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Descentralização é um processo a ser ajustado à medida que se implementar

Acção terrorista contribuiu para a destruição de infraestruturas...e de tecido empresarial
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d BENTO VENÂNCIO e MARIA 
DE LURDES COSSA

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Economia emite
sinais de esperança

O 
Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, 
perspectiva a reto-
ma da economia em 
2022, ano que poderá 

ser marcado pelo início da pro-
dução de gás natural em Mo-
çambique. 

Segundo o estadista moçam-
bicano, o ano prestes a findar 
trouxe uma réstia de esperança 
quando a economia moçam-
bicana logrou crescer  em 1.78 
por cento contra o desempenho 
negativo de menos 1,8 por cento 
em 2020. 

São dados que segundo Nyusi 
sugerem o início da retoma eco-
nómica e o controlo da inflação 
abaixo de 7%. 

“Nas nossas perspectivas, 
antes da crise pandémica da 
Covid-19, o ano 2021 seria  de 
inflexão da curva do ritmo de 
crescimento e o início de um 
novo ciclo de prosperidade 
económica. Contudo, e com 
as devidas cautelas, podemos 
projectar para 2022, um cres-
cimento entre 2,6% e 5,3%, no 
pressuposto de conseguirmos 
sustentar a estabilidade con-
quistada no segundo semestre 
de 2021. Se assim for, podere-
mos projectar um crescimento 
acima de 7% a partir de 2023”, 
sublinhou. 

Recaiu sobre estes avanços, 
em terreno macroeconómico, a 
diversificação sectorial da eco-
nomia, a par da edificação de 
infra-estruturas nas zonas ru-

rais, da formação e de reformas 
estruturais conducentes a um 
ambiente de negócios propício 
ao investimento. 

Trata-se de indicadores que 
tiveram o seu impacto na se-
gurança alimentar, campo que 
registou o recuo da fome, pois, 
segundo apontou o Chefe do Es-
tado, verificou-se o aumento de 
agregados familiares com reser-
vas alimentares de 32 por cento 
em 2020, para 56 por cento em 
2021.

Ou seja: mais de 3 milhões de 
moçambicanos passaram a ter 
acesso à alimentação adequada, 
comparativamente ao período 
de 2016 e 2020, em que o nú-
mero de pessoas se manteve em 
cerca de 12 milhões. 

TERRORISMO 
AFECTA
PRODUÇÃO 

Segundo o Chefe do Esta-
do, além de luto e dor, a ac-
ção terrorista contribuiu para a 
destruição de infra-estruturas 
socioeconómicas, património 
público e do tecido empresarial, 
causando uma quebra dos ní-
veis de actividade, caracterizada 
pelo fecho de empresas e repar-
tições da Administração Pública. 

“Um dos impactos da agres-
são criminosa é a redução da 
nossa capacidade produtiva, o 
aumento do desemprego e o re-
trocesso nos níveis de bem-estar 
social”, enumerou.

Contudo, ressalvou que nos 
distritos a norte da Província 

de Cabo Delgado, a situação 
caracteriza-se por estabilização 
gradual e crescente, apesar de 
focos esporádicos que tendem a 
se expandir para os distritos li-
mítrofes da província do Niassa. 

“De 1 de Janeiro a 30 de No-

Volvido ano e meio da implantação e início do funcionamento 
dos novos órgãos na província, Nyusi assume que um dos grandes 
desafios do país foi e continua a ser a descentralização governativa. 

Explicou que no âmbito da operacionalização da Governação 
Descentralizada Provincial, foram instituídos os conselhos nacio-
nais e provinciais de coordenação e estão em curso várias acções de 
reforma legislativa e política, com destaque para a revisão da Polí-
tica e Estratégia de Descentralização e a concepção do Programa 
Nacional de Construção e Reabilitação de Infra-Estruturas Admi-
nistrativas dos distritos.

“A nossa experiência evidencia que não se trata de um caminho 
linear, com garantias de um produto acabado. Estamos perante um 
processo novo e peculiar que terá de ser ajustado à medida que se 
implementa”, afirmou. 

Acrescentou que a configuração final da descentralização de-
pende, em larga escala, da implementação de um conjunto de con-
tribuições políticas e administrativas. 

“Para cumprir esta meta, necessitamos de uma maior alocação 
de recursos humanos, patrimoniais e financeiros”, ressalvou. 

Admitiu que o resultado desejado levará algum tempo para ga-
rantir uma melhor coordenação e complementaridade nas atribui-
ções de cada um dos órgãos de governação.

Descentralização 
continua desafio 
importante

Acesse: https://t.me/Novojornal
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País resgistou 13 casos de rapto
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vembro de 2021, foram regis-
tados 52 ataques terroristas. No 
mesmo período do ano passado, 
os terroristas lançaram 160 ata-
ques. Fomos capazes não apenas 
de conter, mas de reduzir em 
três vezes o número de agressões 
terroristas”, referiu. 

Na estratégia de prevenção e 
controlo do extremismo violen-
to, a acção de Moçambique não 
se resume apenas às medidas 
combativas, estando o Estado 
moçambicano a promover, em 
paralelo, programas intensivos 
de promoção de desenvolvi-
mento, formação e criação de 
oportunidades de emprego nas 
províncias de Cabo Delgado, 
Niassa e Nampula, assumindo a  
ADIN -Agência de Desenvolvi-
mento Integrado do Norte - pa-
pel fundamental na implemen-
tacção de medidas que visam a 
prevenção e resiliência contra 
conflitos. 

Esse programa atinge um va-
lor superior a 100 milhões de dó-
lares norte-americanos. 

O Presidente da República in-
formou que o Governo aprovou 
também o Plano de Reconstru-
ção da Província de Cabo Del-
gado para o período 2021-2024, 
orçado em cerca de 300 milhões 
de dólares americanos. “Que-
remos com este Plano apoiar a 
recuperação das zonas afectadas 
através das acções de assistên-
cia humanitária, recuperação 
de infra-estruturas e activida-
de económica e financeira com 
projectos, a curto e médio pra-
zos”, apontou.

Explicou que o Plano de Cabo 
Delgado tem o seu foco nas zo-
nas onde as Forças de Defesa e 
Segurança expulsaram a presen-
ça terrorista. 

BRIGADAS 
OPERATIVAS 
CONTRA RAPTOS

O Chefe do Estado lamentou o 
recrudescimento da criminalida-

de de natureza diversa e dos raptos 
em particular.

Referiu que o crime de raptos 
tem um impacto humano, social 
e económico significativo e tende 
a ocorrer nos grandes centros ur-
banos, dada a afluência de pessoas 
que procuram desenvolver os seus 
negócios e outras actividades, com 
destaque para as províncias de 
Maputo, cidade de Maputo, Sofala 
e Manica.

“Durante o presente ano foram 
registados 13 casos de rapto no ter-
ritório nacional, dos quais 6 foram 
esclarecidos, o que resultou em 18 
detidos”, disse. 

Como resposta a esta vaga, o 
Presidente Nyusi fez menção a ac-
ções visando reduzir a intensifica-
ção dos raptos e mitigação dos seus 
impactos, sendo de destacar: a 
criação das brigadas especializadas 
de prevenção e combate ao crime 
de rapto actualmente em treina-
mento especializado; mapeamen-
to e reforço do controlo de fontes 
potenciais de crime, com ênfase 
para cidadãos nacionais e estran-
geiros, cadastrados, evadidos de 
cadeias e procurados com man-

dados de captura e reforço da coo-
peração e/ou coordenação com as 
polícias congéneres e outras agên-
cias de investigação criminal.

PAÍS TEM MAIS DE 22 
MILHÕES DE VACINAS

O sistema de Saúde mo-
çambicano dispõe, neste mo-
mento, de 22.465.529 vacinas, 
prevendo-se a recepção de mais 
32.394.333 imunizantes, indi-
cou o Presidente da República. 

O estadista disse que o Go-
verno está a fazer a sua parte, 
competindo os cidadãos aderir 
ao processo de vacinação. “Te-
mos agora vacinas disponíveis. 
Vamos todos lutar pela vida, o 
nosso bem mais precioso”, ape-
lou.

Falou de assinaláveis avan-
ços no controlo da pandemia da 
Covid-19, tendo o país reduzido 
os internamentos e o número de 
óbitos.

Manifestou o compromisso 
do Executivo na vacinação de 

O Presidente da República reiterou o compro-
misso do Governo no cumprimento integral do 
Acordo de Paz Duradouro, Definitivo e Efectivo e a 
bem da Reconciliação Nacional, assinado, em Ma-
puto, a 6 de Agosto de 2018.

Destacou que o processo do Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração (DDR) tem sido 
conduzido num espírito de confiança mútua e de 
colaboração profícua entre o Governo, a Renamo e 
os parceiros internacionais e a equipa dirigida pelo 
enviado especial do Secretário-Geral das Nações 
Unidas, António Guterres. 

“Foi este bom entendimento que permitiu, jun-
to da comunidade internacional, a mobilização de 
recursos financeiros necessários para desenvolver 
programas que incluirão a desactivação de 16 an-
tigas bases da Renamo”, disse o estadista dando a 
conhecer que 11 destas bases já foram completa-
mente desmanteladas e encerradas.

Refira-se que, no decurso do processo foram 

desmobilizados e reintegrados 3267 antigos guerri-
lheiros da Renamo, representando 63% do número 
total, dos quais 156 mulheres e 3141 homens, que é 
de 5221 pessoas.

O Presidente da República informou que ade-
riram a este processo outros 90 antigos elementos 
que,voluntariamente, abandonaram a Junta Militar 
da Renamo, incluindo oficiais superiores. 

O estadista disse ainda que foi inspirados neste 
espírito de reconciliação e de consolidação da paz 
que, a 10 de Dezembro, os moçambicanos teste-
munharam à cerimónia de graduação de 36 qua-
dros da PRM, na Escola de Sargentos Tenente Ge-
neral Assael Tazama, em Metuchira. 

“Esses graduados eram antigos guerrilheiros da 
Renamo que se juntaram a uma dezena de oficiais 
anteriormente treinados e enquadrados.Todos es-
tes actos ajudam a criar um clima verdadeiro e sus-
tentado de harmonia e de concórdia”, observou o 
Chefe do Estado. 

DDR está a ser conduzido
no espírito de confiança

toda a população considerada 
como grupo-alvo, de forma a 
atingir a meta de 16 825 333 mi-
lhões de pessoas até o próximo 
ano. 

Até ao presente momen-
to, foram vacinadas, em todo 
o país, 7.352.996 pessoas com, 
pelo menos,  1 dose, das quais 
4.903.643 cidadãos estão com-

O Chefe do Estado anunciou o abate este ano de cerca de 200 ter-
roristas, incluindo seus principais líderes que, para além de coman-
dantes militares, eram ideólogos radicais e extremistas.

Destacou os seguintes líderes abatidos: Muhamud Siyai, Njire 
North, Abubacar Suleimana Khafizu, Hamza Abdulai Issufo, Amisse 
Dade, Chemo Saide, Kibwana Ndevo, Cassimo Andrenemi, Ibraimo 
Tawabo e Rajabo Fakir, este último considerado o número três da 
hierarquia, colocado fora de combate no passado dia 18 de Novem-
bro na povoação de Nahavara que fica entre os postos administrati-
vos de Ngapa e Negomano.

Falando ainda dos resultados operativos, Filipe Nyusi disse que 
245 terroristas foram capturados. 

Disse ainda que as bases sinalizadas dos terroristas foram, na sua 
maioria, desactivadas, estando neste momento em curso planos de 
perseguição.

O estadista enfatizou que as operações conjuntas e combina-
das entre as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, as Forças 
da SADC e do Ruanda têm registado progressos assinaláveis com 
impacto imediato na neutralização da capacidade combativa dos 
terroristas, o que tem estado a alimentar a esperança da população 
deslocada em retornar às zonas de origem.

Foi capturado diverso material, com dezenas de armas e muni-
ções de diferentes tipos e calibres, viaturas, motorizadas, geradores 
eléctricos, rádios de comunicação, computadores, telefones satéli-
tes, para além de vária documentação, incluindo manuais tácticos 
e documentação religiosa, usada para doutrinação dos jovens ter-
roristas.

Foi reforçado o controlo de grande parte das zonas anteriormen-
te críticas, nomeadamente: distrito de Mocímboa da Praia (aldeias 
Maputo, Awasse, Chinda, Mumo, Ntotoe, Zâmbia, Quelimane, Dia-
ca, Mbaú e a Vila de Mocímboa da Praia); distrito de Palma (vila de 
Palma e Quionga); distrito de Muidumbe (aldeia Chitunda, Xitaxi e 
Miengueléua); e distrito de Macomia (aldeia Chai, Litamanda e N' 
tchinga).

Filipe Nyusi afirmou que no combate ao terrorismo o país re-
gistou uma redução de vítimas, bem como a frequência de ataques 
quando comparado com 2020. 

“Em 2022 iremos prosseguir com o treinamento das forças espe-
ciais, reequipamento e modernização das FDS. Procederemos a uma 
ocupação extensiva dos distritos e continuaremos a assegurar a coo-
peração militar internacional”, prometeu.

Abatidos cerca 
de 200 terroristas

pletamente vacinados, corres-
pondendo a 43.7% e 29%  do 
grupo-alvo, respectivamente. 

EMPREGO

O Governo projecta a criação, 
no próximo ano, de mais 272.000 
postos de trabalho, sejam eles do 
sector público ou privado.

O Presidente da República fez 
menção à aprovação, em Feve-
reiro, do Plano de Acção da Po-
lítica de Emprego (2021-2024), 
cujo objectivo é promover a cria-
ção de emprego, empregabilida-
de e sustentabilidade do mesmo, 
contribuindo para o desenvol-
vimento económico e social do 
país e bem-estar dos moçambi-
canos.

À luz deste plano, foram re-
gistados 230.981 novos postos 
de trabalho, dos quais 92.193 são 
permanentes, isto é, resultan-
tes de contratos de trabalho por 
tempo indeterminado e 138.788 
temporários. 

Por outro lado, lançou o pro-
grama EMPREGA, uma iniciativa 
que conta com um investimento 
de 27,5 milhões de dólares norte-
-americanos, visando financiar 
jovens empreendedores e gerar 
mais de 50.000 postos de 
trabalho em cinco anos.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Moçambique tornou-se no primeiro país a rece-
ber 6,4 milhões de dólares americanos do Fundo da 
Parceria do Carbono Florestal (Forest Carbon Part-
nership Facility), um fundo do Banco Mundial, em 
reconhecimento da redução de emissões por des-
matamento e degradação florestal, resultantes da 
comercialização de 1,28 milhão de toneladas de car-
bono equivalente, sendo que 70% do valor retorna 

às comunidades, 20% destina-se ao sector privado 
e 4% volta para os distritos envolvidos, anunciou o 
Presidente da República.

O montante recebido constitui uma fracção dos 
50 milhões de dólares previstos a receber até 2024, 
correspondente ao potencial de 10 milhões de to-
neladas de carbono equivalente, potencial existente 
em 9 distritos da província da Zambézia.

Estrangeiros obedecem  
a um comando

O Presidente Nyusi assegurou 
que a actuação das forças no ter-
reno obedece a preceitos preconi-
zados em instrumentos próprios 
e no âmbito de uma estrutura de 
comando previamente aprovada.

“Essa hierarquia e linhas de 
comando garantem que não haja 
atritos e nem desarticulação entre 
as nossas forças e estrangeiras”, 
afirmou o estadista moçambica-
no, acrescentando que o coman-
do salvaguarda, igualmente, que 
não haja discrepâncias entre as 
diversas forças internacionais que 
possam vir a ser empenhadas no 
nosso país.

“Está absolutamente claro que 
os moçambicanos é que estão na 
vanguarda. São os nossos quadros 
que asseguram a direcção estra-
tégica das operações”, frisou, 
ressaltando o facto de serem eles 
que conhecem melhor o terreno 
e que são os mais interessados na 
restauração da estabilidade em 
Moçambique e, por extensão, na 
região e continente. 

“Portanto, não existe nenhu-
ma razão para se recear a presen-
ça e intervenção, nem das forças 
da SADC, nem do contingente do 
Ruanda”, apontou. 

O Chefe do Estado comparou 

o terrorismo a um vírus: “não se 
combate apenas dentro das fron-
teiras de cada país. Nesta luta, não 
há estrangeiros. Todos lutamos 
por uma mesma bandeira que flu-
tua acima das nações. E essa ban-
deira é uma África Austral livre do 
terrorismo”. 

E rematou: “juntos e de for-
ma coordenada, sob o comando 
prestigiado do Exército moçam-
bicano, as forças nacionais e es-
trangeiras irão vencer a batalha 
contra o terrorismo em Moçam-
bique. Essa vitória será nossa, da 
África Austral e do mundo intei-
ro”. 

Produção de gás 
natural poderá 
iniciar próximo ano

O Presidente da República , Filipe Nyusi, disse que Moçam-
bique poderá iniciar a produção e exportação de gás natural em 
2022.

Defendeu que o marco assinalável dessa possibilidade assen-
ta na conclusão da plataforma flutuante Coral-Sul FLNG que vai 
produzir e liquefazer gás natural da Área 4 da Bacia do Rovuma. 

“ Deve ser dito que este projecto é o primeiro desta dimen-
são a nível de África e, é o primeiro com localização em águas 
profundas a nível mundial”, apontou.

Refira-se que, a plataforma partiu da Coreia do Sul no dia 15 
de Novembr,prevendo-se a sua chegada em Janeiro de 2022.

DIAMANTES

No que diz respeito aos recursos minerais, Mocambique aderiu 
recentemente ao processo Kimberley, uma vitória que deve ser 
celebrada por ser um ganho há muito esperado, segundo palavras 
de Filipe Nyusi. “Este processo permite um controlo e certifica-
ção da nossa produção de acordo com os padrões mundialmente 
consagrados”, explicou. Recordou que o país iniciou o funciona-
mento da Unidade de Gestão do Processo Kimberley, asseguran-
do que as exportações de metais preciosos, gemas, entre outros 
produtos minerais, sejam realizadas mediante avaliação, certifi-
cação, valor e quantidades declaradas.

“No quadro deste processo, intensificámos as actividades de 
rastreio da produção, comercialização e exportação. Introduzi-
mos o certificado de origem para exportação destes minerais”, 
disse.  

Primeiro a receber fundos 
contra desmatamento

O Chefe do Estado, Filipe Nyusi, 
apelou aos moçambicanos a refor-
çar o seu sentido de missão e leal-
dade para com o Estado, colocando 
o país no topo das prioridades de 
todos.  

Filipe Nyusi dirigia-se, sexta-
-feira, aos moçambicanos por oca-
sião das festas do Dia da Família 
(Natal para os cristãos) e do Fim-
-de-ano.

Depois de referir que o Dia da 
Família e o fim-de-ano expressam 
o sentido de renovação, paz, con-
quista, compreensão, reflexão e 
prosperidade, Nyusi disse que esta 
quadra festiva deve ser um mo-
mento único, de júbilo e reflexão 
colectiva.    

O Presidente disse ainda que o 
Governo continua comprometido e 
firme na busca da melhoria de con-
dições de vida para o desenvolvi-
mento dos país previu que um novo 
capítulo se abrirá em 2022.

Desta feita: “queremos aumen-
tar a nossa resiliência e a diversi-
ficação da economia de modo a 
reduzir a durabilidade,  choques 
externos, financeiros ambientais e 
riscos diversos”. 

