
ma partilhou o vídeo através de 
whatsapp. 

A sentença do caso foi lida pela 
juíza da 1.ª secção do Tribunal 
Judicial da Machava, município 
da Matola, província de Maputo, 

Nilza Pene. 
Na ocasião, conforme foi 

anunciado acima, a juíza anun-
ciou que, para além de prisão, 
os arguidos terão de pagar mul-
tas que variam de 5 mil a 60 mil 

Meticais e uma indemnização de 
um milhão de Meticais a favor da 
vítima. Pesam sobre os arguidos 
vários crimes, nomeadamente de 
violação sexual, ministração de 
substâncias nocivas, utilização de 
menores na pornografia e condu-
ção ilegal. 

A decisão do tribunal baseou-
-se nas provas a que teve acesso, 
com maior destaque para as con-
versas telefónicas dos envolvidos, 
ficheiros, áudios e imagens dos 
vídeos. 

A juíza Nilza Pene disse, du-
rante a leitura da sentença, que 
os envolvidos em nenhum mo-
mento mostraram-se arrependi-

dos e muito menos se dignaram 
a pedir desculpas à vítima, facto 
que, segundo observou, mostra 
que praticaram o crime de forma 
consciente. 

A juíza entende ainda que o 
crime foi planeado, uma vez que, 
não obstante se tratar de uma 
menor de idade, os malfeitores 
serviram-na uma bebida alcoóli-
ca (Whisky), agravado pelo facto 
de a vítima ter rejeitado essa pro-
posta. Presume-se, entretanto, 
que havia outras substâncias na 
referida bebida, uma vez que, 
após o consumo, a vítima ficou 
inconsciente.

“ARGUIDOS 
RELAXADOS” 

A juíza Nilza Pene, que leu a 
sentença, mostrou-se revoltada 
pelo comportamento dos argui-
dos, tendo em conta que se trata 
de “indivíduos informados e jo-
vens que têm um papel importante 
na construção do país”. Ademais, 
conforme anotou, durante o pro-
cesso, os arguidos mostraram-se 
“relaxados”, facto que, no enten-
der da magistrada, revela que se 
tratou de um crime premeditado. 
Outra situação que mereceu re-
pulsa da parte da juíza é o facto de 
a violação ter colocado a menor em 
risco, sendo que um dos envolvi-
dos é suspeito de ser seropostivo. 
“Ninguém pediu desculpas à ví-
tima. Ela tem um trauma para o 
resto da vida. O atendimento psi-
cológico vai atenuar o sofrimento, 

mas não vai acabar”, observou. Na 
ocasião, fez referência ao facto de, 
por causa da vergonha, a menina 
ter cogitado a possibilidade de ti-
rar a própria vida, facto que não se 
materializou graças à intervenção 
da família. Neste momento recebe 
acompanhamento psicológico.

A magistrada frisou que este 
crime ficou conhecido por causa 
do vídeo que foi posto a circular e 
por ter sido reportado pelos órgãos 

de comunicação social. Entretan-
to, entende a magistrada que há 
muitos casos que carecem de re-
gisto e/ou denúncia. 

De referir que a menor é órfã de 
pai. Vive com a sua mãe que, à data 
da ocorrência do crime, estava de 
viagem na província de Sofala. 

LÉLIA ESTÁ
FORAGIDA

Lélia António Cumbane, ar-
guida no processo, encontra-
-se foragida. Há informações 
segundo as quais foi para a pro-
víncia de Inhambane, sua terra 
natal. 

Lélia é a vizinha e amiga da 
menor, é indiciada de ter levado 
a vítima até à viatura dos viola-
dores e de tê-la abandonado nas 
mãos dos criminosos, algures, 
na Machava. É também aponta-
da como responsável pela pro-
pagação dos vídeos reportando 
o crime contra a vítima. 

Segundo informações tor-
nadas públicas no âmbito des-
te processo criminal, duran-
te a leitura da sentença, Lélia 
Cumbane teve conhecimento 
da existência do vídeo, arma-
zenado no aparelho telefónico 
de Ilídio Morreira. Esta teria 
transferido o vídeo para o seu 
telefone e partilhado através de 
whatsap.

Constância Costa, mãe da 
vítima, mostrou-se, por um 
lado, triste por considerar a pena 
branda, por outro, satisfeita por 
a justiça ter intervido no caso. 
Não acreditava que o proces-
so teria um desfecho favorável, 
uma vez que os envolvidos no 
crime têm influências. Referiu 
que “a dignidade não tem preço, 
gostava que eles ficassem mais 
tempo nas celas, porque a mi-
nha filha vai ter sequelas o resto 
da sua vida, por causa deste acto 
macabro”, considerou. A mes-
ma posição é defendida pelos 
membros da campanha “Sou 
Ntavase”, que entendem que as 
penas são leves para a gravidade 
do crime.

Pena devia ser 
mais pesada

– Constância Costa, mãe da vítima
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Sociedade do Notícias acelera 
passo rumo ao futuro digital

O 
presidente do Conse-
lho da Administração 
(PCA) da Sociedade do 
Notícias, Júlio Manjate, 
defendeu que a empre-

sa deve acelerar o processo de mo-
dernização dos recursos humanos e 
tecnológicos, por forma a acompa-
nhar a dinâmica do mercado da co-
municação social no país. 

Manjate, que falava durante a 
VIII Reunião Nacional da Sociedade 
do Notícias, realizada quarta e quin-
ta-feiras em Maputo, indicou que 
uma das respostas para este desafio 
assentou na instalação da Unidade 
Gráfica da Matola, inaugurada em 
2019. “Em ambiente de mercado li-
vre, não basta o nome e a reputação, 
é preciso dar mostras da capacidade 
de satisfazer a demanda de produtos 
tipográficos e oferecer qualidade e 
ser competitivo”, elucidou. 

O encontro, que juntou mem-
bros do Conselho de Administração, 
directores de unidades específicas, 
delegados provinciais, chefes de re-
dacção,  sub-chefes de redacção e 
chefes de outros departamentos da 
empresa, tinha como agenda, entre 
outros objectivos, acelerar o passo 
rumo ao futuro digital dos produtos 
editoriais, nomeadamente os jornais 
Notícias, Domingo e Desafio. 

Pretendia igualmente estabele-
cer os alicerces para uma nova abor-
dagem do funcionamento e gestão 
das delegações provinciais, definir 
as acções de curto e médio prazos 
para a rentabilização da unidade 
gráfica, bem como produzir um 
draft do código de ética e deontolo-
gia para os profissionais  da Socieda-

de do Notícias.
O PCA da Sociedade do Notícias 

referiu que dos debates havidos foi 
possível a recolha de informação 
suficiente para a elaboração de pro-
gramas e cronogramas que condu-
zam ao processo de reestruturação e 

modernização da empresa.
O PCA da Sociedade do Notícias 

apelou aos colaboradores a serem 
activos na busca e apresentação para 
fazer face aos desafios da instituição. 

Júlio Manjate sublinhou que as 
matérias e os debates suscitados 

durante os dois dias da VIII Reunião 
Nacional da Sociedade do Notícias 
devem constituir elementos de pla-
nificação interna para decisões do 
Conselho de Administração em prol 
de soluções para os desafios da em-
presa. Sob o lema “Garantindo uma 

informação responsável e de qua-
lidade no contexto da covid-19”, a 
reunião nacional contou, na sessão 
de abertura, com a presença do pre-
sidente do Conselho Municipal de 
Maputo, Eneas Comiche, e   do mi-
nistro da Saúde, Armindo Tiago.

Presidente do Conselho de Administração da Sociedade do Notícias, Júlio Manjate
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Comercialização agrícola
no desenvolvimento da indústria

Sob o lema “Comercialização Agrícola: Dina-
mizadora do Agro-negócio e Industrialização”, 
foi sexta-feira lançada no país a Campanha de Co-
mercialização Agrícola 2021. 

O lema tem em conta o facto de a comercia-
lização constituir um dos principais vectores para 
dinamizar o processo da industrialização e geração 
de emprego.

É acertado, quanto a nós, e alinhado ao que 
se pretende no presente e no futuro do país. De-
fendemos várias vezes, aqui no domingo, que a 
comercialização agrícola deve ser vista de forma 
integrada e em toda a cadeia, nomeadamente 
produção, colheita, escoamento, armazenagem, 
processamento, distribuição e consumo. 

Defendemos também que nesta engrenagem 
tudo deve ser feito por forma a se prevenir perdas, 
premissa de desenvolvimento que vai ao encontro 
do que o Primeiro-ministro, Carlos Agostinho do 
Rosário, que presidiu o lançamento da campanha, 
sublinhou: “ao lançarmos, em todo o território 
nacional, a Campanha de Comercialização Agrí-
cola, estamos a iniciar formalmente o processo de 
compra e venda dos excedentes da produção da 
campanha agrícola 2020-2021”.  Nada mais elu-
cidativo. O Governo moçambicano não quer que 
nenhum produtor perca o produto do seu traba-
lho, estabelecendo,  desta forma, a interligação 
efectiva e motivadora entre os produtores e os 
mercados, assegurando a compra de excedentes 
para o consumo interno e fornecimento de maté-
ria-prima para a indústria nacional.

Segundo o Primeiro-ministro, estima-se, para 
a presente campanha, a comercialização de cerca 
de 16 milhões de toneladas de produtos diversos, o 
que representa um crescimento de 9,3% quando 
comparado com o comercializado na campanha 
anterior. 

Trata-se de um desafio vencível. Ao promo-
ver a comercialização nestas balizas o Executivo 

fá-lo consciente que os excedentes da produção 
agrícola têm um valioso e crescente contributo na 
dinamização da agricultura e da indústria, secto-
res estratégicos na geração de emprego e renda 
para a maioria das famílias moçambicanas. “Con-
siderando este facto, exortamos aos produtores, 
comerciantes, sector financeiro e demais interve-
nientes a tudo fazerem para garantir que nenhum 
excedente fique nas mãos dos produtores”, disse 
Carlos Agostinho do Rosário.  Saudamos vivamen-
te o compromisso do Governo em manter as refor-
mas, bem como a implementação de acções para 
dinamizar a comercialização agrícola, reforçando, 
por exemplo, a intervenção do Instituto de Cereais 
e da Bolsa de Mercadorias de Moçambique, através 
da linha especial de financiamento, denominada 
Fundo Rotativo da Comercialização Agrícola. 

O Instituto de Cereais de Moçambique tem 
como funções principais: fomentar a produção de 
cereais (milho, arroz e seus derivados); assegurar 
o aprovisionamento de insumos agrícolas; clas-
sificar os tipos e qualidades de produtos e emitir 
os respectivos certificados; comprar cereais e fixar 
preços; fiscalizar a indústria moageira e preços; 
regular, realizar a exportação de produtos agríco-
las e conceder crédito aos exportadores. Por outro 
lado, o Fundo Rotativo, disponibilizado através 
de instituições bancárias, está claramente a per-
mitir aos produtores e intervenientes da comer-
cialização agrícola o acesso ao financiamento em 
condições favoráveis. Entretanto, é preciso incluir 
na equação da comercialização o estado das nos-
sas vias de acesso. Existem nas províncias alguns 
troços vitais que dificultam o escoamento da pro-
dução que devem merecer uma atenção especial 
do Governo, quer ao nível central, quer provincial. 

Gostamos de ouvir do Governo o compromisso 
em manter investimentos visando a melhoria das 
vias de acesso, com vista a facilitar o escoamento 
dos excedentes agrícolas dos centros de produção 

para os mercados e as indústrias de processamen-
to, bem como reduzir os custos de transacção dos 
produtos agrícolas. 

Todos sabemos que a disponibilidade de pro-
dutos nos mercados nacionais irá concorrer para a 
melhoria da segurança alimentar e para a estabi-
lização de preços, bem como para a dinamização 
da agro-indústria nacional e promoção das expor-
tações. 

Em jeito de fecho, defendemos que a interven-
ção na comercialização agrícola requer uma abor-
dagem integrada de modo a que as questões sobre 
a cadeia de valor encontrem respostas sequencia-
das e harmonizadas.

Estamos a falar da construção de silos de infra-
-estruturas de refrigeração para produtos frescos, 
isto na componente conservação, em comple-
mento de factores acima arrolados. 

Sabemos que está em implementação o plano 
de construção e reabilitação de silos e armazéns 
com vista à indução do agro-processamento do 
milho, arroz e outros cereais, o que vai contribuir 
para o surgimento de indústrias no meio rural. En-
corajamos a continuidade deste processo. 

A intervenção directa do Estado na comercia-
lização agrícola, para além de constituir um me-
canismo da dinamização da comercialização dos 
excedentes agrícolas, estabilização de preços e 
segurança alimentar, constitui também um me-
canismo de incentivo ao aumento da produção. 
Contudo, defendemos que o sector privado deve 
assumir um papel, pois tanto no meio urbano 
como rural, pode contribuir no investimento em 
infra-estruturas, visando a reabilitação, expansão 
e modernização da rede comercial e a criação do 
emprego.

Por outro lado, pode comprar produtos agrí-
colas, bem como participar no processamento 
e canalização de produtos transformados para o 
mercado interno e para a exportação.
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Alguém descreveu o processo de tra-
vessia Mapai-posto administrativo de Pa-
furi como uma forma de estabelecer con-
tacto directo com o país real. 

De dúvidas em dúvidas, eis que nos su-
jeitámos a atravessar uma distância de não 
mais que 30 metros, na acalorada terça-
-feira passada, numa estrutura metálica 
para chegar a Chicualacuala, passando 
pelo rio Limpopo. 

Um congestionamento de viaturas do 
Estado esteve no mesmo raio, expostas à 
vontade de meia dúzia de homens empe-
nhados em dar vazão à demanda. Era como 
se Roma fosse a comunidade de Salane.

O serviço tem vindo a ser realizado por 
um operador privado para o transporte de 
pessoas e mercadorias, desde a margem de 
Mapai para o lado de Pafuri. Até aqui tudo 
bem. 

O que chama a atenção é que, fora toda 
uma prestação social, trata-se de um ser-
viço realizado em moldes arcaicos, sem 
cobertura de seguro e sempre pairando 

o risco de uma eventual tragédia. Como 
já passava da zero hora, a maior parte das 
pessoas sujeitou-se ao risco, com as res-
pectivas viaturas, desde altos dirigentes de 
Gaza, com os meios circulantes de institui-
ções do Estado, até o mais simples funcio-
nário. Trata-se de uma estrutura de ferros 
e madeira, com menos de 10 metros de 
cumprimento e três de largura que man-
tém vidas naquela região. Três operadores 
recorrem à força, apoiados em pequenas 
estacas, para assegurar a travessia, no meio 
de risos e de troca acesa de palavrões, como 
se tudo o que fazem não tenha nada de sé-
rio ou no mínimo acarreta risco algum. 

Com as restrições que proximamente 
poderão vir a ocorrer no trajecto pelo in-
terior do Parque Nacional do Limpopo, 
aquele vai acabar por ser o único ponto de 
ligação por parte das comunidades para a 
zona de Mapai.

O que causa grande receio é que, en-
quanto não se reportar alguma tragédia, 
aquele serviço continuará a ser realiza-

do naqueles moldes, onde falar de coletes 
salva-vidas é como se fosse uma mira-
gem. Ao que tudo indica, só quando o pior 
acontecer é que se irá formalmente proibir 
aquele serviço, em conjugação com a velha 

máxima segundo a qual “casa arrombada, 
tranca a porta”. 

Foi oportuno o Chefe de Estado incluir à 
última hora na sua comitiva o ministro das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos Hí-
dricos, para se estudar formas de implan-

tar uma infra-estrutura que possa garantir 
uma travessia segura das populações na-
quele ponto. Tal com referiu João Machati-
ne, de imediato foram arregaçadas as man-
gas para levar a cabo um trabalho sério.

Para nós que tivemos a ocasião de ex-
perimentar aquela travessia, tal como para 
muitos, ficou a pairar no ar que aquele 
operador funciona a seu belprazer, onde 
impera a sorte divina e que não deverá es-
tar a receber apoio seja de quem for, em 
termos de monitoria de segurança no tra-
balho. O modo de funcionamento só difere 
da operação de canoas pelo facto de aquele 
batelão transportar viaturas de quatro ro-
das.

Sendo aquele um serviço público que 
serve um grande número de comunidades, 
muito antes de se pensar numa ponte, su-
gerimos que se deve incentivar através do 
envolvimento dos serviços provinciais de 
transportes, do INAMAR e outras institui-
ções afins do Estado. Funcionar daquela 
maneira não pode ser mesmo.

A música, forte, poética e “fora 
do normal”, chegou-me antes de 
lhe conhecer o rosto. A rádio dava-
-nos essa possibilidade. Depois, o 
tempo corrigiu esse pequeno pecado. 
Conheci-o pessoalmente quando em 
1995 tive a honra de integrar a dele-
gação moçambicana que participou 
no primeiro Festival de Música da 
SADC. Hortêncio Langa fazia parte da 
caravana, que integrava gente como 
Zaida e Carlos Lhongo, Omar Issá, 
Ghorwane e muitos outros. Desde 
logo, criou-se entre nós um laço fra-
terno, que nem a eternidade poderá 
quebrar.

Homem de uma simplicidade má-
gica, podia muito bem ficar horas a 
fio no meio de meia dúzia de pessoas 
e mesmo assim passar despercebi-
do… bem isso, até ele soltar aquela 
voz gutural e puxar da guitarra acús-
tica. Eu nunca o vi colocar-se em bi-
cos-de-pés para se fazer notar… nem 
mesmo quando o TP 50 o homena-
geou! Aquando do regresso aos pal-

cos do “Alambique”, há pouco mais 
de 2 anos, permitiu-me a veleidade 
de falar publicamente do histórico da 
banda.

Com uma música a fugir aos canô-
nes habituais - música marcada pela 
fusão de vários ritmos (jazz, rock, 
folk, etc.) apostando numa lírica com 
forte intensidade poética e presença 
expressiva de guitarra, instrumento 
de que era tocador prolífico, Hortên-
cio Langa, depois de “Monomotapa” 
e muitas outras experiências, criou o 
“Alambique”, uma das mais emble-
máticas bandas da nossa lavra musi-
cal. 

Guardo ainda na memória uma pa-
lestra em que tive o privilégio de me 
sentar entre o Maestro Justino Che-
mane e Hortêncio Langa. A conver-
sa, com alunos da Escola Nacional de 
Música, versava precisamente sobre a 
relação entre a música e a comunica-
ção. Mais do que falar sobre a minha 
área de trabalho, aprendi bastante 
sobre a vida, sobre a música. Aqueles 
dois gigantes haviam permitido que 
eu partilhasse espaço com eles…. Tio 
Têncio, de forma muito particular, 
afastou de mim qualquer sombra de 
receio e estimulou-me a falar livre-
mente. Grande lição de espírito de 
partilha e simplicidade… nisso, Tio 
Têncio era um exemplo a seguir… tal 

como o seguem artisticamente os fi-
lhos, Dário, Texito e Xixel, todos eles 
artistas de primeira linha.

Quando finalmente alguns anos 
depois, mais exactamente em Abril 
de 1999, o entrevistei, Hortêncio fez 
algo inusitado… convidou-me a co-
nhecer a sua casa. O que era para ter 
sido uma visita breve prolongou-se 
tarde adentro. Ele era uma bibliote-
ca viva sobre a música universal, mas 
também sobre a própria vida. Dei-
xou-me ver os quadros ainda na for-
ja. Partilhou vivências e até dedilhou 
a sua guitarra de caixa. O homem to-
cava coisas que estavam para além do 
tempo. Diria mesmo sons vanguar-
distas. Ali percebi o porquê do suces-
so que sempre o acompanhou. 

Nos últimos anos, professor de 
História da Música na ECA, eu e ele 
fazíamos parte da Alumini, institui-
ção criada pelo reitor da Universi-
dade Eduardo Mondlane, em repre-
sentação da Escola de Comunicação 
e Artes (ECA). Nas reuniões em que 
participámos, era normal que figuras 
de proa da nossa sociedade científica 
e política (integrantes da Alumini) o 
procurassem para o saudar. Ele, na-
quele jeitinho afável, desfazia-se em 
sorrisos e respondia à demanda com 
a mesma tranquilidade com que pe-
gava a sua guitarra. 

Agora que tudo se desvaneceu, 
pelas homenagens dispersas que tive 
oportunidade de ler, apesar de tudo, 
fico com o espírito mais tranquilo. O 
homem tem obra feita. E não estou a 
falar das imensas e belas músicas que 
compôs e cantou, ou dos quadros que 
pincelou ou ainda das palavras grafa-
das em livro; refiro-me, sobretudo, à 
sua humanidade, ao seu espírito iti-
nerante que só semeou amor e ami-
zade por onde passou… nem mesmo 
quando foi desterrado e atirado às 
feras em Sacuse ou Niassa, deixou a 
maldade superar a bondade que car-
regava naquele peito. Homens assim, 
definitivamente, não morrem.

Chico Xavier dizia que “se tiver que 
amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, 
sorria hoje. Se tiver que chorar, chore 
hoje. Pois o importante é viver hoje. 
O ontem já foi e o amanhã talvez não 
venha”… e assim se cumpriu a sina 
dos vivos, mas, Tio Têncio, a estas al-
turas, pelo jeito peculiar de ser, deve 
estar a entoar, junto de outros nomes 
grandes da nossa música, a balada “A 
lirhandzu”, sentimento que soube 
muito bem plantar enquanto esteve 
fisicamente entre nós. Agora, oiço, 
ainda que ao de longe, o som das ar-
pas que o acompanham nesta nova e 
eterna empreitada… 

Tio Têncio, até ao próximo “solo”…

9Opinião
18 de Abril de 2021

Benjamim Wilson
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

MAPUTANDO

O que chama a atenção é 
que, fora toda uma prestação 
social, trata-se de um serviço 

realizado em moldes arcai-
cos, sem cobertura de seguro 
e sempre pairando o risco de 

uma eventual tragédia

Batelão da sorte

O que vale não é o quanto 

se vive; 

mas como se vive 

–  - Martin Luther King

Tio Hortêncio Langa…
Belmiro Adamugy
belmiro.admugy@snoticias.co.mz

MAPIKO
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Cada agregado recebeu uma casa do tipo-2

PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO

Nasceu nova vila em Salane

U
m longo processo de 
reassentamento de po-
voações que habita-
vam no interior da área 
do Parque Nacional do 

Limpopo (PNL) já deu os seus re-
sultados: nasceu uma nova vila na 
comunidade de Salane, no distrito 
de Chicualacuala, em Gaza. 

Localizada a mais de 100 qui-
lómetros da sede de Chicualacuala, 
posto administrativo de Pafuri, re-
sulta do entendimento bem-suce-
dido entre o Governo e a comuni-
dade de Makhandazulu composto 
de um universo de 140 famílias.

Cada agregado recebeu uma 
casa do tipo-2, sistema de abasteci-
mento de água, “kit” de geração de 
energia solar, um espaçoso talhão, 
que permite agregar outras acti-
vidades de geração de renda, uma 
cesta básica por um período de seis 
meses, para além de benefícios que 
facilitam o enquadramento da co-
munidade na nova realidade social. 

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, destacou, durante a 
cerimónia oficial de entrega das ca-
sas, ocorrida quarta-feira última, a 
importância deste reassentamen-
to, que se insere no Plano de Meio 
Sustentável do Parque do Limpopo, 
através da estratégia de conserva-
ção da biodiversidade, que visa as-

segurar o equilíbrio ecológico.
Assim, além de promover inicia-

tivas que visam a melhoria da quali-
dade de vida da população, o Gover-
no está a promover o ordenamento 
territorial com vista a uma melhor 
localização das actividades, tal como 
enalteceu o Chefe de Estado.

Acresentou que o Governo em-
barcou no processo, uma vez que as 
comunidades que se localizam no 
interior das áreas de conservação vi-
vem de forma permanente em inse-
gurança, correndo o risco de perder 
os respectivos bens e com limitações 
de oportunidades de desenvolvi-
mento, devido à ocupação de zonas 
que constituem rotas migratórias de 
animais bravios.

Transferida no mês de Março, 
através de um investimento estima-
do em perto de 340 milhões de Me-
ticais, a referida comunidade vivia 
em condições bastante modestas, 
erguidas com base em estacas e pa-
redes maticadas, e não dispunha de 
um convencional sistema de abaste-
cimento de água e energia eléctrica.

Para a concretização deste plano, 
o Governo, através da Administração 
Nacional das Áreas de Conservação 
(ANAC), contou com forte apoio do 
Banco Alemão de Desenvolvimento, 
numa linha suportada pela KFW.

De salientar que o Parque do 
Limpopo, desde 2010, faz parte do 
Parque Transfronteiriço, que envolve 
Moçambique, África do Sul e Zimba-

bwe, e surge como beneficiário dos 
esforços conjuntos de conservação 
da biodiversidade e de desenvol-
vimento sustentável no âmbito da 
política de integração da região da 
SADC (Comunidade de Desenvol-
vimento da África Austral). Além 
de aumentar maior mobilidade de 
animais e da área protegida de con-
servação da diversidade biológica, 
os três países criaram uma grande 
região ecológica da África Austral, 
conforme frisou o estadista. 

O Parque Nacional do Limpo-
po, que está a ser administrado pela 
ANAC em regime de co-gestão com 
a Peace Parks Foudation, possui 
uma extensão de 11.233 quilóme-
tros quadrados. Foi criado em 2001 
e abrange no lado moçambicano os 
distritos de Massingir, Mabalane, 
Mapai e Chicualacuala.

chambas em regime de sequeiro, 
que sempre representou fonte 
de subsistência da comunidade, 
para além de terem disponíveis 
20 hectares para a agricultura de 
irrigação. Foram incluídas, nes-
te processo, compensações em 
dinheiro para cada família er-
guer infra-estruturas secundá-
rias, como celeiros, capoeiras e o 
plantio de fruteiras.   

Trata-se da quarta comuni-
dade transferida. Anteriormente, 
foram reassentadas povoações 
das aldeias de Nangane, Maca-
vene e Massingir, totalizando 
625 famílias de um total de 1200 
agregados. Com este reassenta-
mento foi concluído o processo 
na zona Norte do parque, ficando 
a frente Sul por fechar nos próxi-
mos tempos.  

Para Mohamed Harun, di-
rector do Serviço de Turismo e 
Utilização Sustentável da ANAC, 
foram identificados locais para 
acomodar as novas comunidades, 
estando por encerrar a implanta-
ção de 300 casas, a nível da zona 
Sul do parque.

AGREGAR
 VALOR

A governadora de Gaza, Mar-
garida Mapandzene, disse que o 
uso sustentável de recursos como 
a flora e fauna pode agregar valor 
às potencialidades da província 
como a agricultura, pecuária e tu-

rismo.
Por sua vez, Sebastião Malu-

leque, líder tradicional de Salane, 
destacou que a localização da nova 
comunidade irá facilitar a aquisi-
ção de artigos e géneros alimen-
tícios na região de Mapai, além de 
estender as relações comerciais 
com a vizinha África do Sul, atra-
vés do posto fronteiriço de Pafuri. 
Destacou que a comunidade ain-
da se ressente da dificuldade de 
meios de transporte, falta de salas 
de aula, serviços sanitários e de 
tanques para o abeberamento de 
animais. A este propósito, o Chefe 
de Estado referiu que aquela área 

Conforme destacou Aleta Mbombi, em conversa com o do-
mingo, a comunidade que residia em Makhandazulu sobrevivia da 
pesca e agricultura, sob ameaça constante do ataque de animais. 
“Não tínhamos paz, vivíamos com medo. Agora estamos bem nes-
te lugar”, disse.

Já Julieta Chauque, outra reassentada, manifestou satisfação 
por ter recebido uma casa condigna, sem risco de ficar afectada 
no período chuvoso e de o seu gado sofrer ataque de animais bra-
vios. “O nosso gado era devorado por leões”. outro  testemunho 
foi dado por Jaime Uache, reassentado no mês de Março passado. 
Disse que sobrevivia com base na pesca e agricultura, mas as ma-
chambas eram constantemente invadidas por elefantes. “Coabi-
távamos com animais perigosos. Elefantes sobretudo”, recordou. 

Nova vida

Aleta Mbombi

Julieta Chauque

vai se transformar numa verda-
deira vila e que os serviços básicos 
irão sendo implantados ao longo 
do tempo como fruto de a popula-
ção estar agregada na mesma zona 
habitacional. Entretanto, desa-
fiou-a referindo que “não fiquem 
à espera. Vocês próprios podem 
ser actores da economia”. 

COMUNIDADE
EM SEGURANÇA

Cada agregado beneficiou de 
um hectare para desenvolver ma-Ace
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NAMPULA

Fábrica tem capacidade para processar 50 mil toneladas por ano Trinta mil famílias alimentam a fábrica em matéria-prima

Filipe Nyusi incentiva a produção agrícola

11Economia
18 de Abril de 2021

Nyusi inaugura fábrica 
de processamento de milho

O 
Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Jacinto Nyusi, 
inaugurou sexta-feira 
no distrito de Malema, 
província de Nampula, a 

fábrica de processamento de milho, 
a primeira no âmbito do programa 
de integração da agricultura fami-
liar em cadeias de valores, o SUS-
TENTA. 

Na ocasião, o estadista reite-
rou que é aposta do seu Executivo a 
promoção da agricultura moderni-
zada, assente no  aumento da oferta 
de emprego e da renda dos produ-
tos agrários, o que encontra res-
posta no programa SUSTENTA que 
abrangia inicialmente as províncias 
de Nampula e Zambézia.

“Deixamos claro que o projecto 
SUSTENTA representa a materia-
lização dos objectivos e metas do 
programa nacional do desenvolvi-
mento sustentável, mas sobretudo 
o objectivo maior da nossa gover-
nação que é a melhoria de qualidade 
de vida dos moçambicanos”, subli-
nhou, acrescentando que o Gover-
no pretende incrementar a capa-
cidade de produção de pequenos 
e médios agricultores, bem como 
facilitar o acesso aos mercados e ao 
financiamento. 

Fez lembrar que, aquando do 
lançamento do programa SUSTEN-
TA, a nível nacional, a 30 de Junho 
de 2020, na província de Tete, o 
Governo explicou que o alcance 
das metas passa por medidas que 
se situam em três planos que são 
a produtividade, financiamento e 
produção. 

“Não quisemos distribuir o di-
nheiro, mas quisemos investir para 
que o dinheiro produzisse”, desta-
cou.  Foi neste quadro que, em Ju-
lho de 2020, dentre os projectos que 
foram anunciados, constava que em 
Nampula seria edificada a fábrica de 
processamento de farinha de milho 
em Malema. “Aqui estamos, dis-
semos isso em Nampula e parecia 
mais um sonho, mas estamos aqui”, 
declarou o estadista.  

Afirmou que o facto de estar a 

celebrar a inauguração da maior fá-
brica de processamento de milho da 
província de Nampula e a primeira 
financiada pelo SUSTENTA, num 
dos campos do programa, espelha 
a essência da política de integração 
do agricultor familiar em cadeias de 
valor.  Com uma capacidade pro-
dutiva de 50 mil toneladas por ano, 
para além de fechar a cadeia de mi-
lho, a unidade fabril constitui uma 
âncora para o distrito de Malema e 
circunvizinhos. 

Irá gerar cerca de 60 mil auto-
-empregos na produção de milho. 
“Estamos a falar de 60 mil peque-
nos agricultores familiares, que po-
derão se integrar na cadeia de valor 
de milho em função da fábrica”, 

indicou o Presidente Nyusi. 
Refira-se que o distrito de Ma-

lema tem cerca de 30 mil famílias 
a praticar agricultura, que irão ali-
mentar esta fábrica em matéria-
-prima, e o alcance desses indi-
cadores terá efeito multiplicador, 
podendo gerar mais empregos ge-
rados com a partilha de serviços. 

Dezenas de camiões de grande 
tonelagem irão circular diariamen-
te nesta província para o abaste-
cimento da fábrica.  O poder de 
compra das famílias também irá 
aumentar promovendo o desenvol-
vimento económico local.  Segun-
do o Presidente Nyusi, dentro das 
cadeias de valor, o SUSTENTA pro-
move o pacote produtivo familiar 

composto por  várias culturas. “Di-
namizar a cadeia de valor de milho é 
dinamizar a cadeia de valor de soja, 
feijões, algodão e outros”, explicou.  
O Presidente da República felicitou 
os investidores e proprietários da 
fábrica inaugurada.

Igual saudação foi dirigida à 
população de Malema que passou 
a possuir mais um activo para o seu 

desenvolvimento económico.

SUSTENTA 
JÁ BENEFICIOU 
DUZENTAS MIL 
FAMÍLIAS

De acordo com o Chefe de 
Estado, o SUSTENTA como 

um programa nacional, no seu 
primeiro ano, já beneficiou 
mais de 200 mil famílias em 
103 distritos do país. 

Disse que dados prelimina-
res da avaliação em curso do 
programa indicam que parte 
significativa, isto é, acima de 
70 por cento dos beneficiários,  
atingiu os objectivos do pro-
grama, sendo este um indica-
dor de sucesso. 

Destacou que os pequenos 
agricultores tinham no pas-
sado um rendimento agrícola 
avaliado em 12 mil Meticais 
por ano, hoje o seu rendimen-
to subiu para uma média de 40 
mil Meticais.

“É assim que pretendemos 
combater a pobreza e a fome. 
É assim que pretendemos me-
lhorar a qualidade de vida do 
moçambicano que só é possí-
vel com o aumento da renda”, 
afirmou, acrescentando que na 
equação estão 4 milhões de fa-
mílias ocupadas nos projectos 
de produção. 

Para o estadista é encora-
jador o facto de, este ano, es-
tarem a ser erguidas mais de 
17 unidades de produção com 
similar impacto com dimensão 
como estas financiadas pelo 
Governo através deste progra-
ma. 
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- António Bugalho, médico gineco-obstetra

A 
nossa conversa é com o 
Dr. António Bugalho. É 
médico, hoje aposen-
tado, e docente na Fa-
culdade de Medicina da 

Universidade Eduardo Mondlane. 
Já escreveu e orientou várias pa-
lestras, e ganhou prémios. O seu 
engajamento pela causa da saú-
de permitiu que fosse aprovada a 
despenalização do aborto no país. 
Nesta conversa, entre outros as-
pectos, explica os riscos que uma 
mulher com mais de 35 anos corre 
se pretender trazer um ser ao mun-
do. Apela, também, ao diálogo 
aberto com os rapazes e raparigas 
no que diz respeito à saúde sexual e 
reprodutiva. Para melhor perceber 
o seu pensamento, convidamo-lo 
a ler a presente entrevista.

Como é que se identifica social-
mente, como docente ou militante 
pela saúde?

Gosto de ser apenas um médico 
a atender doentes. Com certeza, 
devido a circunstâncias da época, 
por vezes tínhamos de ser mui-
to mais do que isso. Participar em 
outras coisas ligadas à organização. 
Foi uma necessidade que desen-
volvemos quase todos nós.

Foi uma época difícil?
Foi uma época de grande escas-

sez. Nós estávamos no fim das for-
mações e íamos participar desde 
muito cedo em muitas activida-
des, incluindo o ensino. 

Como foi esse desafio de sair da 
formação e cedo abraçar um tra-
balho só por si complexo?

Durante dois anos após a Inde-

A partir dos 35 anos não
é altura certa para engravidar

d
FREDERICO JAMISSE

frederico.jamisse@snoticicas.co.mz
pendência, foi necessário partici-
parmos em ensino ligado à escola 
de enfermagem e, depois, ligado à 
formação de técnicos de saúde e, 
mais tarde, técnicos de medicina 
e cirurgia. Éramos nós que tínha-
mos de fazer isso. Muitos de nós ti-
vemos de ser o suporte da univer-
sidade devido à saída de quadros. 
Tivemos de nos dividir por essas 
todas questões. Alguns de nós fo-
mos colocados nos distritos.

De onde nasce o gosto pela Me-
dicina?

Antigamente tínhamos de di-
vidir as secções no quinto ano. 
Ou era Letras ou era Ciências. Le-
tras não valia a pena, pois não era 
grande fã dessa área. Eu venho de 
uma família de pessoas que defen-
dem que tínhamos de ter um tra-
balho cedo. Na minha altura, não 
havia muitos cursos aqui. A parte 
das engenharias não me atraía, de 
modo que fiz admissão na Medici-
na e cá estou. É a minha profissão.

Médico gineco-obstetra. Por-
quê?

No fim do curso fazia bastante 
práticas de estágio nesta área e os 
professores gostavam da minha 
forma de trabalho e foram me ca-
tivando, a mostrar que esta área 
era extremamente importante. E 
estava a olhos vistos que esta área 
de saúde materna e da saúde da 
mulher era extremamente impor-
tante e de alguma forma negligen-
ciada. É um desafio, uma paixão 
fazer esta área.

ABORTO
Que implicações traz um abor-

to mal feito?
A principal implicação e mais 

gritante e que tivemos de lidar 
com ela, infelizmente, é a mor-
te. Uma percentagem grande da 
morte materna, naquelas alturas, 
era devido ao aborto mal feito. Foi 
uma parte que nos envolveu muito 
- esse choque perante essas des-
graças que a gente tinha de aten-
der e assistir. Isso chocou a muitos 
de nós, quando envolve morte e 
mutilação. Quase todos da minha 
geração tivemos essa tendência de 
proteger o máximo e lutar para que 
estas mulheres não tivessem de 
percorrer esse caminho tão difícil.

Ainda temos mortes por causa 
de abortos mal feitos.

Houve uma redução grande. 
Mas ainda temos mortes, porque o 
atendimento desses casos deve ser 
feito por uma pessoa qualificada. 
Somos poucos. Há pessoas que são 
treinadas para esses casos e temos 
menos casos graves.

Mesmo que não se note, há se-
quelas...

Pode haver sequelas ligadas à 
infertilidade posterior, situações 
de pequenas lesões a nível do colo 
do útero. A maior parte das situa-
ções, algum tempo atrás, sofria 
instrumentação e manipulações, 
e isso ia provocar lesões no colo 
do útero e podia dar aborto no se-
gundo trimestre, parto prematuro. 
Existem sequelas.

Quais são as doenças que afec-
tam com frequência o aparelho re-
produtor feminino?

As mais frequentes são as in-
fecções de transmissão sexual ou 
infecções de natureza de desequi-
líbrio da flora. Por exemplo: situa-
ções hemorrágicas. Depois temos 

aquelas que é difícil evitar, as que 
têm certo grau de malignidade, 
mas que é preciso tomar atenção 
a elas. São as neoplasias, cancro 
de colo do útero, cujas campanhas 
são grandes. Já existe uma vacina 
que pode evitar 94% destas situa-
ções. É uma vacina cara, mas pen-
so que, dentro de pouco tempo, o 
país vai se preocupar muito.

Tocou na questão do cancro. 
Como é que estamos em relação 
ao cancro do útero e fístulas obs-
tetras?

Fístulas obstetras é o resulta-
do do desenvolvimento do país e 
do serviço  de saúde. Posso dizer 
que, aqui, na cidade de Maputo, 
há anos e anos que não existem 
fístulas obstetras, porque as ma-
ternidades estão capacitadas para 
resolver os problemas de parto 
obstruído e de situações graves. 
Pelo menos três a quatro materni-
dades estão capacitadas para isso. 
Onde os serviços de saúde são me-
nos actuantes, principalmente na 
zona Norte, Centro, existe muita 
fístula obstétrica. Vêm de áreas 
rurais. São partos de longa dura-
ção em que o bebé fica encravado 
e não sai, comprime, faz metrose 
da bexiga e depois produz a fístu-
la. Há grandes campanhas no país 
lideradas por grandes médicos que  
estão a fazer um grande trabalho a 
nível da correcção dessas fístulas. 

O parto assistido é vital …
A assistência ao parto é funda-

mental, e onde há maternidade 
com capacidade cirúrgica a fístula 
já não é um problema. 

E o quisto de ovário. Quais são 
as causas?

O quisto de ovário é uma gran-
de preocupação de toda a mulher 
jovem. Mas, às vezes, são quistos 
fisiológicos. Em centenas de si-
tuações, o óvulo não é expelido. 
O folículo que contém o óvulo não 
rompe e forma-se um quisto, que 

pode permanecer ou em alguns 
meses desaparecer. Não é uma 
situação cirúrgica. Pressupõe ci-
rurgia apenas quando o tamanho 
é maior.

Qual é a razão de as pessoas fi-
carem grávidas e três meses a gra-
videz se desfazer?