Lembrou que o ano de 2021 foi 
de realizações, numa conjuntu-
ra em que a economia nacional e 
mundial foram criticamente afec-

tadas pela Covid-19. 
A situação, segundo afirmou, 

prejudicou o tecido socioeconó-
mico, causando perda de postos 
de trabalho, paralisação de várias 
actividades, encerramento de em-
presas trazendo impacto negativo 
no rendimento das famílias mo-
çambicanas.

Para além dos efeitos negati-
vos da pandemia da Covid-19, que 
afectaram fortemente os sectores 
económicos, público e privado, o 
comércio, turismo e mineração, 
Nyusi apontou também a ocorrên-
cia de temporais que atingiram al-
guns pontos do país.

O terrorismo e o extremismo 
violento, que afectaram brutal-
mente alguns distritos de Cabo 
Delgado, e os ataques protagoni-
zados pela auto-proclamada Junta 
militar da Renamo em Manica e 
Sofala, sinistralidade rodoviária são 
outros factos que marcaram nega-
tivamente o ano prestes a findar.

Contudo, Nyusi reconheceu 
que apesar das adversidades, Mo-
çambique não se vergou perante 
os constrangimentos, tendo bus-
cado sempre o melhor na defesa e 
promoção da qualidade de vida do 
povo. 

“O objectivo de controlar o 
impacto da Covid-19, proteger o 

Colocar Moçambique
no topo das prioridades

Sistema Nacional de Saúde de um 
possível colapso, início do processo 
de vacinação, entre outros, permi-
tiram o reinício gradual das activi-
dades produtivas”.

Nyusi sublinhou que o país ob-
servou avanços assinaláveis no 
combate ao terrorismo, fome e me-
lhorias no cesso à água e energia. 

Disse ainda que os sistemas de edu-
cação e saúde também não ficaram 
estagnados.

O estadista afirmou também que 
no ano de 2021, o Governo desen-
volveu diversas infra-estruturas 
sociais, económicas, com destaque 
para escolas, hospitais, estradas, 
pontes, aeroportos, tribunais e ou-

tros.   
Filipe Nyusi congratulou o em-

penho, dedicação e sentido de mis-
são patriótica das Forças de Defesa 
e Segurança ao repor gradualmente 
a tranquilidade dos locais afectados 
pelo terrorismo e assegurar o nor-
mal funcionamento das institui-
ções do Estado e não só.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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SOBE
VALTER MABAS

O músico moçambicano Valter Ma-
bas venceu, na passada sexta-feira, 
o prémio de Melhor Canção Ngoma 
2021 com  música “Cherry” do CD ja-
nela azul. Mabas recebeu um galardão 
e um prémio pecuniário de 180 mil 
meticais naquela que foi a 33.ª edição 
daquele evento.

DESCE

A BDQ Produções e o artista Se-
bastião Coana assinaram um con-
trato de agenciamento artístico que 
consistirá na assistência na gestão 
de contratos, prestação de suporte 
de comunicação e imagem assim 
como todo apoio jurídico com vis-
ta a profissionalizar cada vez mais 
o artista e marca Coana. Refira-se 
que, o artista é autor de um grande 
mural no Mercado do Povo e nou-
tras partes da cidade de Maputo. 
Este é um acordo pioneiro na área.

Um indivíduo está a contas com 
a Polícia da República de Moçam-
bique (PRM), acusado de envolvi-
mento no caso de homicídio de um 
menor de nove anos, cujo corpo foi 
encontrado, recentemente, numa 
zona residencial de Mulotane, dis-
trito de Boane. A porta-voz da PRM 
na província de Maputo, Carmínia 
Leite, esclareceu que o corpo estava 
enterrado no quintal do explicador 
do petiz desaparecido desde o dia 4 
de Novembro.

Uma mulher de 32 anos de ida-
de, natural de Xai-Xai, província de 
Gaza, está a contas com a Polícia da 
República de Moçambique (PRM) 
por ter furado, com os dentes, 
uma parte dos órgãos genitais do 
seu marido. Actualmente a vítima 
encontra-se no hospital a receber 
tratamento médico.

BDQ PRODUÇÕES 
E SEBASTIÃO COANA

EXPLICADOR 
ASSASSINO

MULHER 
AGRESSORA

Desde as primeiras horas 
de 16 de Novembro, quinta-
-feira, que o movimento di-
ferente, a euforia e solenidade 
registadas na Assembleia da 
República anunciavam a ida 
do Chefe do Estado, Filipe 
Nyusi, para fazer o diagnósti-
co do estado da nação através 
do informe anual, no cumpri-
mento de uma formalidade 
constitucional em vigor des-
de 1990.  

Estrado de honra, coroas 
de flores, tapete vermelho, 
enfeites de capulanas, são al-
guns dos itens usados para or-
namentar a entrada principal 
da Assembleia da República. 

O incremento das medi-
das de segurança também 
denunciava, de per si, a ida 
do alto magistrado da nação. 
Seguranças e cães farejadores 
vasculhavam ao detalhe a sala 
toda. A ideia era garantir que 
não houvesse nenhum objec-
to que pudesse perigar a saúde 
do Chefe do Estado. 

Enquanto isto, alguns de-
putados das três bancadas 
parlamentares, Frelimo, Re-
namo e MDM já se faziam ao 
local. Vergavam fatos à altura 
da ocasião, vestidos airosos, 
barbas e cabelos bem feitos, 
penteados e altas maquilha-
gens, a condizer, no caso das 
mulheres. 

Após fazer a vistoria na sala 
do plenário, os seguranças 
e os cães farejadores foram 
também às salas de imprensa. 

Pormenor de destaque vai 
para o facto de todos os que 
se dirigiram à Assembleia da 
República naquele dia terem 
passado pelo teste da Co-
vid-19. 

Quando eram 7.30 horas os 
jornalistas foram convidados 
a se deslocar ao outro lado da 
Assembleia da República, ao 
edifício onde ficam as salas 
das bancadas parlamenta-
res. Lá juntaram-se a outras 
figuras políticas e não só que 
pretendiam fazer teste da Co-

Casos de Covid-19 na AR

vid-19. Tinha sido instalada 
uma brigada para tal.

Para o efeito, foi preciso 
entregar os nomes e a poste-
rior cumprimento da fila até 
que se chamasse o nome para 
a realização do teste. No final, 
ao que consta, foram diagnos-
ticados pelo menos 16 casos 
positivos. 

CHEGADA DO CHEFE 
DO ESTADO

Eram 9.45horas quando o 
cortejo presidencial posicio-
nava-se de fronte à entrada 
principal da Assembleia da 
República. A presidente da 
magna casa, Esperança Bias, 
endereçou os cumprimentos 
de boas-vindas ao Chefe do 
Estado, convidando-o, em 
seguida, a posicionar-se no 
estrado de honra. 

De fronte do batalhão do 
cerimonial das Forças Ar-
madas de Defesa de Moçam-
bique, Filipe Nyusi acom-
panhou as honras militares, 
compostas de contingências 
e execução do Hino Nacional.

O estadista moçambicano 
entrou no palácio da Assem-
bleia da República e foi rece-
bido pela “Orquestra e Coral 

da UEM”, que interpretou um 
número musical para o seu 
gáudio e dos que se faziam 
presentes no local.

De seguida, o Presidente 
dirigiu-se à galeria presiden-
cial, na sala do plenário e, em 
simultâneo, Esperança Bias 
dirigiu-se ao plenário ten-
do, a posterior, ido ao pódio 
de onde convidou o Chefe do 
Estado a apresentar o Infor-
me Anual do Estado Geral da 
Nação.

Pelas 10.12 horas, o Che-
fe do Estado subiu ao pódio. 
Minutos antes tinham sido 
anunciadas presenças de 217 
deputados, de um total de 
250. 

Num discurso de mais de 
três horas, Filipe Nyusi falou 
da descentralização, comba-

te ao terrorismo, Covid-19, 
combate à fome, água potá-
vel, energia... de pontos que 
caracterizaram o cenário po-
lítico, social, económico de 
Moçambique, no presente 
ano.     

No final, Filipe Nyusi 
acompanhado pela Presiden-
te da Assembleia da Repúbli-
ca deixou a sala do plenário e 
dirigiu-se à porta de saída do 
palácio da AR, onde recebeu 
os cumprimentos de despe-
dida dos membros da Comis-
são Permanente.

Posteriormente, posicio-
nou-se novamente no estra-
do de honra e recebeu honras 
militares. No final, acenou 
aos que ali estavam, entrou 
no carro e partiu para outras 
agendas. 

EXPLICADOR 

ASSASSINO

MULHER 

AGRESSORA
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Ressano Garcia está aberto 24 horas/dia

MISAU realiza testes aos viajantes

d Idnórcio Muchanga
idnórcio.muchanga@snoticias.co.mz

RESSANO GARCIA

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Movimento migratório
intenso a partir de quarta-feira

A não observância do protocolo sanitário nomea-
damente pessoas aglomeradas e nalgumas sem más-
caras, de modo a evitar contaminações pela Covid-19 
tem vindo a caracterizar o ambiente do posto fron-
teiriço de Ressano Garcia.

A situação, segundo a médica que falou com do-
mingo, poderá propiciar a propagação da Covid-19 
nos próximos dias no país. 

A título de exemplo, na última sexta-feira foram 
testadas cerca de 300 pessoas, das quais 60 tiveram 
resultado positivo para a Covid-19.

Destes casos positivos, nenhum deles foi subme-
tido a quarentena na fronteira por falta de condições 
para o efeito. O que acontece é que quando alguém 
testa positivo é informado e aconselhado a evitar a 
exposição que possa propiciar a contaminação a ou-
tros passageiros durante a viagem.

Nota-se, entretanto, algum preconceito no seio 
de alguns funcionários dos serviços migratórios no 
atendimento aos casos positivos da Covid-19, fac-
to que fez com que o Ministério da Saúde (MISAU) 
posicionasse à soleira da porta um agente sanitário, 
devidamente protegido, para receber e encaminhar 

os infectados. 
“O mal é que as pessoas que testam positivo para 

Covid-19 são autorizadas a prosseguir a viagem e, 
consequentemente, misturarem-se com outras nos 
autocarros”, lamentou a médica.

domingo soube que os cidadãos estrangeiros são 
testados numa clínica instalada no recinto da fron-
teira e pagam pelo serviço, enquanto os moçambica-
nos são testados nas tendas do MISAU sem nenhum 
custo.

Como se constatou,  na fronteira de Ressano Gar-
cia, algumas pessoas colocam as máscaras de pro-
tecção facial apenas quando estão para carimbar os 
passaportes, livrando-se destas instantes depois, o 
que mostra o grau de desleixo em relação ao cumpri-
mento das medidas de prevenção contra a pandemia.

Os funcionários da Migração mostram-se cansa-
dos de sensibilizar os viajantes a usarem máscaras, 
lavarem as mãos ou a usarem álcool em gel.

Refira-se que, o alargamento do horário de fun-
cionamento das fronteiras fez com que o pessoal 
médico passasse a trabalhar em regime de escala no-
meadamente 7.00 horas, 14.00 horas e 20.00 horas.   

Nota-se nesta estância um desleixo quase que generalizado no cumprimento 
de medidas de prevenção da Covid-19

A 
fronteira de Ressano 
Garcia, na província de 
Maputo, deverá registar 
um intenso movimen-
to migratório a partir 

de quarta-feira desta semana, 
com a entrada de moçambicanos 
que trabalham na África do Sul, 
maioritariamente mineiros, a fim 
de passar as festas junto dos seus.

No entanto, a Reportagem do 
domingo que quinta e sexta-feira 
esteve em Ressano Garcia, cons-
tatou que este posto fronteiriço 
começa a registar um aumento do 
movimento de pessoas e carros 
que atravessam para o lado mo-
çambicano, durante o dia, abran-
dando à noite, embora a estância 
migratória esteja aberta 24 horas 
para responder à quadra festiva.

Para além dos camiões de 
carga estacionados à entrada e 
à saída do quilómetro 4, onde se 
operam a fiscalização não intrusi-
va e o desembaraço aduaneiro de 
mercadorias, assistes-se também 

Fronteiras não submetem
viajantes a quarentena

algumas filas de viajantes que co-
meçam a pressionar, de alguma 
forma, os balcões da Migração.

A actividade comercial na 
fronteira também atingiu inten-
sa dinâmica, sendo de destacar o 
facto de as barracas de venda de 
alimentos confeccionados esta-

rem cheios de viajantes.
Segundo o Serviço Nacional 

de Migração (SENAMI), a nível da 
província de Maputo, para res-
ponder ao previsível aumento da  
demanda que se avizinha, houve 
a necessidade de alocar mais seis 
computadores de mesa que já es-

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM MPHANDA NKUWA 

O fluxo migratório poderá aumentar nos próximos dias

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

tão montados em duas salas.
Com igual objectivo, a partir 

desta quarta-feira, estará em fun-
cionamento o posto de paragem 
única de Komatipoort, do lado 
da África do Sul, denominado 
quilómetro sete, desta feita para 
facilitar o desembaraço de viatu-
ras com trelas, semicolectivos de 
passageiros, camiões de carga e de 
transporte de minério para o Por-
to de Maputo.

Segundo o porta-voz do SE-
NAMI na província de Maputo, 
Juca Bata, de 13 de Dezembro até 
sexta-feira (17) cruzaram a fron-
teira de Ressano Garcia, entre 
entradas e saídas, cerca de 19 mil 
nacionais e estrangeiros. A fron-
teira da Ponta do Ouro registou 
um movimento migratório de 
3826, quando pelo posto frontei-
riço de Goba passaram 2470 cida-
dãos.

Juca Bata disse estimar que a 
partir de quarta-feira o movimen-
to migratório em Ressano Garcia 
triplique, de modo alcançar-se os 
250 mil viajantes previstos para 
esta época festiva.

“O fluxo migratório será au-
mentado significativamente com 
a entrada, no território nacional, 

Sabe-se que no âmbito do 
alívio das medidas de preven-
ção da Covid-19, de modo a 
reanimar a economia nacional, 
o Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, anunciou que o re-
colher obrigatório na cidade de 
Maputo, capitais provinciais e 
municípios passava a ser a partir 
da meia noite até às 4.00 horas.

Com o aproximar da quadra 
festiva, as principais fronteiras 
terrestres que ligam a província 
de Maputo e África do Sul, estão 
desde o dia 13 de Dezembro a 
funcionar em regime de novos 
horários que aparentemente 
colidem com o decreto do Con-
selho de Ministros sobre a si-
tuação de calamidade pública, 
no que diz respeito ao recolher  
obrigatório.

Em relação a este aspecto, o 
porta-voz do SENAMI na pro-
víncia de Maputo, Juca Bata, 
disse não haver nenhum pro-
blema, porque “para os via-
jantes não serem interditos 
pela Polícia durante a viagem, 
depois de 0.00 horas, terão de 
exibir os seus passaportes com 
o respectivo carimbo da Migra-
ção”.

de 15 mil trabalhadores das minas 
da África do Sul, para passar a pre-
sente quadra festiva com familia-
res.  Vamos criar um espaço para o 
atendimento somente dos minei-
ros”, assegurou.

NOVOS HORÁRIOS VS 
RECOLHER 
OBRIGATÓRIO

O alargamento do horário de 

funcionamento das fronteiras 
de Ressano Garcia, Ponto do 
Ouro e Goba, fez com que o SE-
NAMI reforçasse as equipas de 
fiscalização e dos serviços mi-
gratórios.

O Governo moçambicano de-
verá, através das empresas que o 
representam no GMNK, nomeada-
mente HCB e EDM, mobilizar o fi-
nanciamento para a construção de 
uma linha de transporte de energia, 
com uma extensão de cerca de 1300 
quilómetros, no âmbito do projecto 
de construção da barragem hidroe-
léctrica de Phanda Nkuwa. 

A edificação da barragem de 
Mphanda Nkuwa e linhas de trans-
porte Tete-Maputo estão orçadas 
em cerca de cinco mil milhões de 
dólares americanos. 

Segundo o engenheiro Carlos 
Yum, director do Gabinete de Im-
plementação do Projecto Hidroelé-
trico de Mphanda Nkuwa (GMNK), 
desta cifra, 60 por cento será para a 
construção da barragem e 40 para a 
linha de transporte. 

Na semana finda, o Ministério 
dos Recursos Minerais e Energia 
(MIREME) lançou um concurso 
visando a selecção de um parceiro 
estratégico para a implementa-
ção do projecto hidroeléctrico de 
Mphanda Nkuwa, a ser construída 
no caudal do rio Zambeze, a 61 qui-
lómetros a jusante de Cahora Bassa 
(HCB), na província de Tete.

Deste modo, a futura barragem 
vai reaproveitar a água utilizada 
por  Cahora Bassa, gerando, neste 
segundo seguimento, 1500 Mega-
watts (MW).

Assim, espera-se que o parcei-

ro detenha a posição de accionista 
maioritário no projecto, com uma 
concessão de 30 anos renováveis 
por mais 10. 

O fecho financeiro para a pros-
secução da futura barragem está 
previsto para finais de 2024 dando 
início imediato às obras que vão 
durar seis anos, neste caso até 2030. 

Intervindo na cerimónia de 
lançamento do concurso, o Mi-
nistro dos Recursos Minerais e 
Energia, Max Tonela, explicou que 
o empreendimento vai acelerar a 
viabilização do acesso universal à 
electricidade através do projecto 
“Energia para Todos”, impulsionar 
a industrialização e consolidar a li-
derança do país no sector de ener-
gia a nível da região. 

Do mesmo modo, aproveitou a 
ocasião para convidar o empresa-
riado nacional a apostar no sector 
de energia, uma vez ser um dos pi-
lares de produção industrial de que 
o país dispõe. 

CONTRIBUIÇÃO 
DO PROJECTO

Actualmente Moçambique tem 
uma capacidade produtiva insta-
lada de 2700 MW, dos quais 82 por 
cento são de hidroeléctricas, 17 de 
gás natural e dois por cento em 
centrais solares. 

No entanto, com a capacidade 
adicional do Mphanda Nkuwa, o 

Governo vai mobilizar 
fundos para linha de transporte

país passará a produzir 4200 MW, 
o que representa um aumento em 
mais de 50 por cento da capacidade 
actual.

Além disso, é preciso perceber 
que a HCB tem capacidade de gerar 
2075 MW, no entanto, apenas 500 
MW é que são aproveitados inter-
namente pela EDM, o que significa 
que 1575 MW são exportado para 
África do Sul no âmbito do contrato 
de aquisição de energia a longo pra-
zo que expira em 2029. 

Aliás, a exportação de energia 
eléctrica é uma oportunidade de 
mercado, pois o país não tem capa-
cidade de consumir a energia que 
produz, uma vez que a maioria dos 
clientes é de consumo doméstico.

Por esta razão, para garantir o 
consumo doméstico, a EDM opera 
também cinco centrais menores, 
nomeadamente Mavuzi (52 MW), 
Chicamba (38,4 MW), Corumana 
(16,6 MW), Cuamba (1,9 MW) e Li-
chinga (0,73 MW). 

 Além de centrais hidroeléctri-
cas, estão em funcionamento qua-
tro centrais termoeléctrica movidas 
a gás natural, nomeadamente, a 
Térmica de Ressano Garcia (CTRG) 
de 175 MW, Térmica de Gigawatt 
(CTG) de 120 MW, Térmica de Ma-
puto (CTM) de 110 MW e de Kuva-
ninga de 40 MW, todas localizadas 
nas redondezas da província de 
Maputo. 