Muitas vezes há muitas situa-
ções em que a  menstruação é ir-
regular e pode não aparecer sem 
estar grávida. Normalmente as 
mulheres ficam ansiosas, porque 
querem uma gravidez e inter-
pretam essa falta de menstruação 
como gravidez. E depois não têm 
provas, não têm ecografia. Entre-
tanto, a situação das hormonas 
muda e a menstruação aparece e 
as pessoas interpretam que é um 
aborto, enquanto não. Mas tam-
bém existe quando na realidade 
há gravidez no primeiro trimestre, 
portanto, antes dos três meses.

Pode haver aborto real, em al-
gumas situações?

Pode haver e a maior parte das 
vezes são situações de má forma-
ção, em que a natureza reconhe-
ce e rejeita. Esta é a história da 
selecção natural. São alterações 
genéticas que, por vezes, não são 
da pessoa. São da própria divisão 
embrionária das primeiras célu-
las, que sucede alguma coisa de 
errado, quando há algo incompa-
tível que dura seis a sete semanas e 
acaba por ser rejeitado. Esta é mais 
frequente.

Há raparigas que tomam pílulas 
anti-concepcionais sem prescri-
ção médica. Isso é bom ou é mau?

Eu, pessoalmente, acho que 
é bom. Porque se elas forem bem 
instruídas sobre como tomar a pí-
lula ou lerem um papelinho que 
está lá, é cem vezes melhor do que 
não tomar e procurar fazer um 
aborto. Essa opção livre sem pres-
são social é importante e o preço 
desse tipo de medicamentos devia 
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vidar

é mau?
Eu, pessoalmente, acho que é 

bom. Porque se elas forem bem 
instruídas sobre como tomar a 
pílula ou lerem um papelinho 
que está lá, é cem vezes melhor 
do que não tomar e procurar fa-
zer um aborto. Essa opção livre 
sem pressão social é importante 
e o preço desse tipo de medica-
mentos devia ser protegido. É 
verdade que há protecção nos 
centros de saúde. A pílula para 
jovens é coisa mais inócua que 
elas podem tomar em relação ao 
resto dos anti-conceptivos, al-
guns de carácter invasivo.

Não há soluções alternativas? 
Há umas décadas em que as 

pessoas interpretavam que se o 
ovário deixar de produzir hor-
monas e não houver esta pro-
tecção, pode haver substituição 
hormonal que a longo prazo tor-
na-se pouco útil. Se fizer substi-
tuição hormonal, por três a cinco 
anos, existe algum grau de pro-
tecção. Mas hoje em dia existem 
medicamentos que facilitam a 
entrada de cálcio nos ossos e são 
muito utilizados. 

PARTOS
Tem noção de quantos partos 

já fez ao longo da carreira?
Não tenho, porque muitas ve-

zes em muitas situações tivemos 
uma quantidade enorme de par-
tos simultâneos, em que a gente 
tinha de seleccionar os riscos e 
as gravidades das situações. Fa-
zíamos turnos e podia ter trinta 
a quarenta partos num turno.  
Houve alturas em que o Hospital 
Central era o único sítio da cidade 
que fazia cirurgias. Isso arrastou-
-se até princípios dos anos no-
venta e, nessa altura, os números 
do hospital eram enormes. 

Quando é que começa a fazer 
partos?

Eu fiz o parto a partir da déca-
da de noventa, quando começa a 
introdução da medicina privada. 
Foi na altura em que o médico ia 
atender o parto da sua paciente 
no hospital ou nas clínicas. Aí o 
parto é individual. Mas a maior 
parte foi de situações de saúde 
pública e maternidades públicas.

Dr., conceber depois dos 35 
anos é perigoso?

Aos 35 anos não é altura certa. 
Em muitos países, a partir dos 35 
anos obrigam a pessoa a fazer tes-
tes, sondas genéticas para saber 
quais são as alterações que po-
dem suceder com a idade, por-
que o óvulo que está a ser liber-
tado aos 35 anos já está no ovário 
da mulher desde o nascimento. 
Ele não se multiplica. Portanto, 
o óvulo está sujeito a factores 
externos, do ambiente. Desde 
a alimentação e outras coisas. É 
um óvulo mais envelhecido com 
maior risco de haver má forma-
ção genética.

Mas a mulher de 35-40 pode 
ter filhos?

Pode ter filhos. Mas é preciso 
tomar em atenção essas situa-
ções. E hoje em dia é possível fa-
zer essa sonda.

DOCÊNCIA
Como docente que comentá-

rios faz sobre a preparação dos es-
tudantes?

(Primeiro), até há alguns anos, 
a única faculdade de Medicina 
que havia era a da Eduardo Mon-
dlane, em Maputo. Depois, foram 
se formando outras faculdades de 
medicina e a necessidade de mé-
dicos tem subido. Mas o impor-
tante de uma profissão é uma pes-
soa estudar e dedicar-se. Às vezes 
a questão de vocação delimita se 
o indivíduo tem preparação psi-
cológica para enfrentar as situa-
ções. Normalmente os médicos 

que começam a tratar as pessoas. 
Enquanto estiverem na formação 
tratam doentes, mas sob protec-
ção.

E a clínica geral, como é que 
funciona?

A clínica geral é uma especiali-
dade muito importante, porque é 
o clínico geral que absorve e enca-
minha. Trata maior parte dos ca-
sos. A situação anómala que pode 
acontecer é que não temos espe-
cialidade de clínico geral. E as pes-
soas dizem: dói-me a cabeça – vou 
ao neurologista, dói-me o osso – 
vou ao ortopedista. E isto não tem 
muito nexo. A pessoa tinha de ir ao 

clínico geral, que pudesse fazer os 
primeiros diagnósticos e encami-
nhar o doente.

Os falsos ginecologistas de 
onde vêm e como estancar este 
problema?

São coisas raras. Existe fraude, 
sim. Mas num hospital que está 
organizado devidamente é pra-
ticamente impossível uma pes-
soa circular sem que alguém lhe 
pergunte. Quando isso acontece 
significa desorganização num de-
terminado sítio porque falsários, 
ladrões, sempre vão existir.  Exis-
tem pormenores de identificação, 
reuniões de princípios de serviço, 
etc.

GRAVIDEZ 
PRECOCE

Qual pode ser o contributo do 
médico para evitar gravidez pre-
coce?

A gravidez precoce só pode ser 
evitada pela educação nas escolas. 
A educação sexual na parte repro-
dutiva tem de ser ensinada muito 
cedo nas escolas. O aparelho geni-
tal, a fisiologia do funcionamento 
da fertilidade... Os pais também 
têm de ter conhecimento e uma 
abertura maior em termos de po-
der dialogar com os filhos – rapa-
zes e raparigas. 

Quais são os marcos negativos e 
positivos da sua carreira?

Negativamente, o choque 
principal que tive foi quando em 
1985/6 fui colocado em Nampula. 
Naquela altura, estava-se a viver 
uma situação muito difícil para o 
hospital. Vinham muitos doentes 
com situações muito traumáticas 
e graves. Nós tivemos de interven-

cionar, participar no salvamento 
daquelas pessoas, com vários fe-
rimentos por causa da guerra. E a 
coisa que mais me impressionou, 
marcou muito, foi uma criança 
de sete meses a quem teve de se 
amputar a perna a partir do joelho 
porque ia nas costas da mãe e le-
vou uma catanada. Aquela crian-
ça viveu sem a perninha. Fiquei 
muito impressionado com aquela 
situação. 

E positivamente?
Positivamente tenho muitas 

coisas. Quando era estagiário fi-
zemos visitas na Pediatria e tínha-
mos uma série enorme de óbitos 

de tétano neonatal. E já não vejo 
tétano neonatal há quarenta anos. 
Isso foi uma acção das grandes 
campanhas de vacinação – fize-
ram grandes alterações no padrão 
dos hospitais. Outra coisa foi o que 
você mencionou, ver descer a per-
centagem de mortos nas mulheres 
que procuram aborto, devido à 
intervenção medicamentosa, a 
alteração das políticas. Recente-
mente, há quatro anos, fez-se a 
despenalização do aborto. Isto foi 
uma coisa muito importante para 
toda a sociedade.

Como olha para a Medicina 
hoje?

A Medicina aqui no país evoluiu 
muito; a capacidade de diagnós-
tico dos hospitais evoluiu muito. 
Mas, às vezes, não vamos evoluir 
à medida que o país precisa, por-
que não é possível essa velocidade. 
A Ordem dos Médicos está a fazer 
um esforço enorme para que as 
coisas tenham uma organização 
mais perfeita para poder produzir 
maior número de especialistas e 
expandir a formação para vários 
sítios. Precisamos de especialistas 
na Beira, Nampula, porque é pos-
sível fazer noutros sítios. Existe 
vontade.

LAZER
O que faz nos tempos livres?
Nos tempos livres! Pergunta 

muito difícil, porque durante anos 
não tive tempos livres. Mas, nor-
malmente, gosto de ler e ver fil-
mes. Não sou dado a fazer grandes 
desportos. Faço pouca coisa. 

Mesmo agora que está na refor-
ma?

Agora na reforma vou tentar 
arranjar tempos livres. Normal-

mente procuro estudar, fazer al-
guns papéis para os médicos, pro-
duzir alguma coisa útil para nós, 
médicos ligados à associação.

Gosta de cozinhar?
Cozinho.
Qual é o prato que mais prefere 

preparar?
Em casa gosto de fazer caldei-

rada de peixe, feijoada e gosto de 
fazer comida de panela, arroz de 
bacalhau. Não faço comidas sofis-
ticadas. 

São sortudas as pessoas que es-
tão ao ser redor…

São sortudas sim, pois a minha 
comida é de panela.

Percurso profissional
Ocupou vários cargos, sendo alguns: Membro do Conselho 

Científico da Faculdade da UEM;  Presidente do Colégio de Obs-
tetrícia Ginecologia; Assessor do Ministro da Saúde. Foi mentor 
de vários projectos, destacando-se entre eles o de sistemas de 
acreditação e certificação da Ordem dos Médicos de Moçambi-
que.

fazem o curso como bons alunos, 
mas depois não se sentem con-
fortáveis em ver doentes e optam 
por outras áreas onde lidam mais 
com programas de saúde pública, 
refugiam-se nessas instituições. 
Por outro lado, por necessidade, 
alguns são absorvidos em admi-
nistração pelas autoridades da 
saúde, e acaba por ser uma questão 
de gostar. 

Quais são as necessidades da 
faculdade, em termos de especia-
lidade, visto que só forma genera-
listas?

Isso é uma discussão muito 
grande. Por exemplo, nalguns sí-
tios, onde há desenvolvimento, 
massa crítica suficiente, as pessoas 
não vão tratar doentes sem acabar 
o curso. Quando acabam o curso, 
entram na especialidade, e só aí é 
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Hortêncio Langa: uma vida dedicada à música

Artes e Letras

d
Pretilério Matsinhe

pretileiro.matsinho@snoticicas.co.mz

sulemaneayoobcollety@gamil.com

Até sempre, Hortêncio Langa!

D
e coração partido. Foi deste modo que 
os amantes da música e das artes no 
geral ficaram.  Hortêncio Langa partiu 
desta terra que o viu nascer e de si ou-
viu ecoar em forma de notas musicais 

baladas amorosas, de acalentar a alma. Foi-se o 
criador de melodias tão suaves e talqualmente 
intensas, notas de dulcificar a vida, tornando-a 
simplesmente leve e apaixonante. Foi no passa-
do dia 12 de Abril que a maldita doença arrancou 
de nós este ser iluminado, depois de ter sido in-
ternado no Hospital Central de Maputo (HCM) 
e, posteriormente, transferido para o Hospital 
da Polana-Caniço. Foi-se o músico, composi-
tor, pintor, intérprete, escritor e professor.

 Hortêncio Ernesto Langa nasceu a 23 de 
Março de 1951, no actual município de Man-
dlakazi, na província de Gaza. Cedo começou 
a cantar e encantar, fazendo acompanhar a sua 
voz de dedilhadas suaves e primorosas. Lá pelo 
início tudo fluía à base de uma viola de lata, mas 

Perda sem conserto

Homem de cultura

Pediríamos a Deus que nos 

devolvesse esse homem

Artista de eleição

– Eldevina Materula, ministra da Cultura e Turismo

– Baba Harris, secretário-geral adjunto da AMMO

– Arão Litsuri, amigo e músico

– Jorge Ferrão, reitor da UP de Maputo

“Estamos chocados e desolados com 
esta perda. A música, os artistas e a cultura 
moçambicana perderam uma referência 
das artes”,  expressou a ministra de Cul-
tura e Turismo. 

Eldevina Materula fez lembrar ainda 
que a carreira de Hortêncio Langa come-
çou em tenra idade e que é um artista que 
merece ovação pelos anos dedicados à arte 
e por ter decidido viver no circuito da cul-
tura. “Estamos todos de luto por esta per-
da sem conserto. Quero manifestar o meu 
profundo sentimento de dor e, ao mesmo 
tempo, endereçar o meu conforto à famí-
lia Langa pela grande perda”.

“Conheço Hortêncio há muitos anos, e na 
altura ele dava aulas na Escola Secundária de 
Noroeste, e já era músico. Fomos convivendo 
e ele formou o Alambique e eu, nessa altura, 
tocava para o agrupamento Mbila. Encontrá-
vamo-nos muitas vezes em palcos. Foi um 
bom compositor e artista plástico. Um indi-
víduo que explorava bem a arte e fez muito 
pela cultura. Um homem de cultura”.

Para Baba Harris, Hortêncio é dos que mais 
impulsionou festivais de música. Um artista 
que sempre teve a paciência para trabalhar 
com a juventude, ensinando e transmitin-
do as suas experiências adquiridas ao longo 
dos anos.  “Ele era sociável, trabalhava com 
jovens e nunca se sentiu velho. Espero que o 
legado dele continue, muitos jovens até can-

“Pessoas como esta nem vale a pena 
chorarmos. Vale a pena olharmos para 
frente e lembrarmos os momentos que 
estivemos juntos, em várias instâncias da 
nossa vida. As mensagens e telefonemas 
que recebemos são um sinal de que este, 
de facto, era um homem muito querido. 
Todos costumamos estar tristes nestes 
momentos, mas eu quero contar uma 
anedota”, refere Arão Litsuri.  

Entretanto, conta que, certa vez, num 
funeral, um bispo pediu a um velho que já 
nem se aguentava para orar na sua língua 
materna. E o velho, ao orar disse: oh Deus, 
nós sabemos que é Todo-Poderoso, mas 
em certas coisas devia nos consultar para 
saber a quem devia vir levar, senão, não 
teria levado este, porque era uma pessoa 
boa, fazia bons trabalhos e nós haveríamos 
de lhe sugerir que levasse outro. Isto faz-
-me pensar que se tívessemos o poder de 
reverter a situação, pediríamos a Deus que 
nos devolvesse esse homem, de capacida-

O Reitor da Universidade Pedagógica 
de Maputo não tem dúvidas de que a mor-
te de Hortêncio Langa deixa um vazio para 
o mundo das artes, no geral, e da música, 
em particular.  “Faço, aqui, testemunho à 
memória de um amigo e artista de eleição. 
Um cantor exímio de baladas amorosas, um 
pintor que dava alma e corpo à poesia e um 
professor que investiu a sua experiência e 
talento, aprendendo a ensinar, moldando-
-se de didáctica, métricas e de metodolo-
gias, para deixar o seu legado. Hortêncio foi, 
seguramente, um dos mais iconoclastas da 
geração pós-independência. Essa geração, 
anterior a minha, que corporizou os anseios 
de um país independente, próspero, regra-
do e inundado de ‘homens-novos’; pessoas 
de bem; país sem corrupção, nem ‘xico-
nhocas’.”

Ferrão descreve a voz de Hortêncio como 
“majestática e exuberante pelas melodias 
apaixonadas e expressivas, pela cordialida-
de e o respeito que sempre nutriu pelo pró-
ximo. Só gente de grande coração tem esses 
gestos de nobreza”, e faz referência à grande 
perda de uma figura de “grande humanis-
mo e sentido de solidariedade, que foi, à sua 

maneira, um nacionalista. Ele bebeu do melhor 
que a transição cultural e política conferiu e re-
fez a matriz cultural do nosso país”. Refere que 
“esta é a melhor descrição que a minha ima-
turidade cultural me permite fazer. Hortêncio 
sempre soube do poder musical e tinha a cons-
ciência da sua responsabilidade como músico 
e artista. Por conseguinte, ele soube usar cada 
trecho musical para expressar os seus senti-
mentos, emoções e angústias. Principalmente, 
para educar as diferentes gerações. De uma im-
provável linguagem dos eleitos, ele transformou 
as suas letras, na voz do povo e dos excluídos”.

de ímpar de harmonizar as composições. 
Não me vou esquecer também da pontua-
lidade nos ensaios do Alambique. Quando 
nós chegássemos, ele já estava lá. Ainda 
bem que os seus filhos também tocam. Por 
isso apelo para que continuem a trabalhar 
em memória do pai.

tam as músicas dele. Era um músico que tinha o 
propósito de ver melhorias na vida dos músicos, 
queria que fôssemos reconhecidos pelo Instituto 
Nacional de Segurança Social (INSS), que tivés-
semos seguro de saúde e carteira profissional. 
São essas conversas que tínhamos”. 

nada que impedisse a produção de notas fluí-
das e harmoniosas. Mais tarde, fundou, em 
Chibuto, o trio Rebeldes do Ritmo, com Wa-
zimbo e Miguel Matsinhe. Na sua trajectória de 
vida, cumpriu o serviço militar na província 
de Nampula e tornou essa bem vivida ao se 
aliar a duas bandas musicais. Já em 1979 foi 
integrado na banda Monomotapa, junto com 
Arão Litsuri, agrupamento que o levou além-
-fronteiras. 

Em 1984, com Arão Litsuri, Celso Paco, 
Childo Tomás e Adérito Gomate, Hortêncio 
Langa fundou o grupo Alambique. Um ho-
mem apaixonado pelas artes, formou-se em 
música pela Escola de Comunicação e Artes 
da Universidade Eduardo Mondlane. Tempos 
depois, tornou-se docente na mesma esco-
la. Foi autor dos livros “Magoda” e “Luzes de 
Encantamento”. Hortêncio Langa foi também 
secretário-geral da Associação de Músicos 
Moçambicanos. O seu contributo esmerado 
é aqui relatado por individualidades, que se 
juntaram ao domingo nesta emocionante ho-
menagem.
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Mutumbela Gogo afirmou-se como o primeiro grupo profissional em Moçambique a levar até à Europa a arte de representar

Manuela Soeiro: faço o meu trabalho porque gosto

Artes e Letras

sulemaneayoobcollety@gamil.com

O 
Conselho Munici-
pal da Cidade de 
Maputo, em ce-
rimónia pública, 
homenageou a de-

cana do teatro moçambica-
no, Manuela Soeiro, em re-
conhecimento do trabalho 
que vem desenvolvendo ao 
longo das últimas quatro 
décadas no cenário artísti-
co nacional, com particular 
ênfase para o teatro.

Eneas Comiche, presi-
dente do Conselho Muni-
cipal da cidade de Maputo, 
na sua intervenção, justi-
ficou a homenagem a Ma-
nuela Soeiro, apoiando-se 
no simbolismo e significa-
do que ela representa para 
o teatro moçambicano.

“Manuela Soeira posi-
cionou-se com responsa-
bilidade no nosso teatro. 
Fê-lo com entrega e um 
alto sentido de entrega, de 
tal sorte que a história do 
teatro moçambicano pós-
-independência tem a sua 
assinatura”, disse Comi-
che.

Ressalvou que o traba-
lho que desenvolveu com 
o grupo Mutumbela Gogo, 
quer com autores moçam-
bicanos, quer estrangeiros, 
replicou-se “porque há 
pessoas que inspiradas nela 
se tornaram actores de re-
ferência no nosso panora-
ma artístico”.

Comiche disse ainda que 
com as mais de 60 peças 
em que trabalhou “Manue-
la Soeiro restituiu às co-
munidades os valores que 
tinham sido tirados pelos 
colonos; por isso e muito 
mais é que esta homena-
gem é mais do que justa”.

Por sua vez, a Associa-
ção Moçambicana de Tea-
tro (AMOTE), na voz do seu 
coordenador geral, Alvim 
Cossa, disse que Manuela 
Soeiro, “madre do nosso 
teatro, desde cedo se mos-
trou determinada em fazer 
do teatro um aríete para 

Manuela Soeiro: uma vida 

dedicada ao teatro

Maria Manuela Lobão Soeiro nasceu na 
Ilha do Ibo, Cabo Delgado, em Janeiro de 
1943. Graduada em Educação Física, Manue-
la começou a trabalhar, formando animado-
res para agir em grupos. Após a assinatura 
do Acordo de Lusaka, em 1974, e posterior 
formação do Governo de Transição, Manue-

la actuou com  grupo de mulheres, usando a 
dramatização para estimular a reflexão. A 6 
de Novembro de 1986, o sonho de Manuela 
Soeiro de fazer teatro de forma estruturada 
tornou-se real: ela fundou o grupo profissio-
nal de teatro em Moçambique o Mutumbela 
Gogo.

Sobre Manuela

contribuir para o desenvol-
vimento do nosso país”. 

Manuela, segundo a 
AMOTE, contribuiu para a 
tomada de consciência de 
uma identidade própria, 
que não era apenas feita de 
cultura importada da velha 
Europa, mas que já neces-
sitava de se ver reconheci-
da na sua especificidade de 
cultura africana.

Acrescentou que desde 
logo o grupo Mutumbe-
la Gogo se afirmou como o 
primeiro grupo profissional 
em Moçambique a levar até 
à Europa a arte de represen-
tar, devendo-se isso tudo a 
três factores indissociáveis: 
ao empenhado esforço e ini-
ciativa de Manuela Soeiro, 
uma mulher a quem o teatro 
e a actividade artística em 
Moçambique muito ficarão 
a dever; ao interesse e ge-
nerosa disponibilidade de 
Mia Couto e ao talento e 
persistência de um grupo 
de actores. Foram esses três 
elementos conjugados que 
fizeram do grupo uma re-
ferência incontornável da 
cena teatral moçambicana.

NUNCA FIZ NADA 
PARA GANHAR 
TÍTULOS

Manuela Soeiro disse-se 
surpreendida com a home-

nagem “porque eu nunca 
fiz nada para ganhar títulos; 
faço o meu trabalho porque 
gosto. Sempre me moveu 
a vontade de fazer coisas, 
mesmo quando as circuns-
tâncias são adversas”.

Rebuscou na memória 
episódios marcantes, as pro-
postas para que vendesse o 
teatro Avenida, as “cheias” 
que invariavelmente assola-
vam a sala, entre outros “que 
de certa forma contribuíram 
para o nosso crescimento”. 
no momento. Citou exem-
plos de pessoas que a ajuda-
ram a erguer o Mutumbela 
Gogo, incluindo o próprio 
Eneas Comiche, então go-

vernador do Banco de Mo-
çambique. 

Na sequência, agradeceu a 
iniciativa do Conselho Muni-
cipal reiterando que “não se 
deve desistir nunca de per-
seguir os nossos sonhos” da 
mesma forma que ela ainda 
sonha em erguer um museu 
do teatro, projecto já inicia-
do sob o nome de “Sabura”.

No final, naquilo que pode 
ter sido o pico emocional da 
cerimónia, Manuela Soeiro 
pediu desculpas publica-
mente aos filhos “pelas au-
sências e pelo facto de não 
ter vos dado tudo aquilo que 
mereciam por causa da mi-
nha paixão pelo teatro”.

Na ocasião foi também 
exibida uma peça teatral di-
rigida por Lucrécia Paco, 
uma das actrizes que esteve 
na génese fundadora do Mu-
tumbela Gogo, grupo criado 
em 1986 pela decana Manue-
la Soeiro.

O momento serviu, tam-
bém, ainda que a título pós-
tumo, para homenager artis-
tas que este ano perderam a 
vida, nomeadamente Adéri-
to Gomate, Calane da Silva, 
Bang, sendo o último o com-

positor e intérprete Hortên-
cio Langa.

Transmitida em directo 
para as plataformas digitais 
por intermédio da Marra-
benta TV, a cerimónia contou 
com a presença, para além de 
altos quadros do município, 
dos filhos da homenagea-
da, Mia Couto – colaborador 
desde a primeira hora –, ac-
tores e directores de teatro, 
entre outros convidados.
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isso, mas vejo que o senhor jor-
nalista conseguiu chegar a essa 
conclusão.

Além do Direito das Suces-
sões, o Doutor Abudo actuali-
zou o segundo volume da obra 
“Introdução ao Estudo do Di-
reito”. O que teria concorrido 
para essa actualização?

É preciso transmitir os co-
nhecimentos. Tenho sempre o 
privilégio de ser o primeiro a 
publicar as obras logo após as 
publicações das leis. Aconte-
ceu com o Direito da Família 
que já tem duas edições e estou 
a preparar a terceira baseada  
na publicação da nova lei.

Aconteceu também com o 
Direito Comercial, entre outra 
obras, sempre seguindo a dinâ-
mica dos instrumentos legais.

quem fica com a casa e com os 
filhos, se houver.

POSSÍVEIS LACUNAS 
NO DIREITO 
MOÇAMBOICANO

Baseado no novo figurino, 
como é feita a partilha de bens 
em caso de morte de um ma-
rido polígamo que não tenha 
união formal com nenhuma 
das esposas?

Aí é um caso muito sério, 
porque a própria lei não chega 
a tratar dessa questão de poli-
gamia, é uma questão que até 
tratei no Direito da Família.

Então estamos a falar de 
uma lacuna do direito moçam-
bicano?

Sim, porque o direito mo-
çambicano trata mais da união 
de facto. A poligamia só é refe-
rida no caso de pensões ou de-
ver de provisão de alimentos, 
mas não avança mais nada so-
bre a questão da herança para 
as companheiras na poligamia.

É um desafio, é por isso que 
na obra trago o Direito das Su-
cessões Islâmicas que, aliás, 
está mais avançado nesse as-
pecto porque no islamismo a 
parte que cabe à companheira 
é dividida pelo número de es-
posas.

O facto de o Direito das Su-
cessões islâmicas preencher 
um vazio do direito legislado 
é a razão da sua abordagem no 
livro?

A primeira razão é o facto de 
eu ser islâmico e no Islão estu-

ta legal. 
Qual é a mais-valia da nova 

lei das sucessões?
A mais-valia dessa lei é a 

questão de proteger a mulher, 
mas essa protecção só vale 
desde que seja aplicada, desde 
que ponhamos o tema nos tri-
bunais.

Quando a mulher se torna 
viúva os cunhados e sogros co-
meçam a correr com ela para 

fora da casa, mas agora ela tem 
uma protecção e pode dizer 
não!, essa casa também me 
pertence porque também faço 
parte da herança, sou herdeira. 

Portanto, essa lei ajuda o 
empoderamento, mas o que 
interessa é aplicar e fazer-se 
conhecer esse direto para as 
instância que aplicam a lei.

A obra faz uma abordagem 
mais virada à mulher...

Quando a lei diz cônjuge ou 
companheiro da união de fac-

to refere-se tanto ao homem 
como à mulher, mas a prática 
mostra que a mulher é quem 
saía mais prejudicada.

No caso de morte de um ca-
sal que deixa menores como é 
feita a administração dos bens?

Quando alguém morre e 
deixa menores ou pessoas in-
capazes faz-se um processo 
de inventário executado pelo 
Ministério Público. É  por isso 
que quando alguém morre é 
preciso informar-se o ocorrido 
a essa entidade que faz o ar-
rolamento dos bens legados e 
nomeia o encarregado que fica 
com os bens...

Parte do livro aborda o tes-
tamento. Até que ponto esse 
instrumento pode ditar a di-
ferenciação na partilha da he-
rança?

Esta lei traz as prioridades 
de preferências nas classes. O 
modelo sucessivo das classes 
já indica o modelo de partilha.

Outra coisa que esta lei traz 
é essa questão de admitir-se o 
testamento oral desde que haja 
quatro testemunhas maiores 
de idade.

E se, por exemplo, o marido 
morre e deixa um testamento 
que coloca a mulher numa po-
sição contra a previsão legal, 
há aplicabilidade desse instru-
mento?

Esse testamento é nulo. Está 
contra a lei. Tudo o que é fei-
to contra a lei é nulo. O testa-
mento tem de respeitar  aquilo 
que diz a lei, não pode prejudi-
car as pessoas.

Qual é o critério que deter-
mina quem abandona a casa 
nos casos de separação?

Aí depende da combina-
ção dos dois que devem en-
trar em consenso sobre quem 
deve abandonar a casa, mas 
se isso não acontece tem de se 
recorrer ao tribunal e este, por 
sua vez, vai analisar e decidir 

Entrevista Entrevista

José Abudo e as obras recém-publicadas

A mulher já está na primeira classe de herdeiros dos bens do falecido

18 de Abril de 2021

Entre o Direito 
legislado e o Di-
reito islâmico há 
diferenças, mas 
também há seme-
lhanças em termos 
de princípios. Por 
exemplo, um dos 
princípios comuns 
é que eu não pos-
so esbanjar toda a 
minha herança em 
prejuízo dos meus 
herdeiros. Como 
disse, até mesmo 
o testamento pode 
ser nulo

A mais-valia dessa 
lei é a questão de 
proteger a mulher, 
mas essa protecção 
só vale desde que 
seja aplicada, des-
de que ponhamos o 
tema nos tribunais

Quando a mulher 
se torna viúva os 
cunhados e sogros 
começam a correr 
com ela para fora de 
casa, mas agora ela 
tem uma protecção 
e pode dizer não!, 
essa casa também 
me pertence porque 
também faço par-
te da herança, sou 
herdeira

d EDUARDO CHANGULE

- José Abudo, autor do livro que versa 

sobre Direito das Sucessões, lançado 

recentemente em Maputo

Nova Lei 

das Sucessões 

alarga protecção 

da mulher

A 
Lei número 
23/2019, de 23 de 
Dezembro,  é o 
novo instrumento 
que harmoniza as 
normas regulado-
ras da sucessão de 

bens por morte com os prin-
cípios constitucionais e com 
a realidade sociocultural mo-
çambicana.

José Abudo, jurista, antigo 
ministro e provedor da justiça, 
é autor do primeiro livro pu-
blicado após a entrada em vi-
gor da nova Lei das Sucessões, 
intitulado “Direito das Suces-
sões”.

A obra é categórica num 
ponto: em casos de morte, os 
cônjuges, neste caso a esposa 

José Ibrahimo Abudo nasceu em 1947 em 
Angoche, província de Nampula.

É autor de 15 obras, todas no ramo do Direi-
to. Fez parte do primeiro grupo de licenciados 
em Direito pela Universidade Eduardo Mon-
dlane.

Tem grau de mestrado em Ciências Jurídi-
co-Empresariais pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa e é doutorado, na es-
pecialidade de Direito da Família,  pela mesma 

instituição.
Assumiu vários cargos na magistratura ju-

dicial, governamentais e políticos, dos quais 
se destaca o de provedor de Justiça de 2012/18, 
membro do Conselho Superior da Magistratura 
da Jurisdição Administrativa, juiz-conselheiro 
do Tribunal Administrativo, ambos em 2010, 
foi ministro da Justiça de 1995 a 1999, cargo 
que voltou a ocupar de 2000 a 2004, entre ou-
tros cargos incluindo a docência.

Quem é José Abudo? 

ou o marido, figuram na pri-
meira classe de herdeiros le-
gítimos dos bens do falecido 
contra a quarta posição em que 
se posicionavam na legislação 
anterior.

Segundo Abudo, a mulher 
é quem saía mais prejudicada, 
sobretudo aquela que não era 
casada e  vivia em regime de 
união de facto.

“Depois da morte do ma-
rido, geralmente as mulheres 
sofrem despejos por parte dos 
familiares dos maridos e apro-
priam-se do património. En-
tão entendeu-se que a mulher 
devia estar nas primeiras clas-
ses de sucessores legítimos”, 
explica o nosso entrevistado.

As reformas legais da su-
cessão começaram na Lei da 
Família ao reconhecer a união 
de facto como casamento para 
efeitos patrimoniais de bens 

adquiridos. 
A obra “Direito das Suces-

sões” explica o funcionamento 
do novo paradigma legal em 
que os descendentes e côn-
juges estão na dianteira como 
herdeiros legítimos dos bens 
do falecido.

domingo conversou com o 
autor da obra para esclarecer o 
enquadramento sociocultural 
do instrumento. 

Que ganhos a obra “Direito 
das Sucessões” evidencia na 
arena jurídica moçambicana?

Penso que há muitos gan-
hos, tanto para os aplicadores 
do Direito, estudantes do Di-
reito e para o público em geral. 

Além disso, a obra traz vá-
rios elementos legais sobre a 
sucessão da herança que cer-
tamente podem ajudar a com-
preender como esses aspectos 
se processam sob ponto de vis-

dar é o primeiro dever, e se o 
que se estuda for para o bem, 
tem de ser divulgado. A aqui-
sição e transmissão de conhe-
cimentos faz parte da fé.

O Islão vê a sucessão de uma 
forma mais abrangente, as re-
gras reguladoras da herança 
são baseadas no princípio de 
que os bens que pertencem ao 
defunto devem ser entregues 
àqueles mais próximos pela 
razão de consanguinidade.

Equiparando os princípios 
do Direito islâmico com os 
princípios do Direito legislado 
e tendo em conta a conjuntu-
ra sociocultural moçambicana 
encontramos essas lacunas do 
Direito. Será propósito do livro 
levar a sociedade a uma refle-
xão sobre alguns ajustes que 
preencham essas lacunas?   

É um convite ao estudo 
comparativo e reflexão. Quem 
estuda o Direito precisa de 
comparar.

No Direito legislado e no 
Direito islâmico há diferenças 
mas também há semelhanças 
em termos de princípios. Por 
exemplo, um dos princípios 
comuns é que eu não posso es-
banjar toda a minha herança 
em prejuízo dos meus herdei-
ros. Como eu disse, até mesmo 
o testamento pode ser nulo.

Agora um estudo que pode 
ser feito a partir dessa compa-
ração são os efeitos dessas duas 
leis. 

Quando eu estava a cursar o 
grau de doutoramento fiz um 
pequeno levantamento nas 
zonas islamizadas e não isla-

O que cria essa diferença?
O motivo tem de ser estu-

dado. Temos tribunais nessas 
zonas, precisamos de estudar 
como é que aplicam as leis. Será 
que aplicam de forma diferente 
ou são influenciadas por esse 
Direito não legislado que é o 
Direito islâmico ou mesmo a 
tradição?

Por que a publicação no mês 
da mulher?

(Risos).  Era preciso dar pre-
sente à mulher nem? Era preci-
so presenteá-la, porque lutou 
até a aprovação desta lei. Era 
preciso reconhecer isso, em-
bora no momento do lança-
mento do livro não tenha dito 

Tivemos um processo muito 
importante que é a descentra-
lização, houve uma alteração 
pontual da Constituição que 
provocou a publicação de leis e 
alteração de outras leis, então 
era preciso incluir isso na In-
trodução ao Estudo de Direito. 

Seguir a dinâmica dos ins-
trumentos legais significa que 
ainda teremos muitas obras e 
actualizações?

Claro, enquanto tivermos 
saúde. A escrita ajuda a trans-
mitir conhecimentos. Há pou-
ca gente que conhece a lei. É 
preciso que nós, juristas, es-
crevamos e levemos o direito 
ao campo.

mizadas, tendo chegado à con-
clusão de que nas zonas islami-
zadas não há muitos processos 
de pedidos de intervenção ju-
dicial nas famílias para casos de 
sucessão e de provisão de pen-
sões. Será que aqui não se faz 
sentir o pluralismo jurídico? 
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antigo director editorial

Mundo Virtual

PENSATEMPO SABIAS QUE…
Quais os países que têm a maior e a menor expectativa de vida do mundo?

a) Japão e Serra Leoa 

b) Austrália e Afeganistão 

c) Itália e Chade 

d) Brasil e Congo 

e) Estados Unidos e Angola

Qual o tema do famoso discurso Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King?

a) Igualdade das raças 

b) Justiça para os menos favorecidos 

c) Intolerância religiosa 

d) Prémio Nobel da Paz 

e) Luta contra o apartheid

Que líder mundial ficou conhecida como “Dama de Ferro”?

a) Dilma Rousseff 

b) Angela Merkel 

c) Margaret Thatcher 

d) Hillary Clinton 

e) Christine Lagarde

O que são Acordo de Paris e Tríplice Aliança respectivamente?

a) Acordo ortográfico entre países cuja língua oficial é o francês e Acordo de cooperação 

financeira internacional entre as três maiores potências mundiais 

b) Acordo entre países europeus acerca da imigração e Acordo económico entre Inglater-

ra, Rússia a França 

c) Acordo entre vários países acerca das consequências do aquecimento global e Acordo 

de cooperação financeira internacional entre as três maiores potências mundiais 

d) Acordo de cooperação financeira internacional entre as três maiores potências mun-

diais e Acordo entre vários países acerca das consequências do aquecimento global 

e) Acordo entre vários países acerca das consequências do aquecimento global e Acordo 

entre Alemanha, império Austro-húngaro e Itália acerca de apoio em caso de guerra

Respostas: a, a, c, e

Usar celular ligado à tomada é perigoso? 

O suor não tem cheiro. É um líquido transparente e inodoro produ-
zido pelas glândulas sudoríparas presentes na derme. É maioritaria-
mente composto por água, podendo conter em menores quantidades 
ureia, cloreto de sódio e proteínas. O suor é excretado através da pele 
e ajuda-nos a eliminar toxinas e a manter a temperatura corporal.

As árvores absorvem cheiros e gases poluentes (óxidos de nitrogé-
nio, amónia, dióxido de enxofre e ozónio) e filtram as partículas do 
ar prendendo-as nas folhas e na casca. A poluição do ar está ligada à 
morte prematura e doenças respiratórias, então as árvores nos aju-
dam, melhorando a qualidade do ar que respiramos. 

Dentre todas as espécies consideradas da família dos grandes gatos, 
os leões são os animais mais saciáveis. Estar em grupo é o que eles 
gostam, já que demonstram muita afeição enquanto dormem ou 
por meio de lambidas, ronronares e brincadeiras. Entretanto, esses 
grupos não costumam ser muito grandes, já que os machos, quando 
atingem os quatro anos desertam em busca do seu próprio grupo.

O Everest não é a maior montanha do planeta, como muitos pensam. 
Na realidade, a maior montanha do mundo fica no Havaí e chama-
-se Mauna Kea (“Montanha Branca”, em tradução livre). A confusão 
acontece porque a maior parte deste vulcão extinto está submersa, 
sendo que dos 10.203 metros totais, 5998 metros ficam abaixo da su-
perfície e 4205 metros acima.

As nuvens pesam toneladas. Quando olhamos para o céu e vemos 
as nuvens brancas flutuando, tendemos a pensar que elas não têm 
peso, são apenas um tipo de névoa. Porém, uma nuvem cumulus, 
feita de gotas de água, pesa, em média, 500 toneladas. Ela só conse-
gue flutuar porque a atmosfera em volta é muito mais pesada que ela.

A zebra na verdade é branca. As listras pretas funcionam como uma 
forma de camuflagem contra os seus predadores e também como sis-
tema de balanceamento de temperatura com o ambiente.

A
ctualmente é comum 
ouvir-se notícias de 
pessoas que ficaram 
gravemente feridas ou 
até morreram ao usar o 

celular enquanto estava a carregar.
As redes sociais também estão 

repletas de alertas para o risco de 
explosão do aparelho nestes casos. 
Mas será que esse medo que assus-
ta muitos usuários realmente tem 
fundamento?

A vix.com conversou com o 
professor de Engenharia Eléctri-
ca pela Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) e mestre em En-
genharia Eléctrica pela Univer-
sidade de São Paulo (USP), Décio 
Gazzoni, para entender se, de fac-
to, é arriscado falar ao celular en-
quanto ele estiver a carregar.

De acordo com o professor Dé-
cio Gazzoni, as chances de aconte-
cer um acidente nesta situação são 
muito baixas.

“Caso o carregador seja pro-
jectado de acordo com todas as 
normas técnicas relevantes, com 
relação ao isolamento da rede 
eléctrica, e se o usuário não come-
ter nenhum acto de negligência, a 
chance de acontecer um acidente 
é muito baixa”, esclarece o espe-
cialista. Entre os actos de negli-
gência, estão atitudes como abrir 
o carregador sem o conhecimento 

técnico necessário, o que pode aca-
bar violando alguma das medidas 
de isolamento do fabricante, mer-
gulhá-lo na água, deixá-lo a carre-
gar muito próximo à água ou usar 
um carregador que não seja origi-
nal. Quando acontece algo fora do 
comum, o maior risco é de ocorrer 
uma descarga eléctrica, que pode 
atingir a pessoa que tentar usá-lo. 
Já em contacto com a água, por 
exemplo, o problema pode ser mais 

sério, com as chances de acontecer 
uma explosão ou um incêndio.