Também concorre para o mes-

mo acervo a central solar de Mo-
cuba com capacidade de produzir 
41 MW.  Refira-se que, Moçambi-
que possui o maior potencial para 
a produção de energia eléctrica a 
nível da África Austral. Com os seus 
recursos solares, hídricos, carvão, 
gás natural e vento, o país poderia 
produzir até 187 GW. 

Moçambique tem um poten-
cial hidroeléctrico estimado em 
12,5 GW, o maior na África Austral 
e entre os maiores do continente 
africano.

Mais de 80 por cento deste po-
tencial localiza-se no Vale do Zam-
beze, que alberga a barragem de 
Cahora Bassa, uma das maiores em 
África.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Compromisso com a paz
O Presidente da República, Filipe Nyusi, 

prestou quinta-feira no Parlamento o seu 
informe sobre a situação geral da nação.

Trata-se, a nosso ver, de uma comunica-
ção que vinca acima de tudo a necessidade 
de busca e preservação da paz, vista como 
pressuposto vital para o desenvolvimento.    

Mesmo com dificuldades de vária índo-
le, Moçambique teve este ano um registo 
de crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) em 1.78%, um desempenho de menos 
1,8% em 2020, o que sugere o início da reto-
ma económica (ler reportagem nas páginas 
2,3,4 e 5 desta edição). 

Antes da pandemia da Covid-19, 2021 era 
visto como ano de inflexão da curva do rit-
mo de crescimento e início de um novo ciclo 
de prosperidade em Moçambique. 

“Contudo, e com as devidas cautelas, 
podemos projectar para 2022, um cresci-
mento entre 2,6% e 5,3%, no pressuposto 
de conseguirmos sustentar a estabilidade 
conquistada no segundo semestre de 2021. 
Se assim for, poderemos esperar um cresci-
mento acima de 7% a partir de 2023”, está-
vamos a citar o Presidente Nyusi.

Três leituras para esta mensagem: (i) a 
economia só sobreviverá com a paz; (ii) o 
terrorismo deve deixar de ser ameaça cons-
tante; (iii) não sendo a paz apenas ausência 
de guerra, impõe-se a necessidade de man-
ter as medidas de luta contra a Covid-19 
que, como todos sabemos condiciona, 
igualmente, a paz social e o desenvolvimen-
to.

O mérito da mensagem do estadista 
moçambicano está na separação clara dos 
pontos fracos e fortes da situação da nação, 
o que permitirá a busca do melhor diagnós-
tico e medicação para cada caso, usando a 
linguagem médica.

Queremos saudar, por isso, o empenho 
do Presidente da República, bem como do 
seu Executivo, na implementação do pro-
cesso de Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR), mantendo vivo o acor-
do de paz e a bem da reconciliação nacional, 
assinado, em Maputo, a 6 de Agosto de 2018.

Com efeito, o DDR tem sido conduzido 
num espírito de confiança mútua e de co-
laboração profícua entre o Governo, a Re-
namo e os parceiros internacionais, o que 
permitiu, junto da comunidade internacio-
nal, a mobilização de recursos financeiros 
necessários para desenvolver programas 
que incluirão a desactivação de 16 antigas 
bases da Renamo. Sabe-se agora do teor do 
informe do Chefe do Estado que destas 11 já 
foram completamente desmanteladas e en-
cerradas.

No decurso do processo foram desmobi-
lizados e reintegrados 3267 antigos guerri-
lheiros da Renamo, representando 63% do 
número total, dos quais 156 mulheres e 3141 
homens, que é de 5221 pessoas.

Trata-se de acções que mostram até onde 
os moçambicanos estão comprometidos 
com a busca de cultura de paz, assumindo 
que esta é uma responsabilidade transversal 
de todas as esferas da sociedade. 

É de louvar o facto de o Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Humano po-
der iniciar, a partir do próximo ano, uma 
campanha denominada “Paz é nossa Cul-
tura”, com representantes de organizações 
políticas e de confissões religiosas e demais 
intervenientes da sociedade civil. As men-
sagens de paz serão criadas e disseminadas a 
partir das escolas de todo o país. 

Entendemos nós que é uma medida que 
tem o seu mérito na criação de um clima 
sustentado de harmonia e concórdia.

Entretanto, o terrorismo continua uma 
ameaça ao clima de estabilidade.

Como ficou bem claro no informe pres-
tado pelo Presidente da República, o terro-
rismo espalha-se como um vírus, podendo 
futuramente saltar de Moçambique para 
qualquer país da região, e não só, se não for 
travado mediante implementação de uma 
estratégia anti-terrorista com cunho regio-
nal, africano ou mundial. 

A presença do contingente da SADC, que 
está apoiar Moçambique encontra o seu en-
quadramento jurídico no Tratado, Pacto de 
Defesa Mútua da SADC e no Protocolo de 
Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e 
Segurança, todos ratificados pelo nosso país 
e, ainda no Acordo Operacional Básico – 
Acordo de Estatuto de Forças (SOFA) para a 
Missão da SADC em Moçambique (SAMIM).

Como explicou o Presidente Nyusi, as 
forças do Ruanda estão no nosso país ao 
abrigo do acordo bilateral no âmbito da se-
gurança. 

Como sempre defendemos, não se deve 
temer a presença de forcas estrangeiras. O 
seu mandato é de ajudar as Forças de Defe-
sa e Segurança(FDS) no terreno a restaurar 
a segurança, tranquilidade e permitir a re-
toma da normalidade para consolidar a paz 
definitiva no país, na região e no mundo. 

Mais: a actuação das forças no terreno 
obedece a preceitos preconizados em ins-
trumentos próprios e no âmbito de uma es-
trutura de comando previamente aprovada.  

Mesmo a terminar, concordamos que a 
luta contra o terrorismo e a preservação da 
paz devem ser apostas que os moçambica-
nos devem fazer, conservando, em paralelo, 
as boas práticas na luta contra a Covid-19, 
outro inimigo da paz.

Estamos no caminho certo. 
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A audição do advogado Imran Issa no 
âmbito do julgamento do Processo Querela 
número 18/2019-C, também conhecido por 
caso das “dívidas não declaradas”, propor-
cionou mais um momento de debate jurí-
dico, a propósito da autorização e posterior 
revogação pela Ordem de Advogados de 
Moçambique do pedido de cessação do de-
ver de sigilo profissional requerido por este 
causídico. Antes, vale a pena recordar que, 
entre 2014 e 2017, Imran Issa prestou apoio 
legal a uma das empresas citadas neste pro-
cesso como tendo contribuído na drenagens 
dos fundos de subornos canalizados pelo 
grupo Privinvest a muitos dos réus agora em 
julgamento. Mais tarde, na fase da instrução 
preparatória, foi constituído advogado dos 
co-réus Zulficar Ahmad e Fabião Mabunda.

Ao ser notificado pelo tribunal para depor 
como declarante, por que ciente das suas 
obrigações profissionais como advogado, 
Imran Issa requereu, em Agosto deste ano, à 
Ordem dos Advogados a quebra do dever de 
sigilo profissional.

No referido requerimento argumentou 
que durante a assistência jurídica desco-
nhecia da prática de actos criminais de que 
os seus antigos constituintes estão acusados 
e pronunciados, com a agravante de que os 
peças processuais (acusação e pronúncia) 
procuram estabelecer um nexo entre a con-
duta dos réus e os serviços de advocacia a 
eles prestado. Segundo o requerente, a ces-
sação do dever de sigilo visa contribuir para 
a descoberta da verdade material e garantir o 

seu bom-nome, a dignidade, direitos e inte-
resses. Foi neste contexto que a Ordem dos 
Advogados deferiu o pedido, permitindo que 
o requerente fale dos actos por si praticados 
quando prestava apoio legal aos seus então 
constituintes.

Ora, dias depois, a 13 de Dezembro deste 
ano, a mesma Ordem dos Advogado exarou 
um despacho de revogação da autorização 
da cessação do dever sigilo profissional que 
havia concedido ao advogado que, como se 
sabe, deverá voltar ao tribunal para confir-
mar as suas declarações relacionadas com a 
ré Ângela Leão, ausente nas sessões.

Pelos vistos, a questão de fundo reside na 
interpretação do nº 4 do artigo 79 do Estatuto 
da Ordem dos Advogados que estabelece que 
“Cessa a obrigação de segredo profissional 
nos termos previstos na lei e em tudo quanto 
seja absolutamente necessário para a defesa 
da dignidade, direitos e interesses legítimos 
do próprio advogado ou do constituinte ou 
seus representantes, mediante prévia auto-
rização do presidente do conselho nacional 
com recurso para o Conselho Jurisdicional”.

Assim, por um lado, o juiz entende que a 
lei não impõe limites, desde que o declarante 
esteja autorizado a quebrar o segredo profis-
sional. Para argumentar,  recorre  à expres-
são constante do número 4 do artigo 79 -  “...
em tudo quanto seja absolutamente neces-
sário para a defesa da dignidade...”.

Por outro, os advogados de defesa e a 
própria Ordem defendem que Imran Issa foi 
para além do âmbito da autorização dada.

No despacho de revogação a Ordem sus-
tenta que a autorização feita em Agosto era 
relativa aos actos de advocacia a favor  dos 
seus ex-constituintes no processo - os  co-
-réus Zulficar Ahmad e Fabião Mabunda - e 

não se concedeu a desvinculação do advoga-
do dos deveres profissionais.

Argumenta a Ordem que constatou que 
durante as suas declarações o causídico ex-
cedeu extravasou os limites dos actos de 
advocacia prestados aos seus antigos cons-
tituintes expressamente referidos no re-
querimento e autorizados pelo bastonário, 
invocando factos relacionados com outros 
co-réus e entidades não mencionados no 
pedido e a favor dos quais não se constituiu 
advogado e que em nada tinham a ver com 
a defesa da dignidade, direitos e interesses 
como advogado nomeadamente os co-réus 
António Carlos do Rosário, Gregório Leão e 

Ângela Leão. A mim não me parece atendí-
vel o entendimento de que  a expressão “...
em tudo quanto seja absolutamente neces-
sário para a defesa da dignidade...” constan-
te do nº 4 do artigo 79 do estatuto da Ordem 
seja o argumento suficiente para se pôr em 
causa direitos e interesses de outrem.

Entretanto, entendo que o declarante, no 
esforço de repor o seu bom nome, se tenha 
excedido, até porque no caso em concre-
to, muitos dos co-réus têm, alguma ligação 
entre si, de tal forma que não se afigure fácil 
falar dos  factos relativos a uns sem se referir 
aos dos outros.

Pode-se perguntar como o advogado, 
estando na condição de declarante, pode 
evitar extrapolar os limites do nº4 do artigo 
79, mesmo quando é questionados pelo tri-
bunal? A resposta é simples: ficar em silêncio 
em relação a perguntas cujas respostas po-
dem implicar uma violação da lei.

Resumindo e concluindo, acolho a posi-
ção da Ordem porque em rigor, o advogado 
pediu cessação do dever de sigilo para falar 
dos actos por si praticados enquanto repre-
sentante dos co-réus Zulficar Ahmad e Fa-
bião Mabunda e não de outros. 

Este recuo da Ordem acontece porque 
após a audição do causídico não encontrou 
um nexo entre o requerimento, o despacho 
que recaiu sobre o mesmo e  o que depois 
aconteceu no tribunal, por um lado. Por 
outro, surge da necessidade de restabelecer 
a confiança entre os advogados e os consti-
tuintes.

O motor do camião “roncou” muito 
cedo. Eram 4.00 horas da manhã. Nevoeiro 
intenso. Camião Volvo de 12 toneladas, car-
regado de sacos de milho, depois da mesma 
quantidade de sal ter sido descarregada. A 
viagem que ia se iniciar era longa. De Milan-
ge a Quelimane, mais de 300 quilómetros.

Estrada com troços péssimos, aqui e ali, 
principalmente quando chove, porque o 
saibro da plataforma da estrada se transfor-
ma em lama e o terreno fica escorregadio. 
Quando termina a chuva, a estrada fica com 
trepidação e não se pode andar a grande ve-
locidade, pois o carro ziguezagueia, corren-
do o risco de cair numa ribanceira.

O motorista, homem experimentado 
nestas andanças, conhece a estrada palmo 
a palmo, de tanto fazer o percurso de ida e 
volta. Mesmo noite adentro sabe onde ficam 
os buracos, onde faz mais trepidação. Sabe 
de olhos fechados onde deve acelerar e onde 
deve afrouxar.

Nesse dia, quando saíram de Milange, 

para além do nevoeiro, estava muito frio, 
mas o “mestre” saiu mesmo assim, onde 
houvesse nevoeiro ia andar devagar e quan-

do este dissipasse carregava mais no acele-
rador, pois tinha o compromisso de levar 
para Quelimane o milho, já que as moagens 
esperavam pelo produto para farinar e de-
pois carregar o sal, que temperava os man-
jares não só dos “milangeiros” como os do 

“hinterland”, os malawianos.
Nesta viagem, para além do ajudante, 

o Francisco, companheiro inseparável do 
“mestre” vinha o comerciante Abdul Ismail 
Gany, que pediu boleia. Ia a Quelimane pa-
gar o imposto nas Finanças e comprar umas 
mercadorias nos chamados grandes comer-
ciantes da praça, o Damodar, Nathobay e 
Ranchordas e no Ibrahimo Hassam. Todos 
estes eram comerciantes que vendiam a 
“grosso e a retalho”. Nos outros, pequenos 
comerciantes, comprava quinquilharia, 
como pulseiras, berlindes, brincos, anéis e 
candeeiros a petróleo.

Alguns quilómetros percorridos na lon-
ga viagem, o sol da manhã já batia no pára-
-brisas e reflectia no tablier, passada a curva 
da morte, perto do Alto Benfica, caminha-
vam já em direcção a Namanjavira, quando 
o comerciante que vinha no banco do lado 
esquerdo do motorista, junto ao Francis-
co, o ajudante, bem encostadinho à porta, 
depois de muitos quilómetros sem “tugir 

nem mugir”, interrompe a conversa que o 
mestre estava a ter com o seu fiel ajudante 
e pergunta: 

_ Desculpa, xô Barro. Quer saber um 
quosa.

_ Diga, diga, senhor Gany – incentiva o 
motorista sem perder atenção à estrada.

_ Quer saber, já chegamos em Quelima-
ne.

_ Não!...- Responde o motorista, que 
pergunta a seguir: - Porquê?

_ Julgava que tínhamos chegado – disse 
o Abdul Gany, acrescentando: Julgava que 
tínhamos chegado porque stô ver um muro, 
pensava casa de Munafo, meu sobrinho.

O motorista, calmo e sereno, com o sor-
riso que sempre o caracterizava, responde:

_ Não…ainda não chegamos ao nosso 
destino, quando chegarmos eu digo. O que 
o senhor está a ver não é um muro. É que 
a velocidade que trago é tal e tamanha que 
os marcos quilométricos sucedem-se de tal 
ordem que parece um muro!
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O volte-face da Ordem 

Marcos quilométricos faziam muro

António Mondlhane
antonio.mondlane@snoticias.co.mz
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A mim não me parece aten-
dível o entendimento de que  a 
expressão “...em tudo quanto 

seja absolutamente necessário 
para a defesa da dignidade...” 
constante do nº 4 do artigo 79 

do estatuto da Ordem seja o 
argumento suficiente para se 
pôr em causa direitos e inte-

resses de outrem.

tinha o compromisso de 
levar para Quelimane o milho, 
já que as moagens esperavam 

pelo produto para farinar 
e depois carregar o sal, que 

temperava os manjares não só 
dos “milangeiros” como os do 
“hinterland”, os malawianos.
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Há frango para a quadra festiva

Zeiss Lacerda

Ovos férteis importados
da Europa e Turquia 

A 
indústria avícola nacional 
vê-se obrigada a impor-
tar ovos férteis de países 
como Portugal, Espanha 
e Turquia, quando habi-

tualmente os adquiria na vizinha 
África do Sul, que entretanto, re-
duziu a sua produção por causa da 
pandemia da Covid-19. 

Esta mudança tem como con-
sequências imediatas, o encareci-
mento dos pintos e o seu desenvol-
vimento tardio, devido à diferença 
de temperaturas entre a origem e 
Moçambique.

“Por isso, registamos escassez de 
ovos férteis porque o abastecimen-
to para a região também reduziu 
significativamente. Houve dificul-
dades para obter os ovos férteis não 
só em Moçambique, mas noutros 
países da região”, disse Zeiss La-
cerda, secretário executivo da As-
sociação Moçambicana da Indústria 
Avícola (AMIA). 

Por causa desta dificuldade, a 
calendarização da produção nacio-
nal foi afectada e a dado momento 
houve agravamento do preço dos 
pintos e, consequentemente do 
frango. 

Em Moçambique existem algu-
mas incubadoras, mas ainda não 
produzem suficiente para abastecer 
o mercado. “Temos um centro de 
reprodução em Namaacha, na pro-
víncia de Maputo,  outro em Chi-
moio, em Manica e há projecção de 
se erguer também na província de 
Nampula”.

Por seu turno, Fátima Mussagy, 

presidente da Associação dos Avi-
cultores de Maputo (ADAM), re-
feriu que por causa da origem  dos 
ovos férteis, o desenvolvimento dos 
pintos é dos adquiridos na África do 
Sul.

“Suspeitamos que este fraco 
crescimento esteja relaciondo a 
ovos comprados na Europa, onde 
o clima é diferente do nosso. Re-
corremos a estes mercados porque 
com a pandemia e greve na África 
do Sul houve uma redução na pro-
dução”, disse.

CONTRABANDO 
CONTROLADO

Neste momento, segundo Zeiss 
Lacerda, a importação de frangos é 
controlada pela AMIA que conhece 
a quantidade do produto que entra 
no país e as respectivas especifica-
ções.

Significa que o Ministério da In-
dústria e Comércio deixou de au-
torizar quotas de importação para 
suprir o défice no mercado nacional 
de frango, passando esta responsa-
bilidade para a AMIA.

Ao abrigo do regime de quotas, 
no ano passado foi autorizada a im-
portação de duas mil toneladas e 
zero para 2021.

Zeiss Lacerda entende que estas 
importações, apesar de incipientes 
em relação à necessidade consumo, 
tinham aberto portas ao descontro-
lo em relação ao contrabando. “Ha-
via frango estrangeiro no mercado e 
nós não sabíamos se vinha da quota 
ou do contrabando. Era difícil dis-
tinguir”.

Por essa razão, a dado momento, 
a AMIA começou a controlar a im-
portação o que garantiu que, apesar 
da Covid-19 e outras situações, a 
indústria conseguisse se posicionar 
no mercado. “A situação melhorou 
muito. O mercado de frango é úni-
co, por isso quando há entrada de 
produtos contrabandeados, o nosso 
termómetro é a queda das vendas. É 
imediato”, sublinhou. 

Para o caso concreto de 2021, 
não houve este tipo de problema 
com o frango, mas verificou-se no 
ovo do consumo, onde algumas 
empresas tiveram dificuldades. 

NOVOS PROJECTOS 
Como forma de acabar com as 

importações, a indústria nacional 
tem procurado aumentar a produ-
ção tanto de frango como de ovos 
de modo a satisfazer a demanda.

 É que o país precisa de mais de  
70 mil toneladas de frango por ano, 
o que significa que cada moçambi-
cano consome, em média, cerca de 
3 quilogramas. 

Em relação ao ovo de consu-
mo, a produção nacional ainda está 
longe de satisfazer a demanda que 
anda à volta de 12 ovos por pes-

soa/ano. “Ainda estamos longe de 
alcançar a auto-suficiência neste 
produto. Diz-se que cada moçam-
bicano consome 12 ovos por ano e 
só produzimos 4 destes”, referiu.

Segundo Lacerda, a empresa 
Abílio Antunes modernizou e am-
pliou o matadouro, o que contri-
buiu para o aumento da produção 
de frangos.

“Isso sem contar com outros 
projectos como unidade de Namaa-
cha, da Higgest, que vai produzir 
cerca de cinco milhões de frangos 
por ano. Para além das empresas 
filiadas à associação, há iniciativas 
que estão a ser implementadas no 
país”.  Lacerda acredita que o Pro-
grama Nacional Industrializar Mo-
çambique (PRONAI) vai ajudar na 
criação de mais indústrias avícolas. 

Aliás, no seu entender, este pro-
jecto vai acabar com a falsa sensa-
ção de que quando falta um produ-
to a solução é importar, no lugar de 
pensar em produzir internamente. 

“Se optamos pela importação, as 
pessoas não estão a trabalhar, como 
vão comprar tal frango? Estamos a 
tirar divisas. Temos que pensar em 
produzir internamente e até expor-
tar para trazer dinheiro dos outros 
para cá. Importar devia ser a última 
alternativa”.

Refira-se que, a AMIA tem 12 
membros, enquanto outros dois 
estão em avaliação, uma vez que a 
agremiação só integra empresas de 
calibre industrial.

DESAFIOS 
Zeiss Lacerda entende que os 

produtores industriais têm vá-
rios desafios, com destaque para 
aquisição de matéria-prima, 
principalmente soja e milho, uma 
vez que apesar do crescimento na 
produção destas culturas em Mo-
çambique, os preços continuam 
instáveis.

Geralmente os preços tendem 
a ser baixos no período da co-
lheita e vão subindo ao longo do 
ano. “Temos o compromisso de 
manter o preço estável, mas as 
principais matérias-primas que 
perfazem o maior custo  para a 
produção de ração vão oscilan-
do”.

Para contornar esta situação as 
empresas importam, mas tam-
bém adquirem matéria-prima lo-
calmente. A saída encontrada por 
várias empresas foi a construção 
de silos para armazenar os produ-
tos na época de fartura no merca-
do e a preços baixos, pois só assim 
se pode combater a flutuação de 
preços.

Outro desafio é  acesso à ter-
ra para incrementar a produção 
de frangos, principalmente a ní-
vel do sector familiar, porque a 
maioria está a trabalhar nas res-
pectivas residências o que não 
é correcto sob ponto de vista de 
biossegurança.

“Outra questão é o acesso ao 
financiamento. A nossa activi-
dade é de risco e com baixíssima 
margem de lucro, ganha-se por 
escala e para haver investimentos 
é necessário que o acesso ao di-
nheiro tenha alguma bonificação. 
Temos riscos muito elevados, daí 
que é importante pensar num se-
guro avícola”.  

Há frango
para quadra festiva

A AMIA garante que há stock de frango para a quadra festiva que 
se avizinha. Ao todo espera ter mais de duas mil toneladas. Enquanto 
isso, os produtores responsáveis por fornecer frango vivo começaram a 
tirar o produto na semana finda. 

Segundo Zeiss Lacerda, até à quadra festiva estarão dispo-
níveis mais de duas mil toneladas de frango. A título de exem-
plo, a Mozambique Farmas está com 275 toneladas, a Higest 
com 250, a Abílio Antunes e Novas Horizontes está com 200. 
"Para este ano, há uma incerteza porque não sabemos como serão as 
festas por causa da quarta vaga da Covid-19, isto é, por causa da pan-
demia, o consumo tem oscilado”.

Por seu turno, Fátima Mussagy garantiu que os 700 membros da 
agremiação estão preparados para abastecer o mercado durante a qua-
dra festiva. A maior parte dos produtores começou a tirar o produto na 
semana passada e está a revender nos principais mercados, com des-
taque para o "grossista" do Zimpeto. 

“Temos muito frango nos aviários, apesar de estarmos a sofrer por 
causa das altas temperaturas, o que nos pode prejudicar”, disse. 
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Carlos Mesquita à esquerda e Agostinho Vuma à direita

Privados pedem equilíbrio 
nas medidas contra Covid-19

Revisão de diversos
instrumentos legais

O 
sector privado en-
tende que para o ano 
2022, o Governo deve 
continuar a criar es-
tímulos para asse-

gurar a retoma do crescimento 
económico estabelecendo um 
equilíbrio entre as medidas de 
combate à Covid-19 e o funcio-
namento das empresas.

A Confederação das Asso-
ciações Económicas (CTA) es-
pera que o alívio das medidas 
restritivas, associado à chega-
da da plataforma flutuante do 
projecto Coral-Sul e o conse-
quente início da exploração 
do gás natural abra uma nova 
página na industrialização do 
país.

Entende que a criação de 
oportunidades de inserção das 
Pequenas e Médias Empresas 
(PME) na cadeia de valor da in-
dústria do Oil & Gas  vai ajudar 
recuperar a economia em 2022.

“Mesmo perspectivando 
uma recuperação do desem-
penho empresarial no próximo 
ano, nos resguardamos numa 
postura mais cautelosa, devido 
à nova variante da Covid-19, 
sobre a qual prevalece a incer-
teza em relação ao seu impacto 
e aos sacrifícios que serão ne-
cessários para a sua conten-
ção”, disse Agostinho Vuma, 
presidente da CTA que falava na 
cerimónia do encerramento do 
ano desta agremiação, evento 
que contou com a participação 

Legendas

Foto 1. 
Foto 2. 

, pasta CTA

 O Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mes-
quita, prometeu aos empresários que no próximo 
ano, o Governo vai expandir a plataforma electróni-
ca de licenciamento (e-BAU) para mais 10 distritos, 
de modo a acelerar e consolidar a descentralização 
do licenciamento de actividades económicas e re-
duzir tempo e custos associados. 

Também será revista a Lei do Trabalho, com vis-
ta a simplificar os procedimentos na contratação de 
mão-de-obra estrangeira e dinamizar os vistos de 
trabalho de estrangeiro.

Será igualmente actualizada a lei de investimento 
para simplificar os requisitos e assegurar a aplicação 
de boas práticas internacionais nesta área.

Ainda no âmbito de instrumentos legais, Carlos 
Mesquita prometeu que serão revistos os regula-
mentos de licenciamento de actividades industrial, 
comercial e simplificado para responder aos desafios 
decorrentes das novas dinâmicas do contexto políti-
co económico e social de Moçambique.

“Gostaríamos de salientar e recordar que o brie-
fing de 2021, decorre num momento em que os sec-
tores de agricultura e indústria prosperam com a im-
plementação do Sustenta e do Programa Nacional de 
Industrialização (PRONAI)”, disse. 

Segundo comentou estes sectores estão a pro-
mover o desenvolvimento de cadeias de valor, que 
permitirão a valorização da produção nacional bem 
assim a geração de renda e emprego para os moçam-
bicanos, com  ênfase para mulheres e jovens.

A implementação destes  programas será cada vez 
mais efectiva com a contribuição do sector privado, 
actor principal do desenvolvimento económico e 
parceiro do Governo.

“É nossa expectativa que este evento irá contri-
buir para perspectivar acções que concorram para 
a revitalização da nossa economia, após o grande 
choque económico e social derivado da pandemia da 
Covid-19 e pelo teatro operacional norte, na provín-
cia de Cabo Delgado”.

do Ministro da Indústria e Co-
mércio, Carlos Mesquita.

Exortou ainda aos empresá-
rios que em meio à prevalên-
cia de tamanhas adversidades, 
continuem apostando na capa-
cidade de reinvenção e proac-
tividade com vista a assegurar 
a continuidade e a revitalização 

dos negócios e, deste modo, 
contribuir para o crescimento 
económico e para o bem-estar 
social. 

No geral, a CTA classificou 
o ano 2021 como difícil para 
a comunidade empresarial, 
tanto pelas distorções que im-
pactaram o ambiente de ne-
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gócios,  como pelos avanços e 
recuos no quadro da Covid-19 
que causaram a instabilidade 
no desempenho das empre-
sas. “Enaltecemos a postura 
do sector empresarial que se 
manteve resiliente, buscando 
a recuperação da actividade 
produtiva e a manutenção dos 
postos de trabalho”. 

Além da pandemia, a situa-
ção de insegurança na pro-
víncia de Cabo Delgado e a 
suspensão das actividades da 
Total Energies influenciou no 
desempenho empresarial em 
2021. 

De acordo com o levanta-
mento feito pela CTA, mais de 
400 empresas foram afectadas 
pela suspensão da activida-
de da Total, das quais 38 ti-
nham pagamentos pendentes. 
“Diante deste cenário, enceta-
mos um diálogo com a Total e o 
Governo com vista a encontrar 
soluções para a minimização 
destes  impactos”. 

Entretanto, Vuma destacou 
que factores externos também 
influenciaram o ambiente de 
negócios como é o caso da crise 
global das cadeias de abasteci-
mento, que induziu o aumento 
dos custos de transporte em 
mais de 300 por cento, a subida 
dos preços de cereais e de com-
bustíveis cujos efeitos rever-
tem-se na elevação dos custos 
operacionais das empresas 

Recentemente, houve a in-
terdição de viagens imposta 
pelos países do Ocidente a ci-
dadãos oriundos da África Aus-
tral, incluindo Moçambique, 
devido à descoberta da varian-
te Ómicron.

“Devido a este quadro, o Ín-
dice de Robustez Empresarial 
teve uma tendência volátil com 
quedas e subidas ao longo do 
ano. Contudo, uma avaliação 
geral do índice, sugere que este 
se deteriorou, até o terceiro 
trimestre, em cerca de 11 pon-
tos percentuais em 2021 face 
ao período homologo de 2020, 
situando-se actualmente, em 
26 por cento”. 

Este cenário, segundo Vuma, 
mostra que a situação das em-
presas moçambicanas continua 
frágil, pelo que, a CTA, tem de-
fendido junto do Governo a ne-
cessidade da renovação ou in-
jecção de estímulo à economia 
para induzir uma retoma firme 
da actividade produtiva. 

No seu entender, é impor-
tante esclarecer que o facto dos 
dados do Produto Interno Bru-
to (PIB) apontarem para uma 
recuperação em 2021, deve-se 
ao facto deste indicador ser, 
maioritariamente, determina-
do pela agricultura, com cerca 
de 23 por cento de peso. “Isto 
reduz a sensibilidade do PIB em 
relação o desempenho do sec-
tor empresarial”. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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atractivos do distrito. A sua areia 
branca e o ambiente romântico 
que a natureza à volta tem pro-
porcionado já conspiraram a favor 
do nó de muitos casais. 

Em tempos anteriores à Co-
vid-19, aquele lugar acolheu tu-

ristas idos de diferentes pontos 
do país e não só, que atravessando 
a baía de Maputo em  pequenas 
embarcações ou  de "ferryboat",  
lá acorriam para provar um bom 
prato de mariscos em restaurantes 
de referência como  o “Diogo” ou 
“Farol”.

Actualmente, com a constru-
ção da Ponte Maputo-KaTembe, 
este  distrito turístico  está a regis-
tar mudanças  ainda que de forma 
lenta. 

Se outrora tinha uma baixa 
densidade populacional, hoje esta 
realidade tende a ficar para a his-
tória. Nos últimos dois anos a sua 

P
assados dois anos após 
a inauguração da pon-
te Maputo-KaTembe, 
o distrito municipal da 
KaTembe, na cidade de 

Maputo, assiste a uma procura 
desenfreada por terra para a habi-
tação e fins comerciais

Situado na parte sul da capital 
do país, é limitado a Norte e Les-
te pela baía de Maputo, a Sul pelo 
distrito de Matutuíne, através 
da Avenida do Metical e a Oeste 
pelo distrito de Boane, através do 
rio Tembe. É composto por cinco 
bairros - Chalí, Guachene, Incas-
sane, Chamissava e Inguide.

Reza a história que a denomi-
nação Catembe está relacionada 
com um grande grupo populacio-
nal que, navegando pelo rio Tem-

be, chegou ao distrito (no bairro 
de Incassane) à busca de local para 
se instalar.

Tomás Mangune, líder tradi-
cional naquele distrito, subscreve 
a história e conta que chegado ali, 
aquele grupo pediu para falar com 
a autoridade máxima local. No 
entanto, os nativos responderam 
que não a tinham, tendo repisado 
que sendo os vindouros um gru-
po extenso podiam ali se instalar. 
Aquele povoado  passou a ser cha-
mado de Catembe, conta. 

Com grande expressão turís-

tica, KaTembe foi e continua a 
guardar a  marca de um santuário 
onde reina paz. A  praia de ondas 
tranquilas é um dos lugares mais 

população passou de 12 mil habi-
tantes para 29 mil.

De acordo com o vereador de 
KaTembe, Celso Fulano, a actual 
mobilidade de e para KaTembe, 
está a permitir atrair  novos inves-
timentos. “Recentemente,   inau-
guramos um posto de bombas de 
combustível com 16 manguei-
ras. Um empreendimento que há 
muito fazia falta ao distrito, pois 
grande parte dos munícipes re-
corriam à cidade de Maputo para 
abastecer os seus carros”. 

Posteriormente, fez refe-

rência à mais-valia deste em-
preendimento na perspectiva 
socioeconómica. “Estas bombas 
permitiram empregar jovens, 
contribuindo assim para a redu-
ção do desemprego a nível local”, 
sublinhou.

KaTembe também está a ga-
nhar nova robustez com a inau-
guração no ano passado de mais  
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Alfiado Mafumo

Alexandre Sebastião

Lourenço Chongo

Lúcia Matola

Ham Pack Hoi

d  Luísa Jorge
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Celso Fulano

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

KaTembe: nova era
novos desafios

uma estância hoteleira, que veio 
a aumentar para três o número 
de casas de hóspedes. “Antes,  tí-
nhamos problemas de hospeda-
gem para aqueles que quisessem 
passar dias. Isto limitava o turis-
mo”, aponta Fulane. 

CONFLITO
DE TERRA

KaTembe está a despertar a 
cobiça de diferentes pessoas que 
vêem neste distrito um lugar de 
eleição para iniciar a vida, assim 
como para empreendimentos.

Um dos reflexos disso está na 
corrida desenfreada por terrenos, 
facto que está a despertar oportu-
nismo e conflitos. 

Fulano afirma que “este  pro-
blema é frequente. Diariamente 
temos tido  dois a quatro  proces-
sos em conflito. Como Conselho 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Municipal, a primeira medida é 
esclarecer que por lei a terra não 
é vendida. E que cabe as pessoas 
envolvidas recorrerem às institui-
ções competentes”. 

Ainda no mesmo âmbito, o re-
presentante do município subli-
nhou que  para evitar mais situa-
ções similares tem interagido com 
as estruturas do bairro, orientan-
do para que “o chefe de quarteirão 
e o secretário do bairro não pas-
sem duas declarações diferentes 
sobre o mesmo espaço”.

PLANO DE 
URBANIZAÇÃO

Para  fazer face a situações de 
conflitos de terra e construções 
desordenadas, facto último que já 
se assiste em algumas localidades, 
o município está a desenhar um 
plano de urbanização que permi-
tirá o ordenamento das diferentes 
infra-estruturas em cada área e 
das vias de acesso. 

Segundo o vereador, Celso 

Fulano, o plano constitui um dos 
objectos urgentes a serem ma-
terializados, sendo que “no mo-
mento, a Assembleia Municipal 
está a fazer a apreciação dos pla-
nos de pormenor dos quarteirões 
4 e 5 de Nguide. Este trabalho será  
feito por todos os  cinco bairros do 
distrito”.

Entretanto, afirma que a me-
lhoria das vias de acesso cons-
titui uma das prioridades. “No 
início deste mandato, aprovamos 
a construção de uma estrada de 
pavê com três quilómetros para 
área de Incassane na via da ma-
rinha. O projecto está na fase de 
adjudicação e cremos que antes 
do final do ano será possível fazer 
o lançamento da pedra”.

SEGURANÇA

Nos últimos tempos  KaTem-
be tem sido palco de acções dos 
"amigos do alheio". 

Lúcia Lucas Matola, secretária 
do bairro de Chali, defende que 

A azáfama e comércio in-
formal, que caracterizava a 
ponte-cais, no bairro Gua-
chene ficou para a história. 
Hoje, local anda sem o mo-
vimnto que lhe era caracte-
rístico. 

Se outrora era disputada 
por comerciantes, passageiros 
e viaturas, hoje, de tão deser-
ta, tornou-se no lugar de elei-
ção para selfies, de onde cap-
ta uma visão panorâmica da 
cidade de Maputo e da Ponte 
Maputo-KaTembe.

Na zona do mercado, as 
barracas de confecção de co-
mida e venda de outros pro-
dutos, andam desertas, algu-
mas delas decidiram encerrar 
as portas. Mas Marta continua 
com a sua barraca aberta, “já 
não temos lucro como antes, 
porque pouca gente vai ou 
vem da cidade de Maputo de 

Ponte-Cais sem movimento

Colecta de amêijoas sustenta famílias

este mal deve ser sanado, e conta 
que “recentemente  os bandidos 
foram roubar  um carro no bairro 
de Chamissava, mas  entende-
mos que  o desenvolvimento traz 
estes males à reboque.As autori-
dades policiais  estão a trabalhar 
tanto que já há pistas”, acres-

centa.
Entretanto, a falta de trans-

porte, sobretudo durante a noi-
te, tem igualmente colocado em 
risco a segurança de estudantes 
do curso nocturno. Para a se-
cretária do bairro Chamissava, 
este facto é, também, fruto do 

mau estado das vias. “Por causa 
das vias de acesso temos pou-
cos carros a circular e outros não 
chegam a determinados bair-
ros. Muitas pessoas, sobretudo 
estudantes têm se socorrido de 
boleias que aparecem”, apontou 
Arlindo Zitha. 

barco.”, considera. 
O mesmo dilema é partilhado 

por Ham Pack Hoi, trabalhador 
da única empresa marítima pri-
vada, Mapapai, que continua a 
operar naquele lugar. Dentro da 
bilheteira, de onde interage com 
o domingo, refere que “a outra 
operadora privada - a Boa Via-

gem- encerrou, quando a ponte 
foi inaugurada. Isto anda deser-
to. Antes vendíamos mais de 2 
mil bilhetes por dia e hoje apenas 
vendemos 300. Estamos deses-
perados. Tem vezes que carrega-
mos apenas seis passageiros. Não 
há movimento como antes, afir-
mou Alexandre Sebastião, capi-

notáveis sinais de corrosão 
enquanto ele permanece ali 
derrotado pela sua aparente 
inutilidade. 

RESTAURAÇÃO
A MEIO GÁS

Por causa da pandemia da 
Covid-19, o movimento a nível 
dos serviços de resutauração na 
KaTembe já não é o mesmo. 

De acordo com o dono de 
um dos restaurantes de referên-
cia naquela instância balneária, 
que interagiu com o domingo 
na condição de anonimato disse 
que mesmo aos finais de semana 
o movimento reduziu drastica-
mente. 

“As pessoas ainda têm medo 
de sair de casa e se fazer a estes 
lugares. Tive de dispensar alguns 
trabalhadores e foi dolorido para 
mim”, desabafa.

tão da Transmarítima há 22 anos.
Acrecenta que, “hoje só atra-

vessam os residentes que vivem 
aqui perto.  Por isso redireccio-
namos os outros barcos para fazer 
turismo”.