O que pode acontecer é uma 
reacção química descontrolada 
que liberta toda a energia contida 
na bateria em um curto período de 
tempo. 

“Gosto de usar a analogia de que 
a bateria é como se fosse uma bom-
ba: grande quantidade de energia 
armazenada em pequeno volume”, 
pontua o professor.

Assim, o choque vai acontecer 
se, por algum problema, o carre-
gador tiver um caminho directo 
da tomada, que tem um nível de 
tensão eléctrica muito alto e poten-
cialmente letal, para a carcaça ou 
outros pontos que o usuário pode 
tocar no equipamento.

Evitar que isso ocorra é uma 
preocupação de segurança que as 
próprias marcas devem tomar ao 
fabricar o celular, por isso é difícil 

que aconteça. Mas há excepções de 
modelos, que saem com problemas 
de produção e precisamde  passar 
por recall, isto é, devolução por 
erro de fabrico.

Um exemplo foram os sequen-
ciais casos de explosão da bate-
ria do Samsung Galaxy Note 7, 
identificados em 2016, e que fize-
ram a empresa anunciar o recolhi-
mento global do aparelho.

CARREGADORES 
UNIVERSAIS PODEM 
COMPROMETER 
A SEGURANÇA 

Usar carregadores não-oficiais 
pode comprometer a segurança do 
usuário. “Até onde eu sei, todos os 
carregadores originais dos apare-
lhos de celular de marcas conhe-
cidas seguem as normas exigidas. 
Os problemas surgem justamente 
nas excepções que eu listei; em 
particular, o grande risco é a pes-
soa comprar um carregador não-
-original de baixo custo, que não 
tenha os isolamentos adequados”, 
pontua o professor.

“Vale lembrar que o custo jus-
tamente é baixo porque não é ba-
rato seguir todas as orientações das 
normas técnicas”.

Fonte: (vix.com)
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Rosto

 ENGENHEIRA KÁTIA ESTAJO

É engenheira de Construção Civil. Tem 15 anos de expe-
riência no ramo. Licenciada pelo antigo ISPU, hoje Univer-
sidade Politécnica,  trabalha no Port Development Company 
(MPDC). Sempre quis ser da área de construção, mesmo com 
o velho tabu de ser uma área masculina. “Em todos os empre-
gos que tive sempre tentei furar e cortar esse tipo de idealis-
mo”. Já trabalhou em diferentes províncias do país e no exte-
rior, em Angola e Namíbia, em obras de estradas e edifícios. 
A metodologia de trabalho por si escolhida num ambiente 
composto maioritariamente por homens é de partilha de co-
nhecimento, onde o trabalho é todo ele feito em equipa, o 
que corta o separatismo que existe entre o homem e a mulher. 

Mesmo assim, “já houve situações difíceis em que a parte 
masculina tentou me desmotivar, alegando que este não era 
trabalho para mulheres, duvidou da minha capacidade. Mas 
por gostar da minha área e da minha profissão nunca me dei-
xei derrubar. Continuei a fazer o meu trabalho normalmen-
te”. 

Recorda-se, na sequência, da época em que entrou na 
MPDC quando ainda estavam os trabalhadores que vinham 
dos CFM, que acabavam criando um conflito por ela ser mais 
nova e mulher. Eles eram conhecedores da área, mas na his-
tória deles não existia o ser mulher na parte operacional. A 
partir de estivadores não era permitido ter mulheres.

“Houve conflitos porque na posição em que entrei tinha 
de gerir cerca de 24 colegas homens, mais velhos, e eu era a 
mais nova do grupo. Alguns aceitaram, mas outros não acei-
tavam a ideia de ter uma chefe mais nova e mulher. Tive de 
optar pela humildade. Aos poucos eles perceberam e as coisas 
foram fluindo”.

E a situação mudou.
Hoje, orgulha-se de ter uma equipa sólida de manutenção. 

Mas, mesmo com o passar dos anos, no seu departamento 
de engenharia ainda são duas trabalhadoras permanentes e 
estagiárias alocadas aos projectos. Kátia notou que, de uns 
tempos a esta parte, a mulher tem tentado demonstrar o que 
quer, por isso já começa a ter mais aceitação. “Então, aque-
las mulheres como nós que, de alguma forma, já estão nesta 
área devem ser consideradas catalisadoras, para dar a cara e 
mostrar que é possível”. Entende que, a partir do momento 
em que a sociedade começa a aceitar que ser engenheira civil 
é normal, as mulheres mais novas vão perceber que podem 
seguir os seus sonhos, que muitas vezes morrem por falta de 
incentivos dentro da família.

Mesmo a nível da MPDC, a engenheira Kátia tem notado 
que nos últimos cinco anos a empresa tem recebido mais es-
tagiárias na área de engenharia e outras técnicas. “Isso quer 
dizer que de alguma forma os pais começam a incentivar as 
filhas a encontrarem os seus sonhos e avançarem”.

O rosto do domingo contou que um dos primeiros desafios 
que encontrou quando entrou na MPDC foi a construção, de 
raiz, do armazém para receber fosfato que vem da Suazilândia. 
Era a primeira construção de raiz em 20 anos. Depois, veio a 
área de stocagem de minérios que ela e sua equipa foram de-
senvolvendo passo a passo. “Tivemos de modernizar as torres 
de iluminação, para que abrangessem uma área maior, o que 
dá maior visibilidade nas nossas operações para que sejam fei-
tas com segurança e sucesso. Também aceitámos o desafio da 
construção dos cais, linhas-férreas e estradas”. 

No seu dia-a-dia, levanta-se às 5.30 horas, faz exercícios: 
“quando consigo, faço 6 quilómetros de caminhada. Quando 
não posso fazê-lo no período da manhã, faço 12 quilómetros 
ao final do dia”. 

Casada e mãe de 3 filhos, quando vai à cozinha, para além 
de gostar de deixar tudo no lugar, é especialista em fazer caril 
de vaca e pato assado na panela. Um lugar visitado que não 
lhe sai da memória é Emirados Árabes Unidos, concretamente 
a cidade de Dubai, “pela história do surgimento desta cidade 
e pela implementação de projectos ambiciosos da mente hu-
mana na área de ciência e tecnologia”. O seu lema de vida é 
“cultivar a mente e motivar sempre quem está do nosso lado”. 

Nunca me deixei derrubar

d
Angelina Mahumane
angelina.mahumane@snoticias.co.mz
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Como gere as contas em tempo de pandemia?
Nos últimos meses, assiste-se no país ao aumento de preços de bens e serviços es-

senciais, facto que está a tornar o custo de vida mais elevado.  Neste contexto, domin-
go saiu à rua para ouvir dos munícipes como é que está a ser a gestão das contas, face 
ao aumento de preços.

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 seguintes 

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

CARTA DOS LEITORES

Djonasse clama por transporte público Nos centros de saúde é onde
há mais aglomerados- Cosmenlância Tovela 

-Nhancuave Sidónio

COMPRO SOMENTE O 
BÁSICO

- Carolina Machel, traba-
lhadora por conta-própria

Não tem sido fácil li-
dar com a subida de preços, 
nesta altura de crise em que 
nos encontramos. A cada dia 
que passa, o cenário tende a 
piorar. Se há poucos meses 
eu gastava em torno de cin-
co mil para fazer o rancho de 
casa, hoje tenho de ter em 
torno de nove mil somente 
para o básico.

Esta situação está a dei-
xar-nos mal, porque o salário 
não altera e pior para nós que 
dependemos de negócios. 
Contudo, porque alimenta-
ção é uma necessidade e o 
dinheiro é pouco, só posso 
comprar somente o básico.  

TEM SIDO 
COMPLICADO

- Colar Tomaz, jurista

O custo de vida está 
muito elevado e o salá-
rio não cobre as neces-
sidades. Não é somente 
a subida de preços dos 
alimentos, mas de todos 
os serviços. Tem sido 
complicado gerir as con-
tas, porque hoje em dia, 
por exemplo, para fazer 
uma viagem que em nor-
ma devia custar quinze 
Meticais, acabamos gas-
tando 50 ou mais, e isso 
reflecte-se nas nossas 
finanças, porque é um 
valor que seria canaliza-
do para suprir outras ne-
cessidades como é o caso 
da alimentação. 

REDUZIMOS REFEIÇÕES 

DIÁRIAS

- Américo Sitoe, refor-

mado

Infelizmente, os preços dos 

produtos não são adaptados à nossa 

realidade. Nós, do nível baixo, so-

mos os mais afectados pela subida 

de preços. Estamos a sofrer. Sou 

reformado e recebo muito pouco. 

Tenho família, filhos na escola e 

ninguém olha por nós.  

Às vezes é uma questão de 

oportunismo, porque ouvimos nos 

noticiários que o preço do pão não 

ia alterar, mas, ontem, fui comprar 

pão e o preço tinha subido. Deviam 

fiscalizar mais. Acredito que nem 

todos os produtos deviam estar ca-

ros. O almoço da minha casa tem 

sido pão e chá, porque não temos 

condições de ter mais refeições. 

CORTEI ITENS DA 
CESTA BÁSICA

- Anabela Amassalane, es-
tudante e dona de casa

A situação não está nada 
boa. Saio de casa com um 
determinado valor e, quan-
do chego lá, os preços são 
outros. 

Mudam diariamente. 
Neste caso, não me resta ou-
tra alternativa senão cortar 
alguns itens da minha cesta 
básica, não temos outra al-
ternativa.

Torna-se ainda difícil ge-
rir as finanças, num contex-
to em que o salário do traba-
lhador é baixo e numa época 
de pandemia como esta, não 
temos nenhuma expectativa 
de melhoria, somos obriga-
dos a nos contentar por ter 
um emprego. 

COMPRAR 
EM GRANDES 
QUANTIDADES

- Neima Machel, estudante

Tendo em conta que a maio-
ria dos produtos de primeira 
necessidade que consumimos  é 
importada e olhando para a crise 
causada pela pandemia da co-
vid-19, já era de se esperar. Acho 
que este é o momento propício 
de produzir para o consumo 
interno. Nós temos muitos pro-
dutores de arroz, chá, tomate e 
muito mais, mas, infelizmente, 
ganham mais exportando do 
que fornecendo ao mercado na-
cional. 

Por saber que a qualquer mo-
mento os preços vão agravar-se, 
opto por comprar em grandes 
quantidades, assim fico mais 
tempo com os produtos e acabo 
não sentindo o impacto imedia-
to da subida de preços.

TRABALHO MAIS 
PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES

- Armando Mabunda, 
pedreiro

Praticamente, houve 
aumento do preço de to-
dos os produtos. É triste, 
porque estamos em crise, 
e muitas pessoas não tra-
balham. Agora o rancho é 
incompleto.

Antes, conseguia de 
uma só vez comprar tudo 
o que era necessário para 
o mês, mas agora te-
mos de nos virar, traba-
lhar mais para conseguir 
comprar o suficiente para 
alimentar a família. Não 
tem sido fácil, porque 
com a crise não há tra-
balho. 

Há cerca de 4 meses que os moradores do bairro 
Djonasse, posto administrativo da Matola-Rio, dis-
trito de Boane, província de Maputo, viram suspensas 
as carreiras da transportadora municipal de Maputo, 
alegadamente devido ao mau estado da via, a partir do 
quilómetro 16, na Estrada Nacional Número 2 (EN-2).

A situação veio agravar as dificuldades de acesso 
àquele bairro de expansão, que cresce a cada dia que 
passa com a chegada de novos moradores oriundos na 
sua maioria do município da Matola, bem assim uma 
parte da cidade de Maputo.

Dada a situação, tornou-se difícil sair ou entrar 
para aquele bairro e, com as últimas chuvas, a situação 
agravou-se havendo relatos de viaturas particulares 
que avariam na tentativa de escapar dos buracos que 
caracterizam os cerca de 10 quilómetros da via.

O que espanta a comunidade é que, há dias, houve 
movimentação de alguns camiões que foram descar-
regar areia e pedra numa extensão de cerca de 700 
metros, mas que isso não passou de amontoar de ma-
terial sem surtir os efeitos desejados.

Mais do que isso, ao longo da via, houve movi-
mento de uma retroscavadora que apenas foi cavar a 
rua sem trazer entulho, o que agravou ainda mais as 
crateras existentes.

Facto curioso é que constantemente as autoridades 
locais convocam reuniões para se resolver o problema, 
mas tudo não passa de uma cantiga para boi dormir 
na medida em que tais reuniões ainda não produziram 

resultados satisfatórios.
Ademais, nesses encontros houve informações 

de que o Governo do distrito dispõe de equipamento 
doado por uma multinacional que opera algures no 
bairro, mas que os moradores nunca o viram na rua a 
não ser naqueles troços onde os endinheirados fazem 
contribuições chorudas para o melhoramento das 
suas vias.

Outrossim, o problema já chegou ao governador 
provincial, por sinal com uma das moradias no bair-
ro, mas este ainda não se dignou a resolver a questão, 
apesar de constar das suas promessas eleitorais.

Aliás, a via que dá acesso à sua residência tem es-
tado a beneficiar de melhoramento sempre que acaba 
de chover, o que cria nervosismo nos moradores que 
continuam sem transporte público, alegadamente 
devido ao mau estado da via.

Para os moradores de Djonasse, o bairro parece ser 
uma ilha, na medida em que os outros bairros do posto 
administrativo da Matola-Rio, entre eles Djuba, Belu-
luane e Mulotana, têm o transporte público de passa-
geiros, apesar dos problemas das vias de acesso.

Facto curioso é que o bairro é frequentado por al-
gumas pessoas de status social médio, que para che-
garem lá usam as suas viaturas de tracção às quatro 
rodas. Estes não se preocupam em resolver o problema 
do pacato cidadão.

Por favor, pedimos ajuda a quem de direito, para 
solucionar o problema de acessibilidade ao bairro.                                                           

Como frequentadora dos centros de saúde, sinto que devo alertar às 
autoridades nacionais a fazer uma ronda para ver o que acontece por lá. 
Uma sugestão, melhor ir numa segunda ou sexta-feira, no período da 
manhã. Aquilo é triste.

Nesta época em que a tónica principal é a prevenção da covid-19 
encontra-se um centro de saúde abarrotado de mães com os seus fi-
lhos, em longas filas para vacinação e controlo do crescimento dos 
petizes. Aqui não estou a falar das filas para consultas normais, de pré-
-natal e muito menos de controlo de natalidade para mulheres.

O mais triste ainda é que as enfermeiras, que deviam ser as primeiras 
a organizar as filas para melhor atendimento e prevenção da covid-19, 
são as que promovem enchentes. Como? Normalmente, a mãe leva o 
filho para pesar e tirar medidas, depois disso todas devem fazer outra 
fila para que seja feito o registo dos dados, numa espécie de livro de 
ponto. 

O problema é que, tanto para registar como para vacinar os car-
tões vão para o mesmo lugar, o que obriga a uma ginástica por parte 
das mães. O que se nota é que a funcionária que procede ao registo fica 
refastelada dentro da sala, de onde chama o nome da mãe, e tal chama-
mento não é audível para todas as utentes, que pulam de espaço em es-
paço, de forma a cumprir todo o itinerário a que são submetidas. Como 
consequência disso, quando chega a vez de recolher o cartão, promo-
ve-se um verdadeiro caos, uma vez que ninguém quer perder a sua vez. 

Resultado: não há distanciamento, pelo contrário, todos tocam-
-se, colocando os bebés e/ou as crianças em risco, sobretudo tendo em 
conta que estes seres de tenra idade nem sequer podem ser protegidos 
através do uso de máscaras. 
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Cerveja pode 

prejudicar a visão? 

MODO DE PREPARAR

- 4 bananas médias 

- Farinha 

- 2 ovos 

- Pão ralado (farinha de rosca) 

Croquetes

de banana 
INGREDIENTES

RECEITA

Ele nunca vai dizer

que não te quer

SAÚDE

Descasque as bananas, corte-as em bocados com 4 cm de compri-
mento e envolva-as em farinha. Passe-as depois pelos ovos batidos, 
role-as no pão ralado, frite em óleo. 

 Fonte: petitchef

A resposta é sim!
O consumo excessivo de 

álcool gera a perda de qua-
lidade de visão. Pessoas que 
têm o hábito de ingerir bebi-
da alcoólica ficam mais pró-
ximas de perder qualidade na 
sua visão, isto devido ao dano 
causado ao nervo óptico, ou 
seja, neurite óptica. A origem 
do problema ocorre devido 
à diminuição e/ou esgota-
mento de reservas de zinco 
e de vitamina B1 do organis-
mo e, em alguns casos, pode 
levar o indivíduo à cegueira.  
O abuso do álcool é um im-
portante problema de saúde 
pública em todo o mundo, 
especialmente nos países oci-

dentais e industrializados, 
onde é uma causa comum 
de doença e morte. Origem 
de muitos distúrbios psicos-
sociais, o uso crónico e ex-
cessivo de bebidas alcoólicas 
pode provocar também vá-
rias doenças em órgãos vitais, 
como fígado, pâncreas, cora-
ção e sistema nervoso. Fique 
de olho! Alcoolismo tem tra-
tamento. 

Se você conhece alguém, 
procure incentivá-lo para 
procurar atendimento em 
saúde. Cuide bem dos seus 
olhos, consulte o seu oftal-
mologista.

Fonte: Soblec

- vovó Palmira Matsimbe, residente em Maputo, 
ao domingo

Tem-se dito que pau que nasce 
torto nunca se indireita. Nesta ordem 
de ideias, e afinando para as relações 
afectivas, questiona-se por que mo-
tivo o ser humano insiste em bater na 
mesma tecla, se desse instrumento so-
mente saem sons belicosos. 

Ora, o que está em causa é especi-
ficamente aquele tipo de relações que 
não levam a porto nenhum, que des-
gastam e magoam, mas, mesmo assim, 
a mulher insiste em nome de uma cau-
sa inexistente. 

E é sobre isto que a vovó Palmira 
Matsimbe fala, em conversa com o jor-
nal domingo. Ela faz referência àque-
las que “não têm auto-estima, que 
insistem mesmo quando o homem dá 
sinais de que só está ali por desporto”. 

Para a vovó Palmira, o melhor mesmo 
é dar costas e viver a vida longe dessas 
chateações, até porque “esse homem 
está a fazer a vida dele. 

O melhor é recuar, não perca o teu 
tempo, quando uma coisa não dá”. 
Justificando-se, a avó do domingo diz: 
“É preciso prestar atenção nos sinais 
de Deus. Ele mostra que este homem 
não é a melhor coisa para si.

 Há casos de pessoas que chegam a 
casar, fazem filhos, mas depois se se-
param. Se não estiver escrito, não fica-
rás com ele. 