Com mais de 20 anos de exis-
tência a empresa Mapapai conta 
hoje com apenas duas embarca-
ções a funcionar.

A nossa Reportagem conver-
sou com Martina Mariamo, ao 
desembarcar de uma destas em-
barcações na KaTembe pela pri-
meira vez. Vive em Boane. Conta 
que não resistiu em pisar aquele 
local turístico do jeito tradicional. 
“Poderíamos ter vindo pela pon-
te, mas preferi atravessar de bar-
co para contemplar a paisagem e 
sentir a emoção de atravessar de 
barco até aqui”. 

Entretanto, no cais, o mons-
truoso "ferryboat" Pfumo en-
contra-se há cerca de dois anos 
atracado. Na sua estrutura são 

Lourenço Chongo re-
corre à praia para buscar 
sustento para a sua famí-
lia. Depois da eclosão da 
pandemia, este homem 
perdeu a sua fonte de ren-
dimento. 

Pai de cinco filhos me-
nores, trabalhava num 
restaurante que processava 
camarão e outros mariscos 
para confecção. 

Natural de Chókwè, faz 
sete anos que reside na Ka-
Tembe com a sua família. 
Hoje, ele, esposa e filhos  

encontraram na colecta de 
amêijoas, na margem da 
praia, uma fonte de sus-
tento.

“Chegamos  aqui  por 
volta das 8.00 horas e co-
lectamos até onde poder-
mos. Cada caneca vende-
mos a 70 meticais”, um 
negócio que só tem sucesso 
quando a maré está baixa.  

Entretanto, do outro 
lado da praia Oferta Salo-
mão Chaluco, de 35 anos,  
pratica a mesma activida-
de com os seus dois filhos 

Kenned e Guilhermina de 
5 e 11 anos respectivamen-
te. Natural da KaTembe e 
residente em Guachene, 
vende amêijoas para aju-
dar o seu companheiro nas 
despesas caseiras.

Explica que para além 
daquele negócio, tem 
prestado serviços do-
mésticos em residências. 
“Quando a maré enche 
não conseguimos apa-
nhar amêijoas. Aí vou lavar 
roupa nos quintais e assim 
ganho algum dinheiro”.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Precisamos de ter no país um plano de leitura nacional

A nossa literatura é das mais procuradas, capitalizadas, e com mais estudo nas universidades nacionais e internacionais
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QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Fo
to

s d
e 

U
rg

el
 M

at
ul

a

- Rui Rocha, administrador da Alcance Editores

Faltam
programas 
dedicados 
ao livro

C
om mais de 700 obras 
lançadas em 15 anos de 
existência e exercício, a 
Alcance Editores tem na 
condução dos seus des-

tinos, o jovem Rui Rocha, que 
faz questão de frisar que este 
ano já conta com 100 livros pu-
blicados cumprindo com o slo-
gan "No Alcance de uma Educa-
ção de Futuro". 

Nascido em Maputo, no ido 
ano de 1977, Rui Rocha tem 
muitas paixões, mas é no livro 
que o seu foco está a vingar ac-
tualmente. Não é por acaso que 
tem mais de 300 autores mo-
çambicanos no seu portifólio.

O nosso entrevistado recla-
ma a falta de programas cul-
turais dedicados ao livro, tan-

to nas televisões, nos jornais, 
como nas rádios. Diz faltarem 
programas de conhecimento, 
de critica literária, de análise de 
livros e de incentivo à leitura, 
apelando para  que se olhe e se 
criem estes programas, pois isso 
vai ajudar ainda mais a literatu-
ra, educação e cultura. 

A literatura infanto-juvenil é 
uma das suas apostas, pois se-
gundo ele, as crianças precisam 
de ler e ler sempre. Por forma a 
conhecê-lo melhor, convida-
mos o caro leitor a acompanhar 
a conversa que se segue.

Está sempre rodeado de li-
vros… mas quem é o homem por 
detrás do editor?

Rui Rocha é uma pessoa sim-
ples, que gosta de ficar em casa 
ou estar na praia. Sou uma pes-
soa feliz. Gosto da vida e estou 
em constante aprendizagem. 

Tenho várias paixões, e como 
qualquer um, não sou perfeito. 
O trabalho é uma motivação 
para continuar a desenvolver-
-me pessoalmente e profissio-
nalmente. Sou formado na área 
de Administração e Gestão de 
Empresas, feitos numa licen-
ciatura e num mestrado.

Quando e onde é que nasceu?
Nasci em Maputo em Maio de 

1977.
Quando é que entrou no 

mundo da edição?
O livro sempre foi uma das 

paixões que tive. Ler, não ro-
mances ou prosas, mas livros 
técnicos é algo que faço regu-
larmente. O mundo da edição 
começou a cativar-me quando 
visitei uma editora de livros, 
ainda na altura de ensino se-
cundário e tive que fazer um 
trabalho sobre a produção de li-

vros. Trabalhei em várias publi-
cações escolares. Desde os meus 
16 anos esta área foi sempre de 
interesse e curiosidade.

Quem o motivou a fazer edi-
ção de livros?

O meu pai foi um leitor assí-
duo e sempre uma pessoa que 
me motivou a olhar para os li-
vros e a ler. Não que gostasse 
muito de ler, mas fui criando o 
hábito e a partir de determinada 
altura, uma constante. 

Quais são os desafios de fazer 
edição em Moçambique?

Fazer edição em Moçambique 
ou num outro país, tem inúmeros 
desafios, como motivação nos au-
tores, desafios na produção, pa-
ginação e maquetização, desafios 
nas áreas comerciais e de vendas.  
Cativar leitores é a base e estamos 
diariamente na busca de leitores. 

Quais são as obras ou autores 
preferidos pela editora?

Cada autor tem a sua impor-
tância na e para a editora e isso é o 
mais importante. 

Quando é que lançou a sua pri-
meira obra? 

Enquanto editor a primeira 
obra foi em 2003. Na altura foram 
livros escolares para o Ensino Pri-
mário de Moçambique.

Quantos livros lançou a Alcan-
ce Editores?

Na Alcance Editores já publi-
camos mais de 700 obras, em 15 
anos. Vamos terminar o ano com 
mais de 100 livros publicados.

Pode resumir os quinze anos da 
editora em feitos?

Em primeiro lugar destacar a 
entrada da editora no livro esco-
lar. Esta foi a base para consolidar 
a empresa. Depois a publicação 
de autores conceituados, novos, 
numa abordagem de dimensionar 
a literatura moçambicana: pro-
sa, poesia, eses, ensaios, e livros 

infanto-juvenis, uma das apostas 
nos últimos anos.

MELHORAR
O ACERVO 
DAS ESCOLAS

Têm estado a implementar 
uma série de actividades com 
vista a promover a literatura no 
país, uma delas é a oferta de li-
vros a bibliotecas. Fale um pouco 
disso. 

Fazemos anualmente 3 a 4 
viagens pelo país. Visitamos es-
colas, entidades de educação, 
bibliotecas, núcleos de cultura, 
associações, universidades. Di-
vulgamos os nossos livros, mas 
também a literatura, a impor-
tância do saber estar,ler; a edu-
cação e a cultura. Temos uma 
campanha de responsabilidade 
social que abrange todo o país, 
onde as visitas criam parcerias 
com estas instituições. 

Como nasce a ideia dessas ac-
tividades nas bibliotecas?

É mais um conceito definido 
há 15 anos para que a Alcance 
Editores seja uma empresa na-
cional. Hoje sabemos que Alcan-
ce Editores tem as plataformas 
digitais, e que acima de tudo o 
nosso site, Facebook, Instagram 
ou Twitter são parte fulcral para 
se conhecer a editora, tanto a ní-
vel nacional como internacional. 
Otrabalho está a ser bem feito. 

 Quantos autores tem actual-
mente a Alcance?

Neste momento temos mais 
de 300 autores, o que mostra a 
dimensão do trabalho que temos 
feito.

A Alcance assinou um me-
morando com a Associação dos 
Escritores Moçambicanos. Qual 
é a génese do acordo?

A AEMO é uma das mais pres-

Acesse: https://t.me/Novojornal
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tigiadas entidades da cultura 
moçambicana que não deve ser 
editora, mas sim criar links para 
que as editoras divulguem os 
seus associados, autores e escri-
tores. Nesse âmbito, defendo há 
muitos anos que a mais-valia da 
AEMO passa por criar condições 
para que mais obras sejam publi-
cadas.

LITERATURA 
INFANTO-JUVENIL

Qual é a área de aposta, em 
termos de edição?

Tirando o escolar, base para 
que criemos sustentabilidade, 
apostamos nos últimos quatro 
anos na literatura de novos au-
tores, onde temos um concurso 
literário anual, bem como no in-
fanto-juvenil, com vários livros 
publicados com diversas temáti-
cas de importância nacional.

Sempre se falou da promoção 
da escrita infantil. A ideia mor-
reu?

Nada disso. O infanto-juve-
nil é um dos pilares da editora. 
Anualmente publicamos diver-
sos livros nesta área, numa co-
lecção a que chamamos "Apren-
der com o Zua e a Mwedzi", dois 
meninos que vivem aventuras 
diversas por Moçambique. A co-
lecção tem 20 livros, aprovados 
pelo Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano e que 
fazem parte de leitura obrigatória 
em várias escolas.

Os livros infantis não têm 
mercado ou faltam escritores 
para essa faixa etária?

Não temos muitos escrito-
res que apostem nesta área, mas 
sentimos que cada vez mais 
existe interesse em abraçar estes 
projectos. Muitos autores con-
ceituados têm aceite o nosso de-

safio e vão publicando. Natural-
mente com isto, novos escritores 
aparecem e desenvolvem livros 
nesta temática.

Como olha para os escritores 
jovens moçambicanos em ter-
mos de performance?

O que é de louvar é que exis-
tam novos escritores, o que mos-
tra que a literatura no geral está 
bastante activa. Isso é a base para 
que se publiquem novos livros. 
Continuamos a incentivar novos 
escritores através do concur-
so literário e conversamos com 
núcleos de leitura das províncias 
para publicação das suas obras. 

Temos futuro na literatura?
A nossa literatura é das mais 

procuradas, capitalizadas, e com 
mais estudo nas universidades 
nacionais e internacionais. Isso é 
um dos indicativos de qualidade 
e de futuro. Prémios internacio-
nais constantes, como o último, 
prémio Camões, para a Paulina 
Chiziane, a qual quero publica-
mente parabenizá-la.  

Parece que feiras, festivais, 
tertúlias e saraus culturais estão 
a morrer gradualmente. Porquê?

A Alcance participa em várias 
feiras nacionais e internacionais, 
saraus e tertúlias, e leva muitas 
vezes os seus autores às provín-
cias para dinamizar a literatura 
moçambicana. Uma das coisas 
que nos falta é uma associação 
de editores, que permita criar 
condições para que estas acções 
decorram com maior frequência.

Em que países está presente a 
Alcance Editores?

Abrimos uma distribuidora 
em Portugal que vende para esse 
mercado e para vários países da 
Europa. Temos o mercado bra-
sileiro com alguns livros e ango-
lano com alguma expansão, com 
intercâmbios culturais.

 Os lançamentos de livros 
limitam-se apenas em Maputo, 
relegando para um plano pos-
terior as outras províncias. Qual 
é o seu comentário em relação a 
isso?

No caso da Alcance isso não 
acontece. Lançamos muitos li-
vros nas províncias e levamos 
os autores a divulgá-los. Anual-
mente fazemos várias campa-
nhas em todas as províncias. 

Calane da Silva que era um 
dos escritores da Alcance, sem-
pre defendeu que o livro subsi-
diado pelas empresas deveria ter 
um custo acessível para muitos, 
incluindo estudantes e alunos. 
Qual é o seu comentário?

Quando temos salários tão 
baixos, naturalmente o livro 
deixa de ter tanta importân-
cia, quando comparado com a 
alimentação e saúde. Contudo, 
sentimos que várias ONG, o MI-

O guitarrista e compo-
sitor Valter Mabas foi co-
roado o “rei do Ngoma Mo-
çambique 2021” ao ganhar 
o maior prémio do concurso 
destinado a Melhor Canção. 
“Cherry”, do album “Blue 
Window” foi eleita pelo 

júri como a melhor entre as 
60 canções concorrentes. 
Na mesma ocasião, Mingas 
foi agraciada com o Prémio 
Carreira.

Em cerimónia realizada 
no Centro Cultural Univer-
sitário e transmitida em di-

“Cherry” de Valter Mabas
no topo do Ngoma 2021

NEDH se preocupam com o livro. 
E isso faz com que existam cada 
vez mais livros a nível nacional, 
tanto nas bibliotecas, como nas 
escolas. Calane defendia isso, e 
todos nós defendemos, mas são 
processos que não são simples, 
devido aos custos de produção 
que são altos.

FAMÍLIA, PRAIA
E FUTEBOL 

Como é que preenche os tem-
pos livres quando não está a tra-
balhar?

A família, o futebol, a praia e 
o cinema preenchem os meus 
tempos livres. 

Gosta de ler? O que anda a ler?
Gosto de ler sobre gestão. 

Neste momento estou a ler Gran-
de Teoria de Gestão, de James Ba-
tes…

Cinema? Filmes que aprecia?
Cinema é sem dúvida uma das 

minhas paixões. Gosto de thri-
llers e de filmes históricos sobre 
personalidades. Normalmente 
vejo  filmes em casa com a minha 
esposa e filhas.

Gosta de cozinhar? Qual é o 
prato que melhor faz?

A cozinha não é o meu campo, 
nem sei fazer um ovo estrelado. 
A minha esposa e filhas não me 
deixam entrar na cozinha. 

Em termos de gastronomia, 
qual é o prato que mais aprecia?

Pratos com base de bacalhau.
Destino preferido?
Ilha de Moçambique. Aqui 

estou tranquilo, encontro a paz. 
Depois mais a Sul, Bilene e Ponta 
do Ouro são destinos semanais, 
sempre com a família. Praia aci-
ma de tudo. Fora de Moçambi-
que  Malásia e a Tailândia.

recto pela rádio e televi-
são - devido às restrições 
impostas pela pandemia 
do novo coronavírus - o 
Ngoma elegeu ainda os 
músicos  Mr. Kuka  - “Dá 
ou não Dá”, Canção Mais 
Popular; Gestácio Fernan-
des - “É só Você”, Canção 
Mais Votada; Lourenço Jr. 
- “Paixão”, Melhor Voz; 
Helena Rosa - “Lirandzo”, 
Revelação; Mr. Nhungue 
- “Cabo Delgado, Prémio 
Temático.

Na Gala desfilaram, com 
acompanhamento do Gru-
po RM, os finalistas: Sheila 
Jesuita, Mr. Nhungue, Ges-
tácio Fernandes, Helena 
Rosa, Isis Mavota, Louren-
ço Jr., Isau Meneses, Nilsa 
Majaque, Kota Carmona, 
Bérias Masseque, Domin-
gas Marisa e Nhelety.  

Os eleitos ganharam es-
tatuetas e prémios em va-

lores monetários, variando 
de 85 a 180 mil meticais. 
Para o Ngoma Moçambique, 

que vai na sua 33.a edição, 
inscreveram-se mais de 400 
artistas.

Valter Mabas

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CASO “DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”

Reportagem Reportagem

Há muito por se revelar 

Ângela e Gregório Leão

19 de Dezembro de 2021

d JORGE RUNGO
jorge.rungo@snoticicas.co.mz

Todos intervenientes fizeram testes de Covid-19

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Ainda há muito por ser revelado

A 
suspensão do julga-
mento do caso das 
“dívidas não decla-
radas” não signifi-
ca, nem de longe, o 
amortecimento do 
assunto. Ainda há 

muito por ser revelado a respeito 
da forma como os milionários su-
bornos promovidos pela Privin-
vest a altos funcionários e agentes 
do Estado foram usados e dissi-
mulados.  

A quarta vaga da Covid-19 não 
está a dar tréguas ao mundo intei-
ro e foi ela que precipitou a sus-
pensão deste julgamento numa 
altura em que os intervenientes 
processuais, designadamente o 
Ministério Público (MP), o assis-
tente (Ordem dos Advogados de 
Moçambique) e a defesa dos réus 
já haviam requerido umas mini-
-férias.

Alguns advogados alegaram 
que pretendem aproveitar este 
período de cerca de 26 dias para 
revisitar o volumoso processo, 
que tem mais de 20 mil páginas e 
outros afirmaram que pretendiam 
celebrar a quadra festiva que se 
avizinha sem pensar nos autos e, 
se possível, viajar para bem longe.

Por coincidência ou não, o juiz 
Efigénio Baptista, que preside a 
VI Secção do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo autorizou a 
realização de exames rápidos de 
despiste de Covid-19 às mais de 
100 pessoas que por imperativos 
profissionais devem assistir às 
sessões de julgamento de forma 
presencial.

Apesar de quase todos os fun-
cionários do tribunal e do MP, 
incluindo o juiz e a procuradora, 
Ana Sheila Marrengula, agentes 
de segurança e administrativos, 
jornalistas, pessoal de apoio logís-
tico e técnicos de diferentes áreas 

No plano que tinha sido desenhado inicialmente, 
a audição aos declarantes deveria ter terminado a 2 
de Dezembro, mas o ritmo do interrogatório aos réus 
foi tão extenso e penoso que o calendário foi refeito 
várias vezes. 

O juiz acredita que as sessões que vão iniciar no dia 
6 de Janeiro deverão terminar, no máximo, em finais 
de Fevereiro e, até lá, recomenda que cada um dos 
réus se prepare para fazer uma derradeira declaração 
na qual poderá manter o seu depoimento ou fazer 
ajustes tendo em conta o que foi dito pelos co-réus 
e declarantes. Destas declarações dos réus não vão 

substituir as alegações finais que serão feitas pelos 
respectivos advogados.

Com efeito, alguns réus começam a ensaiar a pos-
sibilidade de requerer acareações entre si porque já 
se deram conta de que foram empurrados para este 
imbróglio a troco de tostões que nunca viram ou sim-
plesmente por mera má-fé, como tem estado a afir-
mar Sidónio Sitoe, que diz ter sido prejudicado à toa 
por Fabião Mabunda e Ângela Leão.

Por sua vez, os réus Fabião Mabunda e Zulficar 
Ahmed terão a oportunidade de confirmar ou des-
mentir o que foi declarado por Imran Issa, o qual ape-

lou a uma ponderação mais cuidada do juiz a respeito 
destes dois porque, segundo ele, foram usados pelos 
réus Ângela Leão e António Carlos do Rosário.

Os réus que agora se encontram ao deus-dará são 
os antigos funcionários da casa de câmbios, Africâm-
bios, nomeadamente Khessaujee Pulchand, Simione 
Mahumane e Naimo Quimbine cujos patrões aban-
donaram o país sem dizer adeus, deixando-os à sua 
sorte no tribunal e com escasso espaço de manobra 
para se defenderem.

Renato Matusse é outro réu que parecia ter cons-
truído um excelente enredo. Porém, a sua narrativa 

só se manteve em pé até ao dia em que a sua ex-co-
lega Neusa Matos foi ouvida como declarante e des-
creveu a forma atabalhoada como Renato Matusse 
se relacionou com o dinheiro de suborno que lhe foi 
dado por Jean Boustany.

Enquanto Neusa era ouvida, os operadores de câ-
mara das televisões que cobrem o julgamento muito 
se empenharam em captar o rosto deste antigo con-
selheiro político do Presidente Armando Guebuza, 
debalde. Renato Matusse se manteve curvado e ocul-
to por detrás da cadeira de António do Rosário até 
terminar aquela audição.

Seduzidos e abandonados

terem sido vacinados, os resulta-
dos colhidos indicaram que pelo 
menos cinco pessoas testaram 
positivo.

Deste universo, destaca-se um 
assistente de produção de tele-
visão e um jornalista televisivo, 
um advogado (que foi o primeiro 
caso testado fora do recinto onde 
decorre o julgamento) e um mo-
torista, sendo que todos eles não 
têm qualquer relação directa de 
trabalho, amizade ou de qualquer 
espécie de proximidade.

Enquanto se cumpre a quaren-
tena e se celebra a quadra festiva, 
o juiz refaz o calendário das audi-
ções que ainda se mostra sucu-

lento, pois nele ainda persistem 
nomes de figuras que deverão dar 
muito fôlego à curiosidade colec-
tiva sobre este caso.

Por exemplo, e começando de 
trás para frente, o tribunal deve-
rá ouvir o antigo Chefe do Estado, 
Armando Guebuza, no derradeiro 
dia de audição aos declarantes e 
a expectativa é que este explique 
como funcionavam os comandos 
Operativo e Conjunto das Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) e que 
papel ele tinha como “titular do 
martelo” que garantia o aval para 
o andamento dos expedientes.

Também deverá ser ouvido o 
antigo ministro do Interior, Al-

berto Mondlane, o actual ministro 
da Economia e Finanças, Adriano 
Maleiane, o antigo ministro das 
Pescas, Victor Borges. Este últi-
mo, foi citado pelos réus Cipria-
no Mutota e Teófilo Nhangumele 
como tendo dito que a criação da 
EMATUM seria um fiasco porque 
não há atum em quantidade e 
qualidade para tamanho investi-
mento no Oceano Índico.

Outra audição que deverá tra-
zer elementos curiosos será a de 
Zófimo Muiuane, ex-marido de 
Valentina Guebuza, filha falecida 
de Armando Guebuza e cunhado 
de Ndambi Guebuza. Segundo 
a acusação do MP, Ndambi terá 

oferecido uma casa à sua falecida 
irmã, casa essa localizada algures 
na cidade sul-africana de Johan-
nesburg. 

Tal imóvel terá sido adquirido 
com uma parte dos 50 milhões de 
dólares que uma das empresas do 
grupo Privinvest pagou aos agora 
réus Ndambi Guebuza, Nhangu-
mele e Bruno Tandane, no âmbito 
da “success fee” (taxa de sucesso) 
que estes cobraram a Jean Bous-
tany por terem facilitado a che-
gada e aprovação dos expedientes 
atinentes ao SIMP ao então Presi-
dente da República.

Zófimo também poderá dar 
explicações sobre o assunto dos 

milhares de garrafas de “vinho” 
que se diz que foram transpor-
tados de algum ponto de França 
para a Base Aérea de Maputo e 
que se supõe que terão sido usa-
das para oferecer mais alegria aos 
convidados à festa de seu casa-
mento, numa singela oferta de 
Jean Boustany. 

Ainda no mesmo âmbito das 
oferendas, o tribunal deverá ouvir 
Nuno Mucavel, amigo de Ndambi, 
o qual estava em vias de ser ou-
vido quando o juiz suspendeu os 
trabalhos para os retomar no dia 6 
de Janeiro do próximo ano.

A TURMA DE ÂNGELA 

O tribunal tem interesse em 
ouvir um conjunto de declarantes 
que teve papel crucial para o es-
tabelecimento do luxuoso patri-
mónio que Ângela Leão construiu 
com os cerca de nove milhões de 
dólares que lhe foram dados por 
Jean Boustany através das empre-
sas do grupo Prinvinvest.

Uma das declarantes dessa 
lista é Italma Pereira, uma cida-
dã de origem guineense que foi 
parcialmente ouvida no dia em 
que Ângela Leão deu a entender 
que estava muito mal de saúde e 
teve que ser levada de urgência ao 
hospital. 

Na sequência desse mal-estar, 
o tribunal e a direcção do Estabe-
lecimento Penitenciário Preven-
tivo de Maputo (Cadeia Civil) de-
sencadearam procedimentos que 
culminaram com a realização de 
uma tomografia computorizada 
na qual se detectou que a ré não 
padece de nenhum traumatismo 
craniano.

Assim sendo, depois da retoma 
a 6 de Janeiro, Ângela Leão deverá 
se sentar na tenda onde decorre o 
julgamento para ouvir as declara-
ções de Italma Pereira, Fernando 

Pereira, Miguel Alberty, Márcio 
Fereira, João Ferreira, Alexandre 
Ferreira e Carolina dos Reis, entre 
outros, que são algumas das figu-
ras que operacionalizaram parte 
dos planos e projectos desta ré.

Entre tais iniciativas consta 
a construção e apetrechamen-
to dos apartamentos, museu, 
ginásio, discoteca, entre outras 
infra-estruturas com os materiais 
mais caros e requintados possí-
veis, como é o caso do famoso 
chão flutuante em couro, tijo-
leira europeia, cortinado e roupa 
de cama importada, três pisos de 
discoteca e peças de arte para o 

museu.
Pelo pouco que se ouviu de 

Italma Pereira, Ângela Leão, atra-
vés do seu colaborador Fabião 
Mabunda, pagava por serviços 
deste quilate em numerário e 
não por transferência bancária ou 
outras formas formalmente reco-
nhecidas, como emissão de che-
ques ou carteira móvel.

CABISBAIXO 
DEPOIS DAS POSES 
VITORIOSAS

As propostas para a contratação 
das “dívidas não declaradas” par-
tiram de integrantes dos coman-
dos Conjunto e Operativo, órgãos 
de direcção das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) encimados pelo 
Comandante em Chefe das FDS, o 
Presidente da República que, à data 
dos factos, era Armando Guebuza.

Quem tinha em mãos os planos 
e projectos que deviam ser imple-
mentados era a direcção geral do 
Serviço de Informação e Seguran-
ça do Estado (SISE), mais concre-
tamente das pessoas de Gregório 
Leão e António Carlos do Rosário 
que eram director-geral e director 

de Inteligência Económica, res-
pectivamente.

Os réus Cipriano Mutota, que 
também era director no SISE para 
a área de estudos e projectos, e seu 
amigo Teófilo Nhangumele, recla-
mam a titularidade de promoto-
res da primeira ideia da criação da 
ProIndicus, primeira empresa que 
tinha em vista a constituição do 
Sistema Integrado de Monitoria e 
Protecção (SIMP) da Zona Econó-
mica Exclusiva (ZEE) de Moçam-
bique.

Dizem que tudo começou 
quando foram abordados por uma 
agente dos serviços secretos sul-

-africanos, de nome Batsatsane, 
que os terá apresentado a pessoas 
ligadas à Privinvest e estes passa-
ram a ter acesso ao esboço do que 
poderia ser o SIMP. Depois disso 

foi só uma questão de tempo até 
chegarem a Ndambi Guebuza, por 
intermédio de Bruno Tandane, e 
fazer chegar aquele rascunho ao 
então Presidente da República.

Nhangumele faz questão de su-
blinhar que foi ele quem inventou 
o nome ProIndicus e que terá per-
corrido todas as instituições rele-
vantes para o alcance deste objec-
tivo à busca de dados. Afirma ainda 
que fez duas apresentações sobre a 
matéria na Presidência da Repú-
blica, em reuniões do Comando 
Conjunto, dirigidas pelo então pre-
sidente Armando Guebuza.

Tanto Mutota como Nhangu-
mele afirmam que, quando o as-
sunto estava praticamente con-
cluído, foram afastados do processo 
e ordenados a entregar o expedien-
te a Eugénio Matlhaba, que na épo-
ca dirigia a empresa Monte Binga, 
do Ministério da Defesa, e que terão 
ficado pasmados ao ouvir falar das 
empresas EMATUM e MAM por-
que no seu plano inicial nada disso 
constava.

Por sua vez, Gregório Leão opta 
por se manter o mais discreto pos-
sível em relação a todas estas maté-
rias empurrando toda a responsa-
bilidade ao co-réu António Carlos 
do Rosário que tem uma aborda-

gem mais escorregadia sobre os 
assuntos, uma vez que foi capaz de 
colocar em dúvida uma série de do-
cumentos com os quais o tribunal e 
o MP o confrontavam. “São docu-
mentos martelados”, dizia. 

Aliás, logo no primeiro dia de 
audiência de julgamento, Rosário 
mostrou-se irreverente ao fazer 
poses de vitória para as dezenas de 
câmaras ali posicionadas porque 
sabia que o julgamento estava a ser 
transmitido em directo pelas rádios 
e televisões, e que havia jornais a 
publicarem flashes noticiosos em 
on-line.

Tendo percebido que estava pe-
rante um réu que lhe daria algum 
trabalho para controlar, o juiz tra-
tou de o colocar nos eixos avisando 
que o tribunal não é lugar para bater 
estilos, nem mesmo sentado. Esse 
foi o primeiro sinal de que o julga-
mento seria incomum.

Notou-se também que, à me-
dida que o tribunal ouvia o réu Do 
Rosário, este perdia o interesse 
pelas poses vitoriosas e em muitas 
ocasiões se esquecia de solicitar 
saídas para rezar e a sua situação se 
tornou mais complexa com a reti-
rada do seu advogado Alexandre 
Chivale e com a audição ao decla-
rante Imran Issa.
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O 
poeta e político moçambica-
no, Sérgio Vieira (Sérgio Castelo 
Branco da Silva Vieira) nasceu 
em 1941, em Tete (Moçambique), 
perdeu a vida na última quinta-

-feira vítima de prolongada doença. Licen-
ciado em Ciências Políticas, desde jovem se 
tornou activista político. Durante os estu-
dos universitários, em Lisboa, esteve asso-
ciado às actividades culturais da Casa dos 
Estudantes do Império (CEI) e, depois, exi-
lado em Dar-es-Salam (Tanzania), dirigiu 
o Departamento de Educação e Cultura da 
FRELIMO. Após a independência exerceu o 
cargo de governador do Banco de Moçambi-
que, de ministro da Administração Interna, 
ministro da Agricultura (1981-1983); gover-
nador de Niassa e vice-ministro da Defesa 

(1983-1984); ministro da Segurança (1984-
1987); e deputado da Assembleia da Repú-
blica da I a V legislaturas.

Quanto à sua actividade literária, cola-
borou em alguns jornais e revistas, como o 
Jornal de Angola e a Mensagem (CEI), publi-
cou também Memória do Povo (1983) e está 
incluído em várias antologias de poesia, tal 
como Poetas Moçambicanos (1962), Breve 
Antologia da Poesia de Moçambique (1967), 
Poesia de Combate (1977), No Ritmo dos 
Tantãs (1991).

Personalidades entrevistadas pelo do-
mingo - jornal para o qual Sérgio Vieira es-
creveu por duas décadas a crónica semanal 
“Carta a Muitos Amigos” - são unânimes em 
apontar o finado como uma voz que sempre 
defendeu a prática da crítica construtiva. 

Morreu um símbolo da pátria

Para Caifadine Manasse, secretário do Co-
mité Central para a Comunicação e Imagem, 
Sérgio Vieira fez parte dos combatentes des-
tinados que lutaram pela independência, um 
homem de crítica construtiva que dizia o que 
lhe ia na alma para melhorar o funcionamen-

to das instituições, disse Caifandine.
Explicou ainda que o malogrado tinha o 

partido no coração de tal forma que como 
poeta escreveu a poesia de combate que 
inspirou muitos moçambicanos a abraçar as 
causas justas. No seu entender, Sérgio Vieira 

deu um grande contributo na construção da 
consciência nacionalista e exemplo disso são 
as várias funções que desempenhou desde 
o cargo de secretário particular do arquiteto 
da unidade nacional, nos governos dos pre-
sidentes Samora Machel e Joaquim Chissano.

SÉRGIO VIEIRA: 1941-2021

Era frontal 
e de mente aberta

Um símbolo da pátria

Não hesitava em criticar

- Joaquim Chissano, antigo estadista

- Fernando Faustino, ACLLN

- Caifadine Manasse, porta-voz da Frelimo

- Raimundo Pachinuapa, antigo combatente

A longa obra de Sérgio Vieira em prol do Estado 
moçambicano fica marcada pelo seu envolvimento 
na criação da moeda nacional, o Metical, para trocar 
o escudo português em 1981.

O antigo presidente, Joaquim Chissano, recordou 
que foi nesse período que o falecido membro do Co-
mité Central da Frelimo desempenhou a função de 
governador do Banco de Moçambique. “Perdemos 
um quadro do Estado moçambicano”, afirmou.

Chissano disse ter conhecido Sérgio Vieira em 
Paris, na vigência do núcleo da União Nacional dos 
Estudantes durante o processo da luta de libertação, 
organismo que integrava, entre outros, o antigo Pri-
meiro-ministro, Pascoal Mocumbi.

Referiu que foi sempre um membro “muito ac-
tivo”, sobretudo na edição de uma publicação in-

formativa denominada “Alvor 2”. Compunha as 
matérias e dispunha de largo tempo para preparar a 
publicação.

Juntamente com ele e o antigo presidente Eduar-
do Mondlane tomamos a decisão de unificar os mo-
vimentos de libertação, referenciou.

Acrescentou que “foi um membro activo na luta. 
Colaborava naquilo que fosse chamado. Eu e ele al-
ternávamos como secretários do presidente Mon-
dlane no Departamento da Educação, anotou. Disse 
ainda que a produção do livro de Eduardo Mondlane, 
intitulado “Lutar por Moçambique”, contou com a 
assistência de Sérgio Vieira.

Também trabalhou com Samora Machel. Foi 
membro do Comité Central. Fazia as sua interven-
ções de forma frontal e aberta, apontou.

O antigo combatente da luta de 
libertação nacional, Raimundo Pa-
chinuapa diz que a morte de Sergio 
Vieira cria um vazio, na medida em 
que o país perde um homem ho-
nesto, franco e dedicado à causa 
nacional. Acrescentou que, dadas 
essas qualidades, o malogrado de-
sempenhou várias tarefas no Apa-
relho do Estado destacando entre 
outras, as de governador do Banco 
de Moçambique numa altura que o 
país acabava de conquistar a inde-
pendência.

Recorda que o conheceu em 
Dar-es-Salaam, na Tanzania, onde 
o coronel desempenha as funções 
de secretário particular do funda-
dor da Frelimo, Dr. Eduardo Chi-
vambo Mondlane.

No exercício dessas funções, 
segundo o nosso entrevistado, Sér-
gio Vieira chegou a ser confundido 
como um infiltrado da Polícia da 
Defesa do Estado ( PIDE- DGS) mas 
nunca vacilou tendo exercido a sua 
missão com zelo e dedicação.

Nos vários encontros mantidos, 
Sérgio Vieira foi sempre determi-
nante, decisivo e não hesitava em 
expressar o seu pensamento, disse 
Pachinuapa.

Anotou que durante a luta ar-
mada, sobretudo em 1968 houve 
momentos conturbados que abala-
ram a FRELIMO e alguns infiltrados 
da PIDE- DGS associaram o malo-
grado a esta como espião por ser 
de raça branca. Diziam como é que 
era possível um indivíduo de raça 
branca ser secretário do presidente 
Mondlane?

Entretanto, segundo explicou, 
Sérgio Vieira nunca se importou e 
fez de tudo para fazer compreender 
que o seu objectivo era contribuir 
para a revolução.

Acrescentou que a direcção da 
FRELIMO nunca duvidou das con-
vicções de Sérgio Vieira, até porque 
segundo o entrevistado, militantes 
reais como ele nunca recuaram da 
sua frontalidade na abordagem dos 
problemas candentes da sociedade.

Perdemos 
um homem 
honesto 

Perdemos um combatente in-
terventivo, frontal que sempre sa-
bia corrigir os membros do partido 
Frelimo que eventualmente esti-
vessem do lado errado, palavras de 
Fernando Faustino, secretário-ge-
ral da Associação dos Combaten-
tes da Luta de Libertação Nacional 

(ACLLN)
Explicou que o coronel Sérgio 

Vieira como era carinhosamente 
chamado na agremiação não hesi-
tava em criticar quem quer que seja. 
Portanto, perdermos um homem 
íntegro com convicções inabalá-
veis.

Por ser homem frontal segundo 
Faustino, o malogrado desempe-
nhou funções cruciais no processo 
da construção do país.

Dadas as suas qualidades o Pre-
sidente Samora Machel confiou a 
Sérgio Vieira tarefas sensíveis, tais 
como: governador do Banco de 
Moçambique, ministro da Segu-
rança, da Agricultura, vice da Defe-
sa Nacional, governador residente 
da província do Niassa e nos últi-
mos governos foi director do Gabi-
nete do Vale do Zambeze, observou 
Faustino.

Destacou que particularmente 
quando exerceu as funções de go-
vernador do Banco de Moçambique 
teve um papel crucial na criação do 
Metical. O nosso entrevistado disse 
ainda que Sérgio Vieira foi um dos 
membros fundadores da ACLLN.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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JOANA E MIGUEL PORTUGAL

D
iz um ditado que quan-
do o amor é puro e ver-
dadeiro, opera milagres. 
Cremos que essa frase 
se aplica ao casal Joana 

Portugal & Miguel Portugal, que 
há dias celebraram cinquenta anos 
de casados, de companheirismo, 
de amizade e de cumplicidade.

Para marcar a efeméride e, 
cumprindo as recomendações 
emanadas por causa da pandemia, 
juntaram na Cajada de Eventos, os 
mais próximos amigos, familia-
res, vizinhos, irmãos da igreja, em 
uma casa de pastos, e, felizardos, 
refizeram os votos de amor e juras 
de companheirismo eternamente.

Em uma festa singela mas de 
significado sem igual, Joana e Mi-
guel Portugal lograram encher os 
olhos das suas sete filhas que não 
puderam testemunhar a contrac-
ção de matrimónio de seus pais, 
na primeira vez, pois ainda não 
haviam nascido. Foi uma festa lin-
da em que o casal dançou e a nu-
bente Joana, mesmo com a idade 
já avançada não deixou de mostrar 

Cumplicidade e respeito 
resultam em 50 anos de casados

Joana que tratou de comprar 
refrigerantes para celebrar  e o 
ambiente passou a ser familiar.

Pouco tempo depois, Miguel 
engravidou a Joana, uma situa-
ção que obrigou ao casamento 
imediato. Tanto mais que à al-
tura do casamento, Miguel tinha 
20 anos e a Joana somava apenas 
18. O casamento saiu e de lá até 
hoje, não mais ficaram distantes 
um do outro.

Falando para suas filhas e ne-
tos, avó Joana disse que um dos 
segredos para a longevidade da  
sua relação é a compreensão, 
respeito, consideração, cumpli-
cidade. “ Não é possível alimen-
tar um casamento, uma relação 
sem entendimento. Hoje temos 
assistido situações em que os 
casais discutem por coisas des-
necessárias. Quando um casal 
não conversa um ou mais dias, 
está a criar uma ferida que pode 
ser difícil de sarar. Tem que ha-
ver sempre diálogo para que as 
brigas sejam transformadas em 
momentos de alegria dentro do 
lar. É claro que sempre se discu-
te entre casais, mas é importan-
te saber perdoar, compreender 
e sobretudo, ceder em nome do 
respeito”.