E homem nunca vai dizer que não 
te quer. Ele vai ‘te aproveitar’ até tu 
reconheceres que o melhor é colocar 
um ponto final”, rematou a conversa 
com o semanário domingo. 
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Áries (21/3 a 20/4)
Se gosta de arriscar palpites em jogos e sorteios, há 
chance de ganhar dinheiro nesses dias. No serviço, sua 
autoconfiança e seus talentos ficam mais visíveis e po-
dem render elogios dos chefes. Boa fase para se firmar no 
emprego. Sua saúde conta com vigor e o bem-estar deve 
aumentar na proporção da sua tranquilidade – invista no 
sossego. 
Touro (21/4 a 20/5)
A saúde ganha um reforço considerável, os interesses 
do seu lar vão ficar mais protegidos e seu prestígio deve 
aumentar no lado profissional, afinal, as qualidades 
taurinas estarão em evidência e vão contribuir para o 
seu sucesso.  Tudo isso vai abrir os seus caminhos e há 
belas chances de você se dar bem no trabalho, ampliar 
seus ganhos e fazer a sua estrela brilhar nos assuntos do 
coração. 
Gêmeos (21/5 a 20/6)
A recomendação é focar nos assuntos que realmente 
importam e não ficar criando preocupações. A saúde vai 
inspirar cuidados extras e convém ligar o radar para não 
desprezar sintomas e sinais do seu organismo. No servi-
ço, terá mais produtividade se trabalhar individualmen-
te, sem esperar muito dos colegas ou de colaboradores.
 Câncer (21/6 a 21/7)
Você vai contar com mais confiança para batalhar por 
seus objetivos e poderá transformar sonhos em realida-
de, sobretudo em relação às finanças. Na terça, dia 20, a 
Lua entra na fase crescente no setor do dinheiro em seu 
Horóscopo e dá um incentivo para você expandir seus 
ganhos. 
Leão (22/7 a 22/8)
Suas competências e habilidades estarão mais visíveis 
e os superiores prestarão atenção no seu desempenho, 
o que pode render conquistas importantes para a sua 
carreira e para o seu bolso. Com seu carisma no topo, as 
paqueras vão ficar mais movimentadas, só tome cuidado 
com pegadas e ciladas a partir de sexta. O convívio com o 
seu parceiro pode ser alvo de briguinhas, disputas e você 
precisará se valer do seu jogo de cintura para contornar 
tretas. 
Virgem (23/8 a 22/9)
Embora seu signo não seja do tipo que gosta de tirar o 
pé da zona de conforto, pode se deparar com inúmeras 
oportunidades neste período e tudo indica que mudan-
ças vão trazer realização pessoal e profissional. Trans-
formações positivas e boas perspectivas, inclusive de 
ganhos financeiros, em coisas diferentes que você pode 
começar. Porém, precisará se apoiar na sua discrição vir-
giniana e evitar comentários sobre seus planos. 
Libra (23/9 a 22/10)
Talvez você tenha que examinar mais à fundo assuntos 

que não fluem bem e eliminar o que não dá retorno. A 
boa notícia é que não vai faltar firmeza para fazer esco-
lhas e tomar decisões – é hora de evoluir. Transforma-
ções podem amedrontar, mas pra frente é que se anda e 
sua intuição libriana estará mais forte, sustentando suas 
resoluções. 
Escorpião (23/10 a 21/11)
Boas novas chegam das estrelas para o seu signo e as 
maiores surpresas virão do Sol e de Mercúrio, que mi-
gram para o lado oposto do seu Horóscopo no dia 19 
de Abril. Esses astros vão acentuar sua disposição para 
cooperar com os outros e avisam que chegou a hora de 
somar forças com quem convive e trabalha. Eles vão 
destacar sua habilidade para se relacionar e revelam que 
você tem muito a ganhar ao se aliar às pessoas que pos-
suem objetivos e propósitos em comum e as chances de 
sucesso aumentam se for com o seu parceiro. 
Sagitário (22/11 a 21/12)
Você até poderia deixar suas relações em segundo plano, 
mas, se depender das estrelas, isso está longe de acon-
tecer.  Os momentos íntimos com o seu amor vão ficar 
mais excitantes e tentações vão comandar a paquera – 
um lance movido por atração física pode se tornar irre-
sistível. Só vá com calma no domingo, problemas podem 
ocorrer com os mais velhos e será preciso dar mais aten-
ção ao seu bem-estar físico. 
Capricórnio (22/12 a 20/1)
O mais favorecido será o departamento amoroso, que 
recebe fartas energias e traz promessas de alegrias e 
conquistas para você, ainda mais se está a procura de 
um amor para chamar de seu.  O dinheiro também fica 
protegido e há sinal de bons ganhos, inclusive através de 
jogos, apostas e sorteios. 
Aquário (21/1 a 19/2)
Os assuntos domésticos ganham evidência nesta sema-
na e vão exigir mais atenção: é hora de se organizar e cui-
dar de uma vez do que precisa ser solucionado, sem em-
purrar com a barriga. O bom é que você vai contar com 
o apoio dos parentes e terá mais determinação para co-
locar tudo em ordem. Trabalhos em home office devem 
fluir muito bem nesses dias e o seu parceiro vai dar todo 
incentivo para os seus interesses a partir de terça-feira
Peixes (20/2 a 20/3)
Vai se expressar de maneira firme, clara e direta, sinal de 
que convencerá os outros sem fazer grandes esforços. 
Os astros também elevam sua energia física e mental e 
prometem um período equilibrado e positivo na saúde. 
A Lua entra na fase crescente e reforça essa indicação, 
elevando sua vitalidade. Só não vale exagerar no senti-
mento de posse nem fazer cobranças ao crush ou pode 
pôr uma conquista a perder. 

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: “A Dama e o 

Operário” (Compacto) Episódios: 89, 

90 e 91 

08:00 TV Surdo   

08:30 Desenhos Animados: Naruto 

Shippuden  Desenhos Animados: 

CHAVES - “A Casa da Bruxa”Episódio 

48/2ª Temporada   

09:00 Recriançando Com TP50    

Programa Nº 04    

09:30 Debate de Palmo e Meio: Imerson 

Reposição    

10:00 Encantos de Nampula: Distrito de 

Mogovolas Repetição    

11:00 Escola do Agricultor    

Programa Nº 03    

11:30 Antena do Soldado    

Programa Nº 24    

12:00 Análise Global  Gravado   

13:00 Jornal da Tarde   Directo

14:00 Casa do Povo Repetição

14:30 Moçambique Digital  

15:00 O Mágico  Programa Nº 22

15:15 Top Fresh    

16:00 Espectáculo Arte no Quintal: “AZ 

Khinera”    

17:00 Convívio Ao Domingo   

Directo 19:30 Passadeira Vermelha 

19:45 Educação Financeira Repetição 

20:00 Telejornal Directo    

21:30 Grande Entrevista:  Roque Silva/

Secretário Geral da FRELIMO 

22:30 Sétima Arte: “O Outro Lado da 

Fronteira”       

00:00 Top Fresh Repetição  

01:00 Convívio Ao Domingo Repetição 

03:00 Análise Global Repetição

04:00 Agora Nós: Pais Que Controlam 

Filhos Adultos Repetição

05:00 Moçambique Digital Repetição 

05:30 O Mágico Repetição   

 

05:40 Hino Nacional    

05:45 Ginástica:  HIT    

06:00 Bom Dia Moçambique  

Directo

SERVIÇOS DE 

UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA

Serviço Geral   21629554

POLÍCIA

POLÍCIA:    199

Corpo da Polícia

Maputo:    21622001

      21625031

           21327206

SOCORROS:  197

1:00 – MADRUGADA INTERACTI-
VA/ EMISSORES PROVINCIAIS

04:55 – HINO NACIONAL 

05:45 – UMA DATA NA HISTÓRIA 

06:00 – JUNTOS AO DOMINGO  

08:00 –TU AÍ, TU AQUÍ

10:00 – TUDO VAI  FICAR  BEM

12:00 – SINAL HORÁRIO/  TÓPI-
COS DO JORNAL DA TARDE

12:02 – MAGAZINE DESPORTIVO 

12:20 – BOLETIM  METEOROLÓ-
GICO

12:30 – JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

14:10-  SOLIDARIEDADE  MO-
ÇAMBIQUE

14:30– DOMINGO DESPORTIVO

18:05 – UMA DATA NA HISTORIA 

19:00 – TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02 – MAGAZINE DESPORTIVO

19:20 – BOLETIM  METEOROLÓ-
GICO 

19:30 – JORNAL DA NOITE 

20:00-  INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

21:30- CLASSICOS AO DOMINGO

22:00-  IZI JAZZ 

NOTICIÁRIOS: 00, 05, 07, 09, 11, 
12.30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HO-
RAS.   

                                                       
…/ anm           

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

18 de Abril de 2021

CINEMA

Agenda

Cultural

Velozes e Furiosos 9 corta 
Sete personagens da franquia

Ao se tornar um universo 
cinematográfico extrema-
mente bem-sucedido, a fran-
quia Velozes e Furiosos mudou 
o seu foco. Nos primeiros fil-
mes da franquia, corridas de 
carro eram o núcleo básico da 
história.

Na era mais recente, a “Fast 
Saga”, os longas se tornaram 
grandes tramas de acção com 
armas poderosas e veículos 
impressionantes e um elenco 
repleto de estrelas.

Fãs esperam ansiosamen-
te o lançamento de Velozes e 
Furiosos 9, que trará de volta 
diversos personagens icônicos 
e deve preparar o terreno para 
o fim da saga de Toretto.

Luke Hobbs e Deckard Shaw
Interpretados respectiva-

mente por Dwayne Johnson e 
Jason Statham, Luke Hobbs e 
Deckard Shaw não farão parte 
da trama de Velozes e Furiosos 
9. O motivo é simples: as gra-
vações do novo filme da saga 
coincidiram com as filmagens 
do derivado Hobbs & Shaw, 
lançado em 2019.

Owen Shaw
Introduzido como um dos 

principais antagonistas da 
saga Velozes e Furiosos, Owen 
Shaw também não deve retor-
nar no nono filme da franquia. 
O personagem de Luke Evans 
terminou Velozes e Furiosos 6 

em coma, e não existe nenhu-
ma indicação que sugira seu 
retorno no novo longa.

Hattie Shaw 
Interpretada por Vanessa 

Kirby, Hattie Shaw roubou 

a cena em Hobbs & Shaw, e 
rapidamente se tornou uma 
personagem querida pelos fãs. 
Como a personagem nunca 
apareceu em Velozes e Furio-
sos, apenas no derivado, não 

existe razão para a beldade fa-
zer parte do novo filme. Hat-
tie deve retornar em Hobbs & 
Shaw 2.

Sr. Ninguém e Little Nobo-
dy

Vivido por Kurt Russell, Sr. 
Ninguém é o enigmático re-
presentante do governo que 
contrata o time de Dom em 
Velozes e Furiosos 7. Embora o 
ator tenha deixado em aberto 
a possibilidade de retornar no 
futuro da franquia, nada indi-
ca sua presença no nono fil-
me. Little Nobody, vivido por 
Scott Eastwood, também não 
deve retornar por estar ligado 
à trama do chefe.

Monica Fuentes 
A personagem de Eva Men-

des nunca causou uma im-
pressão mais duradoura nos 
fãs de Velozes e Furiosos. 
Monica Fuentes apareceu no 
segundo filme da franquia e 
fez uma participação especial 
no quinto capítulo. Nenhuma 
parte da trama de Velozes e 
Furiosos 9 indica o retorno de 
Monica.

Fonte: observatoriodocinema
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Pessoas supostamente aliciadas em Mossurize para trabalharem numa farma na África do Sul 

PUBLICIDADE

3658

U
m indivíduo de 
38 anos de ida-
de encontra-
-se detido na 
província de 

Inhambane, indicia-
do do tráfico de seres 
humanos.O suposto tra-
ficante foi encontrado na 
Maxixe por uma equipa 
do Serviço Nacional de 
Investigação Criminal 
(SERNIC) de Inhambane, 
transportando de for-
ma desumana 18 pessoas 
com idades que variam 
entre 17 e 40 anos.

Detido suposto
traficante de seres humanos  

ficaram animados com a 
proposta, porque havia 
garantia de que o traba-
lho ajudaria a melhorar 
as suas condições de vida 
e das suas famílias.

Segundo o porta-voz 
do SERNIC, em Inham-
bane, Alceres Cuam-
ba, o facto que desper-
tou atenção à equipa do 
SERNIC é que a viatura 
não tem condições para 
transportar tanta gente.

 No grupo ninguém 
apresentava passaporte, 
excepto o suposto tra-
ficante.Alceres Cuamba 
disse ainda que o sus-
peito nega as acusações, 
defendendo-se que foi 
contactado pelas supos-
tas vítimas para acom-
panhá-las para a África 
do Sul.

“Ele disse que aceitou 
o pedido, porque ficou 
sensibilizado e queria 
ajudá-las a chegar àquele 
país. 

Disse ainda que não 
cobrou nenhum centavo 
pelo transporte. Acre-
ditamos que este é um 
caso de tráfico de seres 
humanos, graças a Deus 
frustrado.

 Uma das estratégias 
usadas pelos malfeitores 
é promessa de emprego 
e melhores condições de 
vida, quando na verdade 
o objectivo é outro. Es-
tamos ainda a trabalhar, 
de forma a descobrirmos 
se se trata do primei-
ro caso”, referiu Alceres 
Cuamba.

Facto que preocu-
pa a equipa do SERNIC é 
que as supostas vítimas 
mostram-se revoltadas 
com este trabalho, ale-
gadamente porque está a 
inviabilizar os projectos. 

Acrescentou que as 
18 pessoas serão leva-
das de regresso para a 
província de Manica. O 
indiciado continua de-
tido em Inhambane, e o 
processo poderá ser le-
vado nos próximos dias 
para o Ministério Públi-

co, que poderá culmi-
nar com o julgamento.
Alceres Cuamba revelou 
que o indiciado tem re-
sidência na África do Sul, 
bem como na província 
de Manica. 

De referir que a via-
tura foi interceptada por 
volta das 13.00horas de 
terça-feira. 

Curioso é que antes de 
chegar à Maxixe passou 
por muitos controlos po-
liciais, como, por exem-
plo, Inshope e ponte so-
bre o rio Save.  

A viatura usada para o transporte das supostas vítimas    

Dados referentes ao 
caso dão conta que as 
pessoas foram aliciadas 
no distrito de Mossurize, 
província de Manica, e 
eram levadas para Mpu-
malanga, África do Sul, 
onde alegadamente iriam 
trabalhar numa farma.

Durante o interroga-
tório, diante do SERNIC, 
nenhuma das supostas 
vítimas conseguiu dizer 
se conhecia o proprietá-
rio da farma para onde se 
dirigiam. Contaram que 
receberam a proposta, 
ainda em Mossurize, para 
ir trabalhar naquele país 
vizinho. 

Revelaram ainda que 
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Indiciado de violação sexual em Inhambane

3764

Nacional

CRIMINALIDADE

PUBLICIDADE

O acordo referente à acção colectiva por contracção de silicose 

e tuberculose, firmado entre seis empresas exploração mineira – 

African Rainbow Minerals, Anglo American SA, AngloGold Ashanti, 

Gold Fields, Harmony e Sibanye-Stillwater – e os advogados dos 

requerentes, foi aprovado pelo Supremo Tribunal de Joanesburgo a 

26 de Julho de 2019 e entrou em vigor a 10 de Dezembro de 2019, 

depois de todas as condições terem sido cumpridas.

Todas as alegações feitas contra as empresas de exploração mineira e as suas 
afiliadas relacionadas com a contracção de silicose e tuberculose, incluindo a 
acção colectiva que foi iniciada perante o Supremo Tribunal, serão resolvidas de 
acordo com os termos do acordo de compensação.

Uma pessoa poderá ser elegível para pedir uma indemnização se:

1.  tiver trabalhado na mineração de ouro entre 12 de Março de 1965 e 10 de 
Dezembro de 2019;

2.  tiver trabalhado numa ou mais das minas em questão (ver lista abaixo) 
numa altura em que essas minas pertenciam ou eram administradas pelas 
empresas de exploração mineira abrangidas pelo acordo;

3. tiver realizado trabalhos que implicavam a exposição ao pó de sílica; e

4.  tiver contraído silicose ou tuberculose OU for dependente (por exemplo, 
esposa, filho[a] ou parceiro[a]) de um mineiro que tenha falecido.

LEIA ATENTAMENTE ESTE AVISO, POIS ESTE PODE TER IMPLICAÇÕES NOS 
SEUS DIREITOS.

QUEM ESTÁ INCLUÍDO NO ACORDO?
O acordo de compensação aplica-se a todos os membros da acção colectiva.  
Uma pessoa constitui um membro da acção colectiva se cumprir todos os 
requisitos de qualquer uma das quatro classes que se seguem:

Classe 1:

Todas as pessoas: 

1.  que, a 10 de Dezembro de 2019, estavam a realizar, ou antes de 10 de 
Dezembro de 2019 tinham realizado trabalhos de risco. “Trabalho de risco” 
é definido na “Occupational Diseases in Mines and Works Act”, de 1973, 
como qualquer trabalho realizado por uma pessoa que está exposta a pó cuja 
composição ou concentração seja prejudicial ou potencialmente prejudicial, 
incluindo o trabalho no subsolo de uma mina de ouro;

2.  que, a 10 de Dezembro de 2019 ou antes, tenham contraído silicose ou 
tenham sido expostos a pó de sílica;

3.  que realizem ou tenham realizado trabalhos de risco numa ou mais das minas 
em questão (ver lista abaixo) depois de 12 de Março de 1965; e

4.  que não tenham resolvido o seu processo nos acordos anteriormente 
finalizados com a Anglo American South Africa Limited e AngloGold Ashanti 
Limited a 14 de Março de 2016 e a Anglo American South Africa Limited a 19 
de Setembro de 2013, respectivamente.

Classe 2:

Os dependentes de qualquer uma das pessoas contempladas na Classe 1 
indicada acima que tenham falecido a partir de 10 de Dezembro de 2019.
Classe 3:

Todas as pessoas:

1.  que, a 10 de Dezembro de 2019, estavam a realizar, ou antes de 10 de 
Dezembro de 2019 tinham realizado trabalhos de risco;

2.  que, a 10 de Dezembro de 2019 ou antes, tenham contraído tuberculose; e
3.  que realizem ou tenham realizado trabalhos de risco numa ou mais das minas 

em questão (ver lista abaixo) depois de 12 de Março de 1965.
Classe 4:

Os dependentes de qualquer uma das pessoas contempladas na Classe 3 
indicada acima que tenham falecido a partir de 10 de Dezembro de 2019.

QUE EFEITOS TERÁ O ACORDO?
O Fundo Tshiamiso foi criado para executar os termos do acordo e pagar  
uma indemnização monetária aos requerentes elegíveis.  Os requerentes 
elegíveis terão direito a receber um pagamento único de entre 10.000 R e 
250.000 R, consoante a natureza e a gravidade da doença e os danos sofridos 
pelo requerente. Em alguns casos graves, um requerente elegível pode receber 
uma quantia superior, de até 500.000 R.

•  Um requerente elegível é uma pessoa que é membro de qualquer uma das 
classes indicadas acima e que cumpre os requisitos do Fundo Tshiamiso para 
receber indemnização monetária.

•  Todos os membros da acção colectiva podem e são convidados a apresentar 
um pedido de indemnização monetária ao Fundo Tshiamiso, à excepção dos 
membros que optaram por não participar no acordo.

•  Pode encontrar mais informações sobre como apresentar um pedido de 
indemnização abaixo e no site www.tshiamisotrust.com.

Os termos completos do acordo de compensação, bem como a decisão do Tribunal 
que aprovou o acordo, estão disponíveis no site www.tshiamisotrust.com ou podem 
ser solicitados ao Fundo Tshiamiso (informações de contacto abaixo).

NÃO PRECISA E NÃO DEVE PAGAR A NINGUÉM PARA O(A) AJUDAR A 
APRESENTAR UM PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO! 

COMO APRESENTAR UM PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO AO 
FUNDO TSHIAMISO:
PROCEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO: 

Siga estes passos:
1)  Pode verificar se os seus dados constam na base de dados do Fundo Tshiamiso 

e se tem algum pedido de indemnização em curso no site do Fundo Tshiamiso, 
na página https://www.tshiamisotrust.com/status-check/. Também pode ligar 
para o centro de atendimento do Fundo para verificar os seus dados e saber se 
tem algum pedido de indemnização em curso.

2)  Também pode consultar o site ou contactar o centro de atendimento para saber 
que documentos deverá apresentar no âmbito do pedido de indemnização. Estes 
documentos podem incluir os seguintes:

 •  uma cópia do seu documento de identificação, passaporte ou comprovativo 
do seu número de funcionário/indústria;

 •  se for dependente (por exemplo, esposa, filho[a] ou parceiro[a]) de um 
trabalhador da mineração de ouro que faleceu, uma cópia do documento de 
identificação, passaporte ou comprovativo do número de funcionário/indústria 
da pessoa falecida;

 • os seus registos de serviço numa mina elegível (ver lista abaixo).

3)  Os requerentes terão de marcar uma reunião para apresentar o seu pedido 
de indemnização. Para tal, devem ligar para o centro de atendimento do 
Fundo. Existem 50 escritórios na África do Sul e na região da SADC onde pode 
apresentar o seu pedido de indemnização. O centro central de atendimento 
irá marcar a sua reunião no escritório mais próximo do local onde mora. Cada 
requerente tem de apresentar o seu pedido pessoalmente.

 •  Os requerentes que vivem na África do Sul podem ligar para o número 
gratuito do centro de atendimento do Fundo - 080 1000 240 - para marcar 
uma reunião no escritório mais próximo.

 •  Os requerentes que vivem fora da África do Sul podem ligar para o número  
00 27 10 500 6186 para marcar uma reunião num escritório localizado 
no seu país. Tenha em atenção que, quando ligar para este número, irá 
parecer que está ocupado.  A chamada irá cair e depois alguém do centro de 
atendimento irá ligar-lhe de volta. Consoante a sua operadora de rede móvel 
ou fixa, pode demorar algum tempo a iniciar a chamada. 

  Tenha em atenção que o centro de atendimento funciona apenas das 8h às 
17h, de segunda a sexta-feira. Pedimos que ligue apenas durante este horário.

4)  No dia da sua marcação, leve consigo todos os documentos necessários para 
o escritório. O responsável pela apresentação do pedido de indemnização 
aconselhará sobre o que pode ser feito em relação aos documentos em falta.

5)  Serão recolhidos os dados biométricos de todos os requerentes (impressões 
digitais, etc.) para confirmar a sua identidade de forma conclusiva.

6)  Se necessário, será providenciado um exame médico. Isto também será feito 
por marcação.

7)  Depois disso, o seu pedido será considerado pelo Painel de Certificação Médica e 
pelo Comité de Certificação do Fundo, de acordo com as disposições do Fundo.

8)  Uma vez aprovado, a indemnização monetária que lhe é devida será paga para a 
conta bancária verificada do requerente, de acordo com as disposições do Fundo.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES:
Visite www.tshiamisotrust.com

AVISO IMPORTANTE –  
ACÇÃO COLECTIVA POR 
CONTRACÇÃO DE SILICOSE E 
TUBERCULOSE 

Minas elegíveis
SA Land
Daggafontein
East Daggafontein
Elandsrand
Deelkraal (também 
denominado Elandskraal)
Kusasalethu
Western Holdings (1, 2, 3, 
4, 6, 7) (ARMGold)
Matjhabeng (Western 
Holdings outros 4 poços 
Kudu, Nyala, Sable, Eland 
que eram anteriormente os 
poços Freddies e Free State 
Geduld)
Saaiplaas 2, 3
Saaiplaas 4, 5 (Masimong) 
(FreeGold 3)
Free State Geduld
Free State Cons

FreeGold 2 e 4
Freddies 7 e 9  
(para mina Kades Barnea 
cc, Pamodzi, Target)
Freegold 2, 4  
(Tshepong, Phakisa)
Presidente Brand
Presidente Steyn
Steyn 1, 2 (para Kades 
Barnea, Pamodzi, 
Bambanani)
Steyn 3, 4 (FreeGold 1, em 
seguida, Bambanani)
Brand 1, 2, 3, 5  
(Steyn 5 a 8)
HJ Joel/Joel
Western Reefs (combinado 
com Vaal Reefs)
Vaal Reefs (1, 3, 4, 5, 6, 7)
Vaal Reefs 2
Vaal Reefs 8 (Great Noligwa)

Vaal Reefs 9 (Kopanang)
Vaal Reefs 10 (Tau Lekoa)
Vaal Reefs 11  
(Moab Khotsong)
Western Deep Levels
Mponeng (mina Sul WDL 1)
Tau Tona  
(mina Leste WDL 3)
Savuka (mina Oeste WDL 2)
St Helena
Evander (incluindo as minas 
Kinross, Leslie, Bracken e 
Winkelhaak)
Randfontein Estates
Doornkop
Cooke 1, 2 e 3 (Rand 
Uranium)
Cooke 4 (Ezulwini)
Unisel
Mina Harmony

Merriespruit
Hartebeesfontein
Loraine (poços 1, 2 e 3)
Zandpan
Mina Virginia
Village Main Reef
Áreas Ocidentais (para 
South Deep)
South Deep
Beatrix (incluindo Oryx)
Oryx (para Beatrix)
Driefontein  
(incluindo East Driefontein, 
West Driefontein e 
Driefontein Cons)
Kloof (incluindo Leeudoorn 
a partir de um 1 de 
Janeiro de 1993, Líbano e 
Venterspos)
St Helena (secção Beisa)

DADOS DE CONTACTO DO FUNDO TSHIAMISO: 
Tel:  Se reside na África do Sul 

080 1000 240
  Se reside fora da África do Sul 

00 27 10 500 6186
E-mail: info@tshiamisotrust.com
Whatsapp: (+27) 87 250 0066
Site: www.tshiamisotrust.com

A 
equipa do Ser-
viço Nacional 
de Investiga-
ção Criminal 
(SERNIC), em 

Inhambane, deteve um 
indivíduo de 21 anos de 
idade que supostamen-
te faz parte de um gru-
po composto por quatro 
elementos que, recen-
temente, violou sexual-
mente uma menor de 14 
anos de idade. 

O facto deu-se na 
vila de Nova Mambone, 
distrito de Govuro, pro-
víncia de Inhambane. 
O detido encontrava-se 
foragido, juntamente 
com os restantes com-
parsas. 

Segundo o porta-voz 
do SERNIC, em Inham-
bane, Alceres Cuamba, 
consumado o acto, os 
malfeitores abandona-

ram a vítima na via pú-
blica, inconsciente.

A menor foi mais tar-
de socorrida pela comu-
nidade, que, em coor-
denação com o SERNIC, 
transferiu-a para o cen-
tro de saúde. Actual-
mente, recebe trata-
mentos médicos na vila 
de Nova Mambone.  

Dados avançados ao 
domingo dão conta que 
o detido regressou se-
mana passada do escon-
derijo, alegadamente 
porque pensou que o as-
sunto tinha sido esque-
cido. Ainda não se sabe 
do paradeiro dos restan-
tes envolvidos no crime, 
porém Alceres Cuamba 
disse que a corporação 
tem pistas e está a traba-
lhar com vista a locali-
zá-los e, seguidamente, 
responsabilizá-los pelos 

Violaram menor

e abandoram-na inconsciente 
actos cometidos.  

 

... E MAIS 
UM CASO 
DE VIOLAÇÃO 
NA MATOLA
 

Um indivíduo de 28 
anos de idade foi deti-
do, quarta-feira última, 
pela Polícia da República 
de Moçambique (PRM), 
acusado de violar sexual-
mente uma menor de 13 
anos de idade. 

O crime deu-se por 
volta das 6.00 horas no 
bairro Tsalala, município 
da Matola, província de 
Maputo. A menor vive 
com a sua tia, que na al-
tura do incidente não se 
encontrava em casa. Com 
efeito, o malfeitor apro-
veitou-se dessa ausência, 
introduziu-se na resi-

dência e, quando a meni-
na tentou pedir socorro, 
este fechou-lhe a boca e 
consumou-se o acto.

Segundo Carmínia 
Leite, porta-voz do Co-
mando da PRM, em Ma-
puto, alguns moradores 
que ouviram os gritos da 
menor dirigiram-se para 
a residência para enten-
der o que estava a acon-
tecer. Quando chegaram 
o criminoso já se tinha 
retirado. “A menor in-
formou sobre o sucedi-
do e indicou quem era o 
praticante do crime. Os 
vizinhos prontamente 
comunicaram à esquadra 
local. De seguida, a víti-
ma foi levada para o posto 
médico, onde efectuou 
exames médicos. Os re-
sultados confirmaram a 
violação sexual”, referiu 
o porta-voz.
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PUBLICIDADE

A 
assistência huma-
nitária aos desloca-
dos vítimas do ter-
rorismo em Cabo 
Delgado; o elevado 

custo de vida, associado a 
bolsas de fome em algumas 
regiões da província de Nam-
pula, e a disponibilidade de 
energia eléctrica fiável figu-
ram nas questões solicitadas 
ao Governo, que esta quarta e 
quinta-feira vai à Assembleia 
da República (AR) responder 
às 15 perguntas das três ban-
cadas parlamentares.

Cada uma das bancadas 
endossou ao Executivo 5 per-
guntas enquadradas nos as-
suntos da actualidade.

De forma específica, a 
Frelimo pretende saber, en-
tre outros aspectos, como é 
que o país está em termos de 
paz, segurança e assistên-
cia às vítimas do terrorismo. 
Neste contexto, esta bancada 
questiona que acções estão 
em curso, visando providen-
ciar protecção e assistência 
às populações afectadas pelo 
terrorismo e que se encon-
tram deslocadas. 

A Saúde também constitui 
preocupação da Frelimo, que 
pretende saber qual o ponto 
de situação da expansão da 
rede sanitária, do abasteci-
mento e da estratégia logís-
tica para garantir a disponi-
bilidade dos medicamentos 
essenciais para o Sistema Na-
cional de Saúde.  

Esta bancada questiona 
igualmente sobre o que está 
sendo feito para atingir as 
metas traçadas de modo a 
tornar real o Programa Quin-

A Escola de Comunicação e Artes 
(ECA) da Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM) prestou uma singela ho-
menagem ao compositor, intérprete e 
docente na ECA Hortêncio Langa, re-
centemente falecido vítima de doença.

O momento, honrado pela presença 
do Magnífico Reitor da UEM, Orlando 
Quilambo, contou com a presença de 
familiares do malogrado, incluindo os 
filhos Texito e Xixel Langa, para além de 
amigos de longa data, mormente David 
Abílio, Arão Litsuri e António Prista, que 
deram os seus testemunhos, destacando 

a humildade e a capacidade criativa do 
finado.

A Orquestra da ECA interpretou al-
guns temas de Hortêncio Langa. Várias 
mensagens foram apresentadas, sendo 
unânimes em destacar as qualidades hu-
manas e artísticas de Hortêncio Langa 
que só soube fazer amigos pela vida fora.

Hortêncio Langa foi docente de His-
tória da Música na Escola de Comuni-
cação e Artes, depois de concluir a sua 
licenciatura em Música pela mesma es-
cola. Era, a par de Belmiro Adamugy, re-
presentante da ECA na Alumini da UEM. 

UEM celebra 
Hortêncio Langa

Assistência aos deslocados e elevado
custo de vida no centro das atenções  

quenal 2020-2024 em que o 
Governo comprometeu-se a 
aumentar a disponibilidade 
de energia eléctrica em 600 
Megawatts.

O outro sector que preo-
cupa os deputados desta for-
mação política tem a ver com 
estradas e pontes e questio-
na que progressos e acções 
estão em curso neste sector 
visando assegurar uma boa 
transitabilidade tendo em 
conta os estragos causados 
pela chuva. A terminar, a 
Frelimo pretende saber do 
trabalho em curso no sector 
de pesca e aquacultura, que 
visa maximizar a exploração 
e gestão sustentável do po-
tencial existente, de modo a 
garantir a melhoria da segu-
rança alimentar e nutricional 
das populações e aumentar a 
sua renda.

Por seu turno, a Renamo 
pretende saber, entre ou-

tras questões, sobre o ponto 
de situação das estratégias 
adoptadas no combate à 
pobreza e desenvolvimen-
to agrário, tendo em conta 
os vários programas para o 
sector da Agricultura, sobre-
tudo, o SUSTENTA, ora em 
curso em todo o território 
nacional desde o início deste 
quinquénio.

As infra-estruturas tam-
bém preocupam a Renamo, 
que pretende que o Executi-
vo esclareça o estágio do seu 
desenvolvimento, tendo em 
conta o défice que se regista 
sobretudo, no sector de es-
tradas, ferrovias e instalações 
portuárias.

Segundo a bancada, para-
doxalmente, ao invés de ex-
pansão da rede destas infra-
-estruturas estratégicas para 
o desenvolvimento, nota-se 
uma proliferação de porta-
gens um pouco pelo país e 

adiamentos sucessivos de 
projectos-âncora como Bar-
ragem de Mphanda Nkuwa, 
linha-férrea Tete-Macuse e o 
porto de águas profundas de 
Macuse.

Entretanto, a explora-
ção de recursos naturais fi-
gura igualmente nas preo-
cupações da Renamo, que 
questiona sobre o ponto de 
situação dos contratos da 
indústria extractiva; as op-
ções de política e diligências 
diplomáticas para o combate 
ao terrorismo com fortes in-
dícios de associação aos me-
gaprojectos de gás e petróleo.

Por sua vez, o grupo par-
lamentar do Movimento De-
mocrático de Moçambique 
(MDM) pretende saber o que 
é que o Governo está a fazer 
para garantir a assistência e 
reassentamento definitivo 
dos deslocados em Cabo Del-
gado.

Ainda sobre Cabo Del-
gado, e associado ao com-
bate ao terrorismo, o MDM 
quer saber quanto foi gasto 
em pagamento às empresas 
de segurança privadas que 

combateram os terroris-
tas. Esta bancada pergunta 
igualmente sobre a garantia 
emitida pelo Estado moçam-
bicano no valor de 2,2 mil 
milhões de dólares, cerca de 
150 mil milhões de Meticais, 
a favor da Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos.

Em relação ao elevado 
custo de vida, esta bancada 
quer saber quando será dis-
cutido o aumento do salá-
rio, com enfoque no salário 
mínimo. Também questiona 
sobre qual tem sido a respos-
ta do Governo aos surtos de 
fome, que ocorrem em todo 
o país, cujo epicentro foram 
as mortes registadas na pro-
víncia de Nampula.

A terminar, o MDM per-
gunta o motivo da não en-
trada em funcionamento do 
Gabinete Central de Recu-
peração de Activos e do Ga-
binete de Gestão de Activos.
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Moscovo expulsa diplomatas
americanos e convida embaixador
a regressar a Washington

 A decisão, anunciada pelo chefe da diplomacia russa, é uma retaliação à expulsão de diplo-
matas pelo Presidente Joe Biden

O 
Governo da Rússia 
anunciou que vai ex-
pulsar 10 diplomatas 
americanos e que oito 
entidades serão acres-

centadas a uma lista de sanções a 
ser divulgada em breve.

A decisão foi anunciada nesta 
sexta-feira, 16, pelo ministro das 
Relações Internacionais da Rús-
sia, Sergey Lavrov, que justificou 
a decisão como forma de restrin-
gir e impedir que as actividades 
de organizações não-governa-
mentais dos EUA interfiram na 
política russa.

O chefe da diplomacia russa 
sugeriu ainda que o embaixador 
dos EUA, John Sullivan, seguisse 
o exemplo do seu homólogo rus-
so e regresse a casa para consul-
tas, numa clara indicação para 
que o diplomata deixe o país.

Lavrov acrescentou que Mos-
covo também negará à embai-
xada dos EUA a possibilidade de 
contratar funcionários russos e 
de terceiros países.

O mundo chegou ontem, sá-
bado, 17 de Abril, à triste marca de 
três milhões de mortes causadas 
pela covid-19, em meio à piora 
da pandemia na América do Sul, 
principalmente por causa do Bra-
sil, e também pela aceleração no 
número de óbitos na Ásia.

Em três meses, o mundo re-
gistou um milhão de mortes. Até 
14 de Janeiro, a Covid-19 atingiu a 
marca de dois milhões de óbitos e 
um milhão de mortos registados 
até 28 de setembro de 2020.

Em média, foram registados 
12 mil mortos por dia em todo o 
planeta na última semana, apro-
ximando-se aos 14.500 óbitos 
diários do final de janeiro, no pico 
da pandemia. Além disso, cerca 
de 140 milhões de casos foram 
contabilizados no mundo desde 
o início da crise sanitária, sendo 
que  actualmente são 730 mil óbi-
tos por dia, número em constante 
alta desde o fim de Fevereiro.

Com 5,5 por cento da po-
pulação mundial, a América do 

Sul concentra cerca de um terço 
das novas vítimas do novo co-
ronavírus. O Brasil tem cerca de 
2,7 por cento dos habitantes do 
mundo e é responsável por cerca 
de um quarto de todas as novas 
mortes.

A primeira morte causada pelo 
novo coronavírus, um homem 
de 61 anos com uma “misteriosa 
pneumonia viral”, foi registada 
oficialmente em 9 de Janeiro de 
2020 em Wuhan, na China, e des-
de então o vírus se espalhou pelo 
mundo.

Foram 263 dias até o mundo 
chegar à marca de um milhão de 
vítimas da covid-19, 108 dias para 
chegar aos 2 milhões de óbitos e 
apenas 93 dias para chegar aos 3 
milhões.

A Europa é a região mais afec-
tada pela pandemia, com qua-
se um milhão de mortes pela 
doença, seguida da América do 
Norte e América do Sul. Os nú-
meros são do “Our World in 
Data”, projecto ligado à Universi-

Mundo chega a três  milhões
de mortes por covid-19

A medida é uma retaliação à 
expulsão, na última quinta-fei-
ra, pelo Presidente Joe Biden de 
10 diplomatas russos por espio-
nagem e de imposição de san-

ções a 32 entidades e indivíduos 
russos acusados de interferir nas 
eleições americanas e de ligações 
ao ataque cibernético contra 
agências federais e empresas dos 

Estados Unidos, ainda durante a 
Administração Trump.

Serguei Lavrov reiterou que, 
embora a Rússia pudesse tomar 
“medidas dolorosas” contra os 

interesses comerciais america-
nos na Rússia, não o fará no ime-
diato.

A Rússia tem negado qualquer 
interferência nas eleições pre-
sidenciais americanas em 2020 
e no ataque cibernético contra 
agências federais, mas investiga-
ções dos serviços de inteligência 
dos Estados Unidos confirmaram 
as acções.

O Ministério das Relações In-
ternacionais da Rússia alertou 
para uma retaliação “inevitável”, 
alegando que “Washington deve 
perceber que terá de pagar um 
preço pela degradação dos laços 
bilaterais”.

Na terça-feira, 13, o Presi-
dente Joe Biden comunicou por 
telefone ao seu homólogo russo 
da decisão que iria tomar e con-
vidou Vladimir Putin para uma 
cimeira num país neutro para 
discutir as relações entre os dois 
países.

(fonte: voaportugues.com)

dade de Oxford, e da Universida-
de Johns Hopkins.

Entre os dez países com mais 
mortes por covid-19, cinco são 
da Europa, nomeadamente Reino 
Unido, Itália, França, Alemanha e 
Espanha, dois são da América do 
Norte, neste caso, EUA e México, 
dois da Ásia, Índia e Rússia e o 

Brasil na América do Sul.
A região mais populosa do 

mundo, com 59,6 por cento dos 
habitantes do planeta, a Ásia tem 
apenas 15,3 por cento dos óbitos, 
mas está a passar por uma ace-
leração no número de mortes. O 
número de vítimas saltou de uma 
média de 900 por dia no começo 

de Março para mais de 2,3 mil ac-
tualmente.

A África tem menos de 4 por 
cento das mortes por covid-19 
confirmadas e a Oceânia, região 
menos afectada pelo vírus, tem 
pouco mais de mil mortes desde o 
início da pandemia.

Apesar de serem as regiões 
mais afectadas em termos de 
números absolutos, a Euro-
pa e América do Norte viram o 
número de óbitos recuarem des-
de o pico registado em Janeiro. 
Enquanto isso, a América do Sul, 
puxada pelo Brasil, transformou-
-se na região mais letal da pan-
demia.

O número diário de vítimas 
na Europa caiu de uma média de 
5,6 mil por dia no fim de Janeiro 
para cerca de 3,6 mil actualmen-
te. O da América do Norte caiu 
de 4,9 mil para 1,5 mil na mesma 
base de comparação.

Fonte:(g1.globo.com)

Serguei Lavrov, Ministério das Relações Internacionais da Rússia
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tão, onde bin Laden viria a ser mor-
to anos depois, ou refugiaram-se 
em áreas remotas. Com efeito, a in-
vasão mergulhou o país numa longa 
guerra que agora Joe Biden quer pôr 
fim, quase vinte anos depois do dis-
paro do primeiro tiro.

Apesar da remoção dos Tali-
bã do poder, George W. Bush e os 
seus sucessores, incluindo Biden, 
enfrentaram sempre um dilema: 
manter as tropas no Afeganistão 
ou retirá-las. A decisão da manu-
tenção das tropas no país foi sem-
pre questionável. Em vinte anos de 

Quase vinte anos depois de Bush 
declarar guerra contra o Afeganis-
tão, Joe Biden chama para si a res-
ponsabilidade de devolver as tropas 
norte-americanas para as trinchei-
ras de Virgínia. O Presidente dos 
EUA prometeu, recentemente, que 
o dia 11 de Setembro é a data final da 

estadia das suas tropas em território 
afegão. Enquanto os EUA “fogem” 
da mais longa guerra que já trava-
ram, levantam-se incógnitas sobre 
até que ponto a invasão àquele país 
alcançou o objectivo pretendido. Os 
Talibã foram removidos do poder, a 
al-Qaeda perdeu a sua base de ope-
rações segura, mas a ameaça Talibã 
continua presente e ameaça voltar 
a tomar o poder. Ainda assim, tudo 
indica que os EUA aperceberam-se 
que travaram vinte anos de uma 
guerra invencível.