Questionada sobre o que 
mais marcou a sua relação com 
Miguel Portugal, Joana afirma: 
“Como família agradecemos o 
facto de ele ter estado sempre 
do nosso lado. Nunca nos aban-
donou. Sempre ombreou con-
nosco”.

sua princesa.

DO COMBOIO 
AO CASAMENTO

No longíquo ano de 1969, o 
jovem Miguel, quando fazia as 
viagens de comboio entre Marra-
cuene e Moamba, contemplou a 
beleza sublime da Joana. O senti-
mento foi crescendo até que um 
dia ganhou coragem e começou 
a escrever cartas de amor. Como 
não pudesse entrar em casa da 
Joana, ele entregava as cartas 

descritivas do que sentia pela 
menina Joana, às suas primas. 
Estas, sempre que recebessem 
as missivas, faziam-nas chegar 
à Joana que sempre fez o charme 
de menina difícil. Um belo dia, 
uma das cartas caiu nas mãos 
do pai dela. Exigente, mandou 
chamar o rapaz  para perguntar 
quais eram as reais intenções 
com a sua filha. De peito aber-
to e garboso, Miguel disse que 
pretendia namorar e casar com 
a Joana. Essa resposta soou de 
forma agradável para o pai da 

Joana e Miguel Portugal celebram 50 anos de casados e companheirismo

o seu contentamento através de 
diversas coreografias ensaiadas e 
bem executadas com os seus ne-
tos. O senhor Portugal, feito um 
príncipe, apenas contemplava 
sentado na cadeira, a euforia da 

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

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

palavras e podem ser enviados para os seguin-

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

Somos mal atendidos
É preciso acrescer mais responsabilização 

aos condutores, pois não basta pagar as coi-
mas e multas por constantes irregularidades é 
necessário que percam de algum modo admi-
nistrativamente rápido e aceitável a permis-
são de conduzir, ou por um sistema de pontos 
na carta de condução. Mas, a implementação 
das alterações acima sugeridas, num sistema 
de per si todo corrompido, não trará a almeja-
da paz social, se não conjugada com com mais 
alterações de fundo no todo o quadro legal.

De acrescer a necessidade da implementa-
ção da obrigatoriedade de frequência do cur-
so autónomo de primeiros socorros (suporte 
básico de vida) para os candidatos à carta de 
condução com uma duração mínima de qua-
tro horas e máxima de oito horas. Leccionada 
por instituições credenciadas pelo Ministério 
da Saúde ( Cruz Vermelha, bombeiros volun-
tários) para tal. Há também necessidade de 
introduzir alterações na carreira de instrutor 
de condução. É uma profissão aparentemente 
sem conexão, com a crise que se vive nas nos-
sas estradas.

Devem ser submetidos a avaliações fre-
quente como forma de renovação da carteira/ 
licença de instrução, bem como introduzir 
idade de reforma inferior aos 65 anos dado os 
riscos que a profissão acarreta.

Mas por que as escolas, também, não são 
inocentes face a esta tragédia, é de introdu-
zir um curso obrigatório aos directores de 
escola de condução, também com avaliações 

frequentes para a renovação das perspetivas 
licenças. Pois devem estar conscientes não 
apenas das suas responsabilidades comerciais 
e fiscais, mas também do dever de urbani-
dade (ética e moral) nos seus negócios – não 
os deve bastar tornar o seu negócio rentável 
e cumprir com suas obrigações para com o 
Estado. Tem um dever e obrigação acrescido 
para com a sociedade – os seus clientes – uma 
vez condutores devem manter a paz social.

Aos agentes reguladores do trânsito tam-
bém é-lhes imposto um dever imperativo de 
permitir o controlo efectivo do cumprimento 
das regras de transito e estado dos veículos e 
documentos afins (a carta de condução, livre-
te, certificado de seguro e de inspecção). Por 
forma a consciencializa-los do facto de a paz 
social ser também directamente dependente 
do seu bom desempenho da profissão, deve-
-se lhes ser imposta a avaliação contínua dos 
seus conhecimentos e desempenho.

Assim como é tempo de acabar com as fal-
sas cartas de condução e declarações emitidas 
pelas esquadras da Polícia que permitem a 
condução de veículos .

Devem ser meras declarações que com-
provem o extravio da carta de condução e não 
um substituto a licença de condução pelos 
males verificados.

EM MEMÓRIA A TODAS AS VÍTIMAS DE 
ACIDENTES DE VIAÇÃO.

Oscar Rafael

É tempo de dizer chega, 
de viva voz (Concl.)

Se o leitor, tal como eu, já esteve em si-
tuações de ter que ser  atendido num caixa do 
banco, supermercado, lojas de roupa, entre 
outras, de certeza que já se deparou com um 
cenário similar ao que vou contar nesta carta.

Noutros países, o pessoal de atendimen-
to é um poço de simpatia, até parece que as 
pessoas são escolhidas por serem simpáticas 
e é justamente por causa da cortesia com que 
nos atendem que acabamos , muitas vezes, por 
comprar coisas que depois nos lembramos que 
não precisamos delas.

Quando damos por nós carregamos a loja 
inteira com uma facilidade daquelas que até 
parece termos sido enfeitiçados. 

No entanto, aqui em Moçambique a coi-
sa é justamente contrária. Parece ter havido 
um concurso público para se escolher os mais 
antipáticos para trabalharem nos estabeleci-
mentos comerciais. Por incrível que pareça, 
geralmente, assumem que os clientes que se 
fazem ao estabelecimento não falam as línguas 
nacionais, por isso, vão fazendo pouco destes, 
em changana, ronga ou sena... sempre que o 
potencial comprador solicita alguma informa-
ção adicional sobre determinado produto.

Nesta coisa de falar mal dos clientes, refiro-

-me mais às  senhoras, porque me parece que 
os homens costumam ter mais paciência.  O 
mau atendimento é mais notório sobretudo 
quando é de uma mulher para outra.

Recordei-me de contar este episódio por-
que na semana passada  fui ao supermercado  
Recheio, localizado na "Junta". Na secção de 
fraldas só tinha um pacote do número que pre-
cisava e lá estava uma moça bem sentada. 

Chamei-a para ver se me facilitava a vida, 
fornecendo-me mais um pacote. No entanto, 
ela simplesmente mandou-me para outro cor-
redor que não tinha o que eu precisava. Voltei 
e disse-lhe que não tinha. Ela respondeu que o 
colega que trata desse assunto não estava e que 
eu podia voltar noutro dia. 

Como resultado, tive de levar outro pacote 
diferente do primeiro porque não sei quando 
terei tempo para voltar à loja. Desta vez, foi na-
quele local, mas já presenciei situações simila-
res em outros lugares.

Na minha humilde opinião, um vendedor 
devia ser modelo em termos de simpatia e bom 
humor, porque, afinal, o cliente é o patrão que 
garante o salário a todos que trabalham na loja.

Wilma Nota

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

Como avalia o ano 2021?
Se para uns 2021 foi um ano de incertezas, para outros foi de realizações e de desafios que contribuíram para o crescimento pessoal e profissional. Por 

se tratar de um momento geralmente  dedicado à reflexão, domingo saiu à rua para ouvir a avaliação dos cidadãos sobre o assunto.

FOI COMPLICADO  

- Eugénio Fenias, moto-
rista

Para mim este ano foi 
complicado. Trabalho por 
conta própria e os poucos 
clientes que tinha já não soli-
citam os meus serviços, afinal 
a situação está difícil para to-
dos. Se continuar assim até as 
minhas festas de final do ano 
estarão comprometidas. 

Para piorar a situação tive 
que pagar uma multa por 
causa de um acidente que tive 
no ano passado de que já me 
havia esquecido.  São despe-
sas que não estavam nos pla-
nos. 

A única coisa que me ani-
ma é que a nível familiar está 
tudo bem, ainda que tenha-
mos dificuldades, estamos a 
conseguir gerir os nossos pro-
blemas.

CONSEGUI UM 
EMPREGO

-Ilda Malhalele, copeira 

O ano foi de realizações. 
Pude alcançar algumas das 
metas que tracei no ano pas-
sado. Consegui um emprego 
depois de um ano de procura. 
Não é o emprego dos sonhos, 
mas já é de grande ajuda por-
que estava desesperada, além 
disso, considero esta, uma 
oportunidade para aprender 
e crescer profissionalmente. 
Graças a este emprego pude 
dar os primeiros passos para a 
realização do sonho de ter casa 
própria.

Agradeço a Deus por me 
dar saúde para que eu possa 
enfrentar todos os obstáculos 
que me apareceram neste ano 
e rezar para que o próximo seja 
melhor que este. 

UM POUCO DIFÍCIL

- Vanda Maússe, estudante

O ano 2021 foi um pouco difícil 
por causa da escola. E não é só o 
meu caso, muitos alunos, sobre-
tudo os das classes com exames, 
estão a enfrentar dificuldades. Por 
mais que os professores se tenham 
empenhado para leccionar, eles 
não tiveram muito tempo para 
explicar a matéria devido ao rea-
juste e redução do horário aliado 
ao facto de 2020 ter sido um ano 
em que praticamente não tivemos 
tempo suficiente para estudar em 
sala de aula.

No meu caso em particular, 
consegui contornar a situação 
porque tive ajuda de um expli-
cador e por isso acredito que vou 
passar de classe tanto é que já es-
tou a tratar os documentos para 
ingressar ao ensino superior. 

MELHOROU NO FIM

 - Zita Muache, empregada 
doméstica

A nível profissional 2021 
foi um ano muito complicado. 
Aliás, desde que começou a pan-
demia tenho atravessado mo-
mentos difíceis.  Já não trabalha-
va e com a Covid-19 a situação 
piorou. Foram praticamente dois 
anos de luta diária, mas neste úl-
timo mês do ano, as coisas co-
meçaram a melhorar, em todos 
os aspectos da minha vida.

Outra questão que me dá 
algum alento é que apesar de o 
custo de vida continuar elevado 
no país, tenho notado que, em-
bora estejamos na última quin-
zena de Dezembro, os preços 
dos produtos de primeira ne-
cessidade não se agravaram. Se 
continuar assim muitos cidadãos 
como eu podem ter uma quadra 
festiva condigna

SUPERÁMOS AS 
EXPECTATIVAS

- Job Delano, estafeta 

Eu acredito que este foi um 
ano em que superámos as expec-
tativas. Por causa do que vivemos 
em 2020 não esperávamos muito 
para este ano, razão pela qual não 
tracei muitos planos para 2021. 
Entretanto, consegui fazer algu-
mas coisas.

Embora houvesse incertezas 
em relação à aquisição de vaci-
nas para o nosso continente, os 
imunizantes chegaram e  graças 
a Deus fui contemplado na pri-
meira fase. Apesar de ainda não 
abranger parte significativa da 
população, penso que a possibi-
lidade de adquirir as vacinas seja 
por doação ou esforço do Gover-
no já é por si um grande ganho 
para o país.

LUTAS E SUCESSOS 

- Cláudio Domingos, conta 
própria

Este foi um ano de muitas lu-
tas e sucesso. A pandemia não 
deu tréguas, contrariando as es-
peranças de que a situação estaria 
controlada. Tive quatro membros 
da família que passaram por mo-
mentos difíceis por causa desta 
doença, mas graças a Deus  todos 
estão bem.

Ainda que a economia do país 
tenha sido afectada, posso afir-
mar que em termos financeiros, 
este foi um dos melhores anos 
para mim. Consegui honrar com 
todos os meus compromissos e 
iniciei projectos que nem ima-
ginava que colocaria em prática 
este ano. Não tenho muito que 
reclamar. As dificuldades de 2020 
ensinaram-me muita coisa.
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MODO DE PREPARAR

250 gr grão de bico (cozidos) 
1 col. sopa de azeite 
1 col. chá de sal 
1 col. chá de pimenta 
1 col. chá de caril (curry) 
1 col. chá de páprica (colorau) 

Grão de Bico 
torrados
INGREDIENTES

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

RECEITA

Pré-aqueça o forno a 200°C. Numa 
tigela, misture todos os ingredientes. 
Coloque-os em seguida na forma (já 
forrada com papel manteiga/vegetal). 
Leve ao forno por 15 min a 200°C. 

Fonte: panelaterapia.com

Não coma ovo cru 
ou com a gema 
escurecida

Ajudo os outros
em saúde e beleza

SAÚDE

Já ouviu falar de salmonella? É 
uma bactéria que possui duas espé-
cies (S. enterica e S. bongori) capa-
zes de causar doenças em humanos.  
Pode estar em muitos tipos de ali-
mentos: carnes de origem bovina, 
suína, frango, ovos, frutas, vegetais. 
Mas também é encontrado em ali-
mentos processados, como embu-
tidos, tortas congeladas, nuggets de 
frango, etc. A forma mais comum da 
transmissão da doença é por meio da 
ingestão de alimentos contaminados 
e dos maus hábitos de higiene.

A bactéria salmonella actua so-
bre o intestino das pessoas, onde se 
multiplica e pode entrar na corrente 
sanguínea, atingindo outros órgãos 
do corpo e, em casos raros, podendo 
provocar graves infecções e até mes-
mo a morte.

Tempo quente e comida sem re-
frigeração criam condições ideais 
para a salmonella crescer. Certifi-
que-se de refrigerar ou congelar ali-
mentos perecíveis (aqueles que dete-
rioram rapidamente) por no máximo 

2 horas após prontos, como as sobras 
de um almoço ou jantar.

A infecção por salmonella pode 
ser mais séria e perigosa para certas 
pessoas. Os sintomas da infecção 
costumam a aparecer de 6 a 48 horas 
após a ingestão do alimento conta-
minado, mas podem durar bastante. 
Estes sintomas incluem diarreia, fe-
bre e dores de estômago. Em muitos 
casos, a doença dura de 4 a 7 dias e a 
pessoa pode se recuperar sem preci-
sar de antibióticos. Em outros casos, 
pode haver diarreia severa e a neces-
sidade de internamento. 

Para evitar salmonella, não coma 
ovos crus ou que estão com a gema 
ou clara escurecidas. A bactéria pode 
contaminar ovos, até mesmo aqueles 
que estão aparentemente normais. 
Mas estes ovos podem lhe fazer ficar 
doente, principalmente se eles esti-
verem crus ou pouco cozidos. Ovos 
são seguros quando você cozinha.

Fonte: https://bioemfoco.com.br/
noticia/

des, o empresariado. Com efei-
to, tomou uma séria decisão: 
optar por se formar em gestão 
de empresas, um objectivo que 
poderá ser materializado a par-
tir do próximo ano, 2022. 

Para melhor esclarecimento, 
é importante dizer que a "mu-
thiyana" de fibra desta edição 
do jornal domingo, em No-
vembro do ano passado iniciou 
um negócio, que se resume em 
saúde do cabelo e da pele. Nes-
te caso, ganhou interesse por 
produtos para estrias e celulite. 
“Fiquei a saber da existência do 
colágeno e procurei um pro-
duto natural”. Passado algum 
tempo, “a empresa começou a 
progredir, depois me interessei 
por produtos de emagrecimen-
to e para o cabelo”.

Afirma que o seu  negócio 
visa, “em primeiro lugar, res-
gatar a auto-estima de homens 
e mulheres. Tenho mais de dez 
mil clientes e faço entregas 
também nas províncias”.

 O seu lema de vida é “ter 
compaixão, ajudar os outros 
em matéria de saúde e beleza”, 
afinal, “se a gente não se cuida, 
quem irá o fazer por nós?”,  co-
loca. 

Entretanto, Shaina pensa em 
expandir o seu negócio para 
outras praças: “para Portugal e 
Angola”.  

Sonho: “Ter uma clínica de 
estética”. Mas, por enquanto, 
“vou continuar a viajar para  
Brasil para fazer cursos que me 
permitam trabalhar em beleza e 
bem-estar”. 

Nome: Shaina Popat
Idade: 27 anos
Naturalidade: Maputo
Residência: Maputo
Ocupação: Empresária
Conquistas: Depois de fazer o ensino primário 

e o secundário na Escola Portuguesa, frequentou 
Direito até ao 3.º ano numa das universidades 
privadas do país, um curso interrompido quan-
do descobriu que tinha vocação para outras li-

MUTHIYANA 
DE FIBRA
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CORPO DE 
SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro:   82 198
 Geral:  21322222
 21322334

MUSEUS

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

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

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

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

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

1:00- MADRUGADA INTERACTIVA/
EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00 - JUNTOS AO DOMINGO

08:00 - TU AÍ, TU AQUÍ

09:15-  DESPORTO/CULTURA E 
SAÚDE

10:00- NGOMA MOÇAMBIQUE 2021

11:10- TUDO VAI FICAR BEM

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

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20  - BOLENTIM METEOROLÓ-
GICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ESTA SEMANA ACONTECEU

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

14:30- DOMINGO DESPORTIVO

18:05- UMA DATA NA HISTÓRIA

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONAVÍ-
RUS

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

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

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

19 de Dezembro de 2021

CINEMA

Agenda
Cultural

Sylvester Stallone poderá 
estar nos “Guardiões da Galáxia 3” 

ÁRIES
É preciso ter cuidado com problemas 

estomacais ou intestinais. Você terá muitos 
presentes surpresa que o encherão de ale-
gria, especialmente de alguém que você não 
esperava.

TOURO
No amor você será muito bem corres-

pondido e sua compatibilidade será com os 
signos de Escorpião ou Capricórnio, então 
dê a si mesmo a oportunidade.

GÉMEOS
Você pode receber um presente de um 

amor do passado que ficará muito feliz em 
rever, apenas tente esclarecer muito bem as 
coisas para que ninguém crie expectativas 
ou se machuque.

CÂNCER
Um fim-de-semana de muitas alegrias e 

surpresas. Os cancerianos estão na melhor 
época do ano. Tenha cuidado com as perdas 
nas ruas, seja mais cauteloso. É hora de você 
se mimar e se dar o que mais precisa para se 
sentir bem.

LEÃO
Você compra presentes de última hora, 

mas não gasta muito, lembre-se que o que 
importa é a intenção e os bons votos. É hora 
de estrear novas roupas para que você tenha 
mais sorte neste período de Natal.

VIRGEM
Você deve receber um presente de al-

guém muito especial que vai te dar muita 

alegria. Você compra um presente para um 
novo amor neste Natal, mas lembre-se que 
você não pode esperar nada em troca e tem 
que dar de coração.

ESCORPIÃO
Não guarde rancores e aprenda a perdoar 

para que você possa viver com seus entes 
queridos sem problemas. Período de muito 
trabalho.

SAGITÁRIO
Quando for comprar presentes para sua 

família e amigos, lembre-se que seu signo 
adora presentear e fazer os outros felizes. 
Você tira alguns dias de folga para ficar com 
sua família.

CAPRICÓRNIO
Período de comemorações divididas: en-

tre o seu aniversário e as festas de fim-de-
-ano. Você terá a notícia de um casamento 
em família que lhe dará muita alegria e lhe 
pedirão para ser madrinha ou padrinho.

AQUÁRIO
Não prometa o que você não pode cum-

prir, principalmente com amores fugazes, 
você tem que ser mais sincero para não ma-
chucar ninguém. 

PEIXES
Você se lembra muito de um ex-amor 

que não está mais aí, tenta conversar com 
ele e desejar-lhe o melhor para que seu co-
ração fique em paz. 