A invasão americana ao Afega-
nistão teve origem no ataque terro-
rista de 11 de Setembro de 2001, que 
levou à queda das torres gémeas do 
World Trade Center, nos EUA. Ter-
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A reacção do então 
governo de Kabul, 
ainda que normal 
no relacionamen-
to entre Estados, 
foi assumida como 
sendo uma táctica 
para acobertar ter-
roristas

Apesar do dilema 
ter sido enfrentado 
pelos presidentes 
George W. Bush, 
Barak Obama e 
Donald Trump, Joe 
Biden diz que não 
quer deixar a tarefa 
de retirar as tro-
pas do Afeganistão 
para o seu sucessor 

OLHANDO O MUNDO

Edson Muirazeque *
edson.muirazeque@gmail.com

Os 20 anos de uma
guerra invencível

roristas suicidas sequestraram 
quatro aviões comerciais que 
usaram para embater sobre as 
torres gémeas, sobre o Pentá-
gono e também pretendiam 
embater sobre a Casa Branca, 
instituições que simbolizam 
o poder económico, militar e 
político dos EUA. Em resposta 
ao ataque, o presidente Bush 
ordenou a perseguição e cap-
tura dos terroristas responsá-
veis, que foram identificados 
como sendo do grupo terro-
rista al-Qaeda, então liderado 

por Osama bin Laden. Sendo que 
bin Laden se encontrava no Afega-
nistão, Bush exigiu que o governo 
daquele país, os Talibã, o extra-
ditasse e expulsasse a al-Qaeda e 
outros grupos terroristas suposta-
mente baseados no país. Os Talibã 
recusaram extraditá-lo e exigiram 
que os EUA apresentassem evidên-
cias convincentes de que bin Laden 
esteve, de facto, envolvido nos ata-
ques de 11 de Setembro.

A reacção do então governo de 
Kabul, ainda que normal no re-
lacionamento entre Estados, foi 
assumida como sendo uma tácti-
ca para acobertar terroristas. Com 
efeito, os EUA lançaram, em 7 de 
Outubro de 2001, a Operação Li-
berdade Duradoura.  Ao iniciar a 
invasão, Bush pretendia desman-
telar a al-Qaeda e privar-lhe de 
uma base de operações segura no 
Afeganistão, derrubando o governo 
dos Talibã. Até o dia 17 de Dezembro 
de 2001 os Talibã já tinham sido re-
movidos do poder, e os EUA e seus 
aliados controlavam o país com a 
instalação de bases militares nas 
grandes cidades. A rápida remoção 
dos Talibã do poder não significou, 
no entanto, o fim da ameaça terro-
rista. Grande parte dos membros da 
al-Qaeda e dos Talibã escaparam da 
perseguição para o vizinho Paquis-

invasão há uma geração de jovens 
que vai emergindo a consideran-
do que a situação de destruição e 
insegurança que se vive no país 
é imputável à presença de forças 
externas. Aliás, é a contínua pre-
sença de forças estrangeiras que 
legitima, em grande parte, a luta 
dos Talibã e enfraquece a posição 
do governo de Kabul, que é vis-
to como marioneta de potências 
externas. A manutenção é igual-
mente problemática para a segu-
rança das tropas externas. À me-
dida que o tempo vai passando 
mais soldados vão perder a vida 
e isso levanta questionamentos, 
a nível doméstico dos EUA e dos 
seus aliados, sobre o porquê da 
manutenção dos soldados na-
quele país.

A decisão de retirar as tropas é 
também questionável porque os 
EUA vão abandonar o país numa 
situação de destruição e insegu-
rança que é imputável às forças 
invasoras. Os Talibã foram sim 
removidos do poder mas con-
tinuam presentes, resilientes e 
ameaçam, até, voltar a tomar o 
poder. A retirada é como se os 
EUA e seus aliados estivessem 
a render-se ou reconhecessem 
a incapacidade de eliminar a 
ameaça Talibã. Aliás, a anunciada 
retirada de tropas norte-ameri-
canas resulta de uma negocia-
ção, ou “rendição”, do governo 
de Donald Trump com os Talibã, 
estes últimos que condicionam o 
diálogo intra-afegão à remoção 
de todas as forças externas. 

Apesar do dilema ter sido 
enfrentado pelos presidentes 
George W. Bush, Barak Obama 
e Donald Trump, Joe Biden diz 
que não quer deixar a tarefa de 
retirar as tropas do Afeganistão 
para o seu sucessor. Biden dei-
xa, assim, o Afeganistão ciente 
de que os Talibã continuam a ser 
uma ameaça ao governo de Ka-
bul, mas, como ele mesmo disse, 
os EUA não devem “continuar o 
ciclo de prolongar ou expandir 
a sua presença militar no Afega-
nistão na esperança de criar con-
dições ideais para a sua retirada, 
esperando um resultado diferen-
te”. Ou seja, travaram vinte anos 
de uma guerra invencível.

* Docente e pesquisador da 
Universidade Joaquim Chissano
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UEFA capacita
secretários-gerais em Maputo  

A 
cidade de Maputo 
acolheu durante cin-
co dias um programa 
de formação promo-
vido pela União das 

Associações Europeias de Futebol 
(UEFA), no âmbito do progra-
ma CAF/UEFA ASSIST. Treze (13) 
secretários-gerais de diferentes 
países africanos beneficiam-se de 
uma capacitação em várias maté-
rias na área administrativa para o 
desenvolvimento do futebol. Esta 
formação contou ainda com a 
parceria da Confederação Africana 
de Futebol (CAF) e o Conselho das 
Associações de Futebol da África 
Austral (COSAFA). 

Os participantes foram muni-
ciados de ferramentas eficazes que 
poderão ser implementados nos 
respectivos países.  Segundo Eva 
Pasquier, chefe do Departamen-
to de Relações Internacionais da 
UEFA, os beneficiários vão actuar 
de forma mais eficiente.

Após a realização de uma série 
de oficinas de trabalho entre os 
grupos, os secretários aprende-

ram e aprimoraram os seus conhe-
cimentos sobre matérias de gestão 
do futebol. Ao longo da semana 
foram abordados vários temas ac-
tuais como a governança do fute-
bol e estratégia, finanças e recursos 
humanos, actividades comerciais 
e comunicação e gestão do futebol.

Eva Pasquir e os seus colegas 
Kenny MacLead, consultor da 
UEFA, Stewart Roger, consultor 
da UEFA e chefe executivo da Fe-

deração de Futebol da Escócia, Jorl 
Pinson, especialista do Programa 
da Academia da UEFA, e Pedro 
Correia, consultor da UEFA, cons-
tituem a equipa de emissários da-
quele organismo desportivo euro-
peu para transmitir uma bagagem 
de conhecimentos, em áreas de 
gestão, aos executivos das fede-
rações/associações nacionais de 
futebol.

Refira-se que o UEFA ASSIST 

visa oferecer a outras confedera-
ções de futebol uma partilha de 
conhecimentos e novas oportuni-
dades de desenvolvimento.

UEFA E FMF 
PARTILHAM 
EXPERIÊNCIAS

Paralelamente ao programa, a 
Federação Moçambicana de Fute-
bol (FMF) beneficiou de uma série 

de acções de assessoria nos seus 
diferentes sectores.   

Uma série de oficinas de traba-
lho que teve a duração de quatro 
dias desenhou um plano opera-
cional para os próximos 20 me-
ses. O documento será revisto e 
aprovado pela Direcção Executiva 
da FMF, cabendo à mesma dar se-
guimento às linhas de orientação 
recomendadas pelo estudo.

Após interacção nos últimos 
dias com diversos stakeholders do 
futebol nacional, nomeadamente 
com a direcção e administração da 
FMF, associações provinciais, sin-
dicato de jogadores, adeptos, im-
prensa, clubes, entre outros agen-
tes, os experts da UEFA colheram 
informação sobre a organização e 
estado do futebol moçambicano, 
numa perspectiva de apresentar à 
direcção da FMF um plano de es-
truturação para os próximos anos.

As discussões estiveram cen-
tradas na estrutura de governan-
ça; funções e responsabilidades 
da assembleia geral, presidente, 
direcção executiva, secretário-
-geral e administração; e modelo 
de estrutura administrativa (orga-
nograma).

Aprendi muito 

“Foram dias de intenso trabalho 
e, acima de tudo, de muto aprendi-
zado. 

Eu particularmente colhi várias 
experiências e conhecimento, que 
poderei implementar no plano es-
tratégico  da minha federação.

 Tenho apenas uma semana como 
secretária-geral e com certeza as 
ferramentas que me foram conferi-
das serão úteis”. 

– Goabaone Taylor, Botswana

“Sem dúvida que saímos daqui com 
uma bagagem de conhecimento. Saio 
daqui com uma percepção diferente 
em relação ao papel que assume um 
secretário-geral. 

Dantes havia uma confusão em re-
lação às responsabilidades de um se-
cretário-geral. 

Aprendi a ter uma visão em relação 
a todas as áreas administrativas. Saio 
fortalecido e espero dar o melhor de 
mim juntamente com a ajuda de todos 
os colegas.

Saio fortalecido
– Hilário Madeira, Moçambique

Abriu-nos a visão
– Mohapi Mokhosi, secretário-geral da Federação 

de Futebol do Lesoto 

“Estamos bastante satisfeitos com a 
informação que recebemos relativamente 
à comunicação nas mais variadas federa-
ções. Foi bastante esclarecedor e abriu-nos 
a visão. Certamente que de volta ao nosso 
país lutaremos, com base neste aprendi-
zado, para tornarmos a nossa federação 
uma das melhores de África em termos de 
comunicação, conteúdo e publicações tor-
nando-a mais interessante para os adeptos 
e para a geração de receitas”.

Houve muita interacção 

“Estivemos aqui neste evento como co-orga-
nizadores em parceria com a CAF/UEFA e esco-

lhemos Moçambique como o local para aco-
lher este importante evento. Contamos com 
uma nova geração de secretários-gerais que 
puderam beneficiar desta formação en-
riquecedora, iniciámos este trabalho em 
2018. Foi um momento de partilha  entre 
os grupos de trabalho. Dentre as várias ma-

térias aprendidas não significa que os visa-
dos sejam peritos nelas, mas sim que tenham 

conhecimentos sólidos que lhes possa permitir 
uma melhor governança e gestão no seu dia-a-dia. 

– Sue Destombes, SG da COSAFA
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Tubarões e Naval
decidem hoje “Verão”
A

s formações do Clu-
be de Natação Tuba-
rões de Maputo e do 
Clube Naval decidem 
esta tarde com quem 

fica o título de campeão nacional 
de Verão época 2020/2021.

No “Nacional” de Verão mais 
desnivelado e menos participa-
tivo dos últimos anos, os dois 
conjuntos entram para a última 
jornada bem posicionados para 
alcançar o topo. 

Ontem, os Tubarões somavam 
mais de 1400 pontos contra pou-
co mais de 1100 do Naval, ambos 
bem distantes do Golfinhos e dos 
“locomotivas” que estavam per-
to duma centena.

O Naval, campeão em título, 
mantém o domínio em femini-
nos enquanto a nível de mascu-
linos o mandão tem sido Tuba-
rões.

O último dia do “Nacional”, 
que se disputa na Piscina Olím-
pica do Complexo Desportivo do 
Zimpeto, inicia às 08.00horas 
com a disputa de provas de 100 
estilos, seguida por 200 livres. 
Teremos ainda estafetas 4X50 li-
vres, 200 estilos e mariposa.

O campeonato termina no fi-
nal do dia com a premiação dos 
campeões nacionais de juvenis, 
juniores e seniores em ambos os 
sexos.

CLAYTON DESTACA-SE

Num “Nacional” sem gran-
des marcas, por conta da lon-
ga paragem devido à Covid-19, 

destaque para o desempenho de 
Clayton Munguambe, de 13 anos. 
O adolescente entrou forte e nos 
primeiros dois dias conseguiu 
fixar dois novos recordes de ca-
tegoria. Nos 1500 fez 18.14.85 mi-
nutos superando os 18.33.11mi-
nutos que datavam desde 28 de 
Abril de 2007. Nos 800 fez 9.31.04 
minutos, superando os anteriores 
9.44.96 minutos, feito no dia 28 
de Abril de 2007.

Ainda que não sejam marcas 
por aí além, igualmente pode-se 
assinalar as duas vitórias de Alicia 
Mateus, que venceu a última Tra-

vessia Ka Tembe-Maputo a nado. 
Nos 1500 fez 21.07.75 minutos 
ainda distante dos 20.20.30 mi-
nutos que fez em 2019 e nos 800 
alcançou 10.55.6 minutos longe 
dos 10.35.39minutos, feitos há 
dois anos.

UM ATLETA DE TETE 
ENTRE
CERCA DE 200 DE 
MAPUTO

Como era de esperar, o “Na-
cional” deste ano é praticamente 
um campeonato da cidade. Aliás, 

de fora desta urbe só está um 
atleta proveniente de Tete que 
nas primeiras duas provas dis-
putadas mostrou-se com furos 
muito abaixo.

A ausência de clubes de fora 
de Maputo deve-se ao facto de 
grande parte das escolas de na-
tação, que são as que dão vida à 
modalidade nas províncias, esta-
rem encerradas aliado às dificul-
dades financeiras para a vinda à 
capital do país. 

Assim, o “Nacional” resume-
-se aos clubes Tubarões, Naval, 
Golfinhos, Ferroviário de Ma-

puto, Academia Marlins de Mo-
çambique, Clube de Natação do 
Zimpeto e ao atleta proveniente 
de Tete.

Entretanto, o primeiro “Na-
cional” desde o primeiro caso da 
covid-19 no país tem sido mar-
cado pelo cumprimento de um 
rigoroso protocolo sanitário. À 
entrada ao local os participantes 
lavam as mãos, medem a tempe-
ratura e entregam os seus dados 
pessoais, incluindo contacto. Até 
ao fecho deste trabalho não havia 
casos de pessoas com temperatu-
ra acima do recomendável.

Morreu na madrugada de sexta-
-feira o ex-futebolista e dirigen-
te desportivo João Raul, vítima de 
doença prolongada. O funeral do 
malogrado está marcado para ama-
nhã, segunda-feira, no Cemitério de 
Lhanguene, cidade de Maputo. 

João Raul, que ia completar 64 
anos de idade em Junho, foi futebo-
lista do Beira-Mar no início da sua 
carreira, vindo a ter uma passagem 
pelo 1.º de Maio, antes de se transfe-
rir para o Maxaquene, na altura com 
o nome de Sporting Clube de Lou-
renço Marques, jogando na posição 
de lateral-direito, na década de 70.

Depois de terminar a carreira 
futebolística, João Raul, que havia 
feito um curso de Educação Física, 

foi professor dessa disciplina e pos-
teriormente foi designado chefe dos 
Serviços de Educação Física ao nível 
da província de Maputo, ainda nos 
finais da década de 70.

Como grande impulsionador 
e defensor do desenvolvimen-
to do desporto, João Raul foi es-
colhido para desempenhar as 
funções de secretário-geral da 
Federação Moçambicana de Fu-
tebol (FMF), onde dinamizou vá-
rias acções para o melhoramen-
to futebolístico nacional, mas 
acabou por ser afastado da federação.  
No dia seguinte à sua demissão, o 
Costa do Sol, reconhecendo as suas 
capacidades, através de Rui Tadeu, 
na altura director executivo dos 

“canarinhos”, recrutou-o para o 
cargo de chefe do Departamento 
de Futebol do Costa do Sol e, mais 
tarde, também foi, ainda naquele 
clube, director desportivo e direc-
tor executivo, até à sua reforma, em 
2018, que ele considerou-a de com-
pulsiva.

Realçar que João Raul, que deixa 
viúva e dois filhos, foi determinante 
na manutenção do grande estatuto 
ostentado pelo Costa do Sol no fu-
tebol moçambicano, depois de este 
clube ter iniciado a senda vencedo-
ra em 1979, quando arrebatou o seu 
primeiro título nacional, para mais 
tarde cometer a proeza de arrebatar 
quatro campeonatos consecutivos 
entre 1990 e 1994.

EX-FUTEBOLISTA E DIRIGENTE 

Morreu João Raul
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Olhares BuBuBu l 20 de Maio de 2018Bula-Bulala-BulaB-B-BBu ulalala

Aflição de uns

chance 

para outros

H
á um fenómeno 
interessante em 
curso, um pouco 
por todo o lado... 
num silêncio en-

surdecedor, comerciantes 
de baixa índole estão a as-
saltar os bolsos dos pacatos 
cidadãos à mão desarma-
da... melhor dito, à barriga 
desarmada.

E como é que o fazem?
Simples: aumentam “nas 

calmas” um ou dois Meti-
cais nos preços dos princi-
pais produtos de consumo 
e, mais grave ainda, alguns 
marcam os preços em fun-
ção do aspecto do cliente; 
quer dizer se pareces um 
“coitadito” aumentam um 
ou dois Meticais, mas se 
pareces mais “saudável” 
podem atirar-te com 5 Me-
ticais a mais.

Bula-bula constatou ain-
da que quando se aproxima 
o fim-de-semana, os pre-

ços disparam literalmen-
te. Ao final do mês, então, 
a coisa salta feito pulga no 
Verão. E os preços vão para 
a lua...

Veja-se que um saco de 
batata que muda de preço 
de um dia para o outro dei-
xa qualquer um assombra-
do: numa tarde o saco está 
a 350, no dia seguinte já é 
vendido a 400... A pergunta 
que não quer calar é o que 
teria acontecido durante a 
noite para levar a essa alte-
ração do preço? Adivinhem: 
“é que lá onde compramos 
o preço subiu”. Esta é a 
resposta invariável... “lá 
onde?”, perguntará o clien-
te... e a resposta já vem en-
gatilhada: “o rand subiu”.

O facto é que não importa 
se o rand subiu ou não... os 
preços dançam como varras 
ao vento. 

Nesta roubalheira de-
senfreada, há ainda aqueles 

“assaltantes” que se dão ao 
trabalho de, em cada saco 
de batata, apenas para ci-
tar um exemplo, tirarem 
uma ou duas unidades, que 
vão coleccionando até en-
cherem um saco. A opera-
ção decorre a olhos vistos; 
já estão habituados a rou-
bar que nem se preocupam 
em esconder o acto. Ali no 
“Zimpeto”, isso é feito à luz 
do dia.

O que espanta a Bula-bula 
é que os preços flutuam sem 
nenhuma intervenção das 
leis de procura e oferta. De-
pendem dos comerciantes. 
Isso é assombroso, porque 
mesmo numa “economia 
livre” não há carta branca 
para se assaltar o bolso do 
cidadão. Aqui vale a lei da 
bala. Parece.

Alguém nos safa desta? 
É que a crise – pandemia e 
outras mais – afecta-nos a 
todos.... Socorro!

Uma imagem vale mais do que mil palavras... ver-
dade secularizada pelas experiências que se vão acu-
mulando – como camadas de pó – na vida das pes-
soas. Se mais dúvidas houvesse, um acontecimento 
recente provou ser essa uma coisa a ter sempre em 
conta... a fotografia pode, dependendo do ângulo do 
observador, criar milhares de interpretações.

Sabendo disso – se calhar por maldade mesmo ou 
estupidez crónica – um salafrário publicou nas re-
des sociais que na mesquita do MBS havia orações e 
que terminavam em banquetes faustuosos. Encimou 
a nota com uma foto em que apareciam vários fiéis, 
no interior da aludida mesquita, em animada cava-
queira.

Como se pode imaginar, o post mexeu com diver-
sas sensibilidades. Agentes da PRM – que afinal ga-
rantem a segurança das instalações comerciais – fo-
ram chamados à liça. A verdade é que não havia nada 
daquilo. A fotografia, ficou provado, existe há vários 
anos e foi tirada durante o período de jejum.

Bula-Bula, que não gosta de meter o bico em sea-
ra alheia, tendo testemunhado a cena, pergunta-se: 
qual é a cena? Não bastam já os fake news que rece-
bemos diariamente sobre Cabo Delgado?

Sendo a última dando conta do registo de um ata-
que a Palma (o articulista até dizia que tinha imagens 
que só não publicava por serem assustadoras) para 
horas depois, ele mesmo fazer um desmentido. Dá 
para imaginar quantas pessoas entraram em pânico 
por causa dessa notícia?

Agora, temos essa... uma foto antiga a querer agi-
tar as ondas no Sul do país, enquanto no Norte é um 
texto... com o perdão da palavra, isto também é ter-
rorismo! 

Agitadores 

de emoções à solta

Solta de Inácio PereiraSolta de Inácio Pereira
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