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Quase dez anos após surgir 
no cinema pela primeira vez, os  
“Guardiões da Galáxia” parecem 
estar a chegar ao final de sua aven-
tura e o terceiro filme da franquia 
estreia em 2023. O longa conta-
rá com a chegada do actor Will 
Poulter (Black Mirror: Bandersna-
tch) no papel do misterioso Adam 
Warlock e tudo indica que Sylves-
ter Stallone também está de volta 
ao time.  Pelo Instagram, o actor 
compartilhou dois vídeos de bas-
tidores mostrando como são feitas 
as captações do rosto dos actores. 
“Aqui estou no set de Guardiões da 
Galáxia. Esse equipamento filma 
qualquer expressão facial que você 
poderia ter e que podem ser dupli-
cadas caso você não esteja por aqui 
depois. Fazer filmes se tornou, de-

finitivamente, uma ciência”, disse.  
O actor não disse abertamente 

que está no set do terceiro filme, 
mas é pouco provável que o vídeo 
seja antigo e os registos foram com-
partilhados na rede também pelo 
director James Gunn. O cineas-
ta, aliás, já avisou que Guardiões 
da Galáxia 3 pode trazer mortes 
chocantes entre os personagens e 
tudo indica que o grupo original vai 
acabar de vez. Dave Bautista, por 
exemplo, já disse que este será seu 
último filme na equipa e, no início 
do ano, indicou que deixaria a Mar-
vel em breve. Stallone entrou para a 
franquia da Marvel no segundo fil-
me, lançado em 2017, e interpretou 
o Águia Estelar, líder dos Saquea-
dores - ou Ravagers, uma gangue 
interestelar de mercenários que 

está ligada à história de Yondu, per-
sonagem de Michael Rooker, cujo 
desfecho partiu o coração de todos.

Apesar de ter feito uma parti-
cipação menor no filme, Stallone 
aparece reunindo seu grupo em 
uma das cenas pós-créditos, o 
que já era um indício de que James 
Gunn poderia ter mais planos para 
a gangue no futuro. Inclusive, o 
cineasta disse que gostaria de pro-
duzir uma série baseada no grupo, 
mas que ficou aguardando um sinal 
positivo do chefão da Marvel, Kevin 
Feige. E está esperando até hoje. 

“Sempre achei que The Ravagers 
seria uma óptima série, seja com 
o grupo de Sly Stallone ou apenas 
com os piratas e o que quer que eles 
estejam fazendo. Falei isso para o 
Kevin Feige na época de “Guardiões 
1” e ele disse que se o filme fosse um 
sucesso, eu poderia fazer o que qui-
sesse. Ainda não temos a série, en-
tão não sei o que aconteceu”, disse 
em entrevista ao podcast Happy 
Sad Confused. 

“Guardiões da Galáxia 3” tem 
estreia prevista para 2023, mas não 
demoraremos tanto assim para 
reencontrar o grupo porque a gan-
gue de Peter Quill (Chris Pratt) fará 
uma participação em Thor 4: Love 
and Thunder, que chega aos cine-
mas no primeiro semestre de 2022.

Via: adoro cinema

O aguardado “Matrix Resurrec-
tions” chega esta semana aos cine-
mas de todo o mundo, mas alguns 
sortudos já tiveram a oportunidade 
de assisti-lo.

Agora, com as primeiras reac-
ções sendo disponibilizadas nas 
redes sociais, nossas expectativas 
para a produção aumentam – vis-
to que boa parte dos comentários 
exalta a condução da obra, con-
siderando-a até mesmo como a 
sequência mais ousada do cinema 
desde ”Star Wars: Os Últimos Jedi”, 
de 2017. 

Uma das publicações retratou 
que “Matrix Resurrections”, ape-
sar e por causa de sua “bobagem” 
infinita, é a sequência mais ousada 
e vívida de Hollywood desde “Os 
Últimos Jedi. Uma boba e sincera 
aventura que aposta num reboot 
cultural e que faz pazes com os blo-
ckbusters modernos”.

Outra diz “Matrix Resurrec-
tions é mais divertido de que eu 
lembrava que as sequências pode-
riam ser. Sim, há alguns problemas 
de super-exposição como os dois 
últimos filmes, mas há um objec-
tivo para tudo. As estreias de Neil 
Patrick Harris e de Jonathan Gro-
ff são a chave para isso. E o clímax 
é incrível”.

Com estreia marcada para 22 de 
Dezembro nos cinemas nacionais, 
o longa é uma continuação da his-

tória estabelecida no primeiro fil-
me Matrix de 1999.

Na trama, Keanu Reeves e Car-
rie-Anne Moss retornam como os 
ícones cinematográficos Neo & 
Trinity em uma expansão de sua 
história que se aventura de volta 
à Matrix e ainda mais fundo na toca 
do coelho.

Uma nova aventura alucinan-
te com acção e escala épica, que 
se passa em um mundo familiar, 
mas ainda mais provocativo, onde 
a realidade é mais subjectiva do 
que nunca e tudo o que é necessá-
rio para ver a verdade é libertar sua 
mente.

20 anos após o primeiro filme, a 
franquia que ajudou a definir a cul-
tura pop na virada do século está 
de volta para uma continuação e 
extensão do filme original. Ma-
trix permanece no zeitgeist como 
um filme que mudou a forma como 
olhamos o cinema e a própria reali-
dade. Com sua ação e efeitos visuais 
revolucionários, Matrix ajudou a 
pavimentar o caminho para os fil-
mes que viriam. 

Além de Reeves e Moss, o 
elenco conta com Jada Pinkett-
-Smith (Niobe), Daniel Bernhar-
dt (Agente Johnson), Yahya Abdul-
-Mateen II, Neil Patrick Harris, 
Christina Ricci e Priyanka Chopra.

Via: cinepop

Primeiras reacções
ao “Matrix Resurrections”
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Racelina Munguambe ladeada pelos “poderes” locais
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KaNyaka passa a ter 
tribunal judicial
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O 
bairro de Magoa-
nine, do distrito 
municipal Ka-
Mubukwana, na 
cidade de Mapu-

to, foi eleito o “Bairro Mais 
Limpo”, uma iniciativa le-
vada acabo pelo pelouro de 
Ordenamento Territorial, 
Ambiente e Urbanização 
do Conselho Municipal de 
Maputo. Em seguida fica-
ram os bairros de Alto Maé 
de KaMpfumu e  bairro de 
Nhaquene do distrito muni-
cipal KaNyaka. 

Entretanto, foi também 
empossada a Dr.a Racelina 
José Almeida Munguambe 
para Juíza do Tribunal Ju-
dicial do Distrito Municipal 
KaNyaka, em cerimonia 
pública dirigida pela Ve-
neranda Presidente do Tri-
bunal Judicial da Cidade de 
Maputo Dr.a Gracinda da 
Graça Muiambo, no âmbito 

da iniciativa “Um Distrito 
um Tribunal”.

Na circunstância, a Ve-
neranda Dr.a Gracinda da 
Graça Muiambo, disse que 
a existência de um tribunal 
em KaNyaka marca um pas-
so histórico muito impor-
tante, volvidos 46 anos da 
independência do país, na 
medida em que vai ajudar a 
solucionar muitas situações 
de munícipes prejudicados 
dos quais a maioria vive em 
condições de extrema vul-
nerabilidade, e que convive 
com situações de violência 
na sua generalidade, usur-
pação de espaços, furtos 
entre outros males.

Disse ainda que à luz da 
lei, as comunidades nativas 
têm direitos consagrados 
na Carta das Nações Unidas, 
na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e no 
Direito Internacional sobre 

os Direitos Humanos, e na 
Constituição da República. 
À luz destes instrumen-
tos legais, as comunidades 
nativas - como as da ilha 
de Inhaca, têm o direito de 
praticar e revitalizar as suas 
tradições e costumes cul-
turais. Tal inclui o direito 
de manter, proteger e de-
senvolver as manifestações 
culturais e religiosas her-
dadas do passado, mas até 
hoje prevalecentes. À nova 
empossada, Gracinda da 
Graça Muiambo augurou os 
maiores êxitos e cumpri-
mento da missão.

Por sua vez Alexan-
dre Muianga, vereador da 
ilha, manifestou satisfação 
pelo facto de o Governo 
ter contemplado o distri-
to municipal KaNyaka, na 
iniciativa presidencial “Um 
Distrito um Tribunal”, “o 
funcionamento do tribu-

nal no nosso distrito é mais 
um contributo notável de 
tornar os serviços públicos 
mais próximos aos muní-

cipes, considerando que, 
até então os casos judiciais 
eram submetidos ao Tribu-
nal do Distrito Municipal 

KaTembe, encarecendo a 
vida dos munícipes locais 
face ao seu fraco poder fi-
nanceiro”.

Magoanine eleito bairro mais limpo
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CANDIDATURA A MEMBRO NÃO-PERMANENTE DA ONU

Nacional
19 de Dezembro de 2021

Embaixador da Rússia em Maputo, Alexander Surikov

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

11719 

SÉRGIO VIEIRA
FALECEU

As famílias Silva Vieira e Morais 
comunicam com pesar o fa-
lecimento do seu ente querido 
SÉRGIO VIEIRA, ocorrido no 
dia 16/12/2021. Ao Eduardo, 
Sérgio Miguel, Inês e restante família, apre-
sentam as mais sentidas condolências e 
solidariedade.

N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N

PUBLICIDADE

M
o ç a m b i q u e   
ganhou um 
aliado de peso 
no processo 
de candida-

tura a membro não-per-
manente do Conselho de 
Segurança da Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU), a partir de Junho 
do próximo ano. Trata-
-se do Governo da Rús-
sia.

Conforme referiu o 
embaixador da Rússia 
em Maputo, Alexander 
Surikov, na altura da vo-
tação da candidatura se-
rão tomados em linha de 
conta os diversos facto-
res que alicerçam as boas 
relações entre o seu país 
e Moçambique.

Acrescentou que ape-
sar do período difícil da 
pandemia as relações bi-
laterais não pararam e os 
acordos de cooperação 
celebrados ao mais alto 
nível conheceram signi-
ficativos avanços.

Destacou a deslocação 
para Moscovo de uma 
delegação encabeça-

Moçambique tem apoio
do Governo da Rússia

presentante especial do 
presidente russo para 
África e Médio Orien-
te, Mikhail Bogdanov, 
realizou uma visita de 
trabalho a Maputo. 

Na ocasião, o diplo-
mata do governo de 
Kremlin manteve en-
contros separados com 
o Primeiro-Ministro, 
Carlos Agostinho do 
Rosário, os ministros 
dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação, 
Verónica Macamo, In-
dústria e Comércio, 
Carlos Mesquita, e o 
presidente do Conselho 
Municipal, Eneas Co-
miche.

De Maputo ruma-
ram para Rússia a Pre-

sidente da Assembleia 
da República, Esperan-
ça Bias, e a Ministra do 
Mar, Águas Interiores e 
Pescas, Augusta Maita, 
onde mantiveram en-
contros com as autori-
dades locais no domínio 
da cooperação bilateral.  

O alto representan-
te da diplomacia russa 
referiu que o volume do 
comércio entre ambos 
os países durante nove 
meses deste ano atingiu 
a cifra de 64,4 milhões 
de dólares norte-ame-
ricanos.

Em Agosto passa-
do, o governo daquele 
país do Leste europeu 
fez a entrega, através da 
Organização Mundial 
da Saúde, de uma doa-
ção de 5,8 toneladas de 
equipamento e medi-
camentos para a popu-

lação de Cabo Delgado 
no âmbito do combate 
a cólera. O apoio consis-
tiu em kits médicos para 
atender 60.000 doen-
tes.

Em relação aos ata-
ques terroristas na zona 
Norte, o diplomata des-
tacou que não se trata 
de um problema isolado 
de Moçambique e que a 
Rússia apoia uma “solu-
ção interna”, sem algum 
tipo de ingerências. 

De salientar que, a 
Rússia aprovou o de-
sembolso de dois mi-
lhões de dólares para 
apoiar os projectos em 
Moçambique por parte 
do Programa Mundial 
de Alimentação (PMA).

Esta ajuda destina-se 
aos deslocados, vítimas 
de terrorismo em Cabo 
Delgado.

7 - 12 - 13 - 21 - 35 - 37

9641

Chave concurso N51 da Sojogo
18/12/2021

da pelo ministro dos 
Recursos Minerais e 
Energia, Max Tonela, 
no quadro do pro-
cesso de Kimberley 
sobre a certificação 
de pedras preciosas 
e não preciosas, fó-
rum mundial no qual 

Moçambique está em 
processo de admis-
são.

Acrescentou que 
o diálogo político bi-
lateral tem sido his-
toricamente alto, 
destacando que re-
centemente um re-
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VIOLÊNCIA CONTRA MENORES
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Isabel Menetiane,  “Priorizamos as meninas de 9 anos devido à capacidade de aquisição de vacinas 

CÓLON DO ÚTERO

Quase 211 mil crianças
vacinadas contra cancro

U
m total de 
210.716 crian-
ças foi vaci-
nado contra o 
cancro do có-

lon do útero até quinta-
-feira última em todo 
o país, perfazendo 42 
por cento do total de 
495.905 previstas para 
este ano. Entretanto, o 
Governo, através do Mi-
nistério da Saúde, apela 
aos pais para continua-
rem a levar as crianças 
para a vacinação.

A vacinação que 
visa prevenir e redu-
zir a incidência de ca-
sos de cancro do cólon 
do útero nas mulheres, 
teve a sua fase-piloto 
em alguns distritos das 
regiões Sul, Centro e 
Norte. A vacina foi in-
troduzida nos finais de 
Novembro, no calen-
dário nacional de va-
cinação, nas unidades 
sanitárias que já provi-
denciam outros imuni-
zantes. 

No entanto, para as 
unidades sanitárias que 
ainda não possuem es-
tes serviços ou em con-
textos que demandem a 
necessidade de vacina-
ção, as autoridades sa-
nitárias poderão recor-
rer às brigadas móveis 
para o efeito.

Apesar de ser direc-
cionada a meninas com 
idade entre  9 e 14 anos, 
neste momento, o Mi-
nistério da Saúde prio-
rizou apenas idade mí-
nima de 9 anos.

De acordo com a di-

rectora do Programa 
Alargado de Vacina-
ção, Isabel Menetiane, 
a medida está associada 
à capacidade de aqui-
sição das vacinas pelo 
Governo, uma vez que 
o custo de cada dose 
atinge 4.5 dólares, va-
lor considerado elevado 
relativamente às outras 
vacinas. Assim sendo, 
prevê-se alcançar as 
restantes idades à me-
dida que houver mais 
disponibilidade finan-
ceira  para aquisição das 
mesmas.

A vacina para com-
bater o cancro do có-
lon do útero deverá ser 
administrada em duas 
doses num intervalo de 
seis meses.  

Refira-se que, esta 
vacina é introduzi-
da num contexto em 
que o relatório da Or-
ganização Mundial da 
Saúde(OMS), lançado 
recentemente, afirma 
que os países de mé-
dio a baixo rendimen-

tos podem registar um 
aumento de casos em 
81 por cento, até o ano 
2040.

SITUAÇÃO
DO CANCRO 
NO PAÍS

Anualmente, Moçam-
bique regista 25 mil novos 
casos de diversos tipos de 
cancro. No entanto, o au-
mento de casos de do có-
lon do útero foi a principal 
causa que impulsionou a 
introdução desta vacina no 
Serviço Nacional de Saúde. 

A nível mundial, da-
dos da Saúde revelam que 
cerca de oito milhões de 
mulheres acima de 15 anos 
de idade estão em risco de 
desenvolver esta patolo-
gia. Moçambique, de for-
ma particular, apresenta 
uma média anual de cerca 
de 5600 casos de cancro 
do cólon do útero, o que 
representa 31 por cento de 
todos os tipos de cancro, e 
destes, cerca de quatro mil 
resultam em óbito, signi-
ficando uma taxa de leta-

lidade de cerca de 72 por 
cento.

 Segundo a directora do 
Programa Alargado de Va-
cinação, Isabel Menetiane, 
no contexto moçambi-
cano, estão propensos a 
contrair o cancro do útero 
mulheres com idades entre 
25 e 50 anos. 

Neste sentido, para o 
contexto moçambicano, 
40 por cento dos casos de 
cancros existentes são as-
sociados a agentes etioló-
gicos infecciosos que po-
dem ser potencialmente 
preveníeis. Este é o caso 
do cancro do colo do útero 
que é causado por um vírus 
– Papiloma Vírus Humano 

(HPV), ou seja, existe um 
agente infeccioso que pro-
voca esta doença.

250 UNIDADES

Das unidades sanitá-
rias existentes em todo 
o país, apenas 250 fazem 
tratamento destas lesões 
do cancro do útero.

O Programa Nacional 
de Controlo do Cancro 
introduziu, através de 
estudos científicos, um 
método de diagnósti-
co do cancro do colo de 
útero, recomendado pela 
Organização Mundial da 
Saúde( OMS), que é a de-
tenção do ADN do vírus 
HPV.

Contudo, apesar dos 
avanços conquistados na 
luta contra esta doen-
ça, ainda se vislumbram 
grandes desafios, sendo 
que um dos principais 
está na formação, capa-
citação de recursos hu-
manos e mobilização de 
recursos.

De uma forma geral, 
Maputo continua sendo 
a província com maior 
índice de cancro em re-
lação a outras províncias. 
Entretanto, se se olhar 
para a especificidade da 
população de cada pro-
víncia, a situação muda. 

Por exemplo, tratando-
-se do cancro do fígado, 
a província de Inham-
bane regista maior ocor-
rência devido aos hábi-
tos alimentares. É que o 
cancro do fígado pode 
estar ligado tanto ao ví-
rus da Hepatite B, como  
também  ao consumo de 
alimentos que podem 
estar contaminados por 
alguma toxina. 

De acordo com o Pla-
no Nacional de Controlo 
do Cancro 2019-2029, 
vários são os factores que 
contribuem para a eleva-
da incidência e altas taxas 
de mortalidade associa-
das ao cancro. No mesmo 
âmbito, as autoridades 
sanitárias indicam que 
a sua ocorrência segue o 
padrão de urbanização e 
industrialização. 

No entanto, desta-
cam-se a falta de cons-
ciencialização pública 
sobre os riscos, sinais e 
sintomas associados ao 
cancro; a escassez de 
serviços de rastreio; falta 
de transferência atem-
pada e referenciamento 
às unidades sanitárias, 
assim como a fraca pre-
paração dos profissionais 
de saúde para identificar 
precocemente os sinais 
associados à doença. 

O Centro de Chamadas da Linha Fala 
Criança recebeu de Janeiro a Dezembro 
do ano passado um total de 141.188 de-
núncias de violência contra a criança, 
tendo a região centro se destacado com 
maior número de casos. 

Criada em 2009, a Linha Fala Criança, 
através do número de emergência 116, 
tem sido um dos mecanismos usados 
para salvaguardar os direitos e a protec-
ção das crianças. 

É também um meio usado não só por 
adultos, como também por crianças e 
adolescentes para denunciar casos de 
violência. 

Do universo de 141.188 denúncias fei-
tas no ano passado, maior número de ca-
sos foi registado na zona Centro do país, 
onde a província da Zambézia se desta-
cou com um total de 11.665, seguida de 
Nampula, com 11.243 e Sofala com 9780.

O estudo também aponta a violência 
sexual, a união prematura, o acesso à 
educação e pensão alimentar da criança 
como os tipos de violação dos direitos da 
criança mais infringidos. 

Contudo, Benilde Nhalivilo, do Fó-
rum da Sociedade Civil para Defesa das 
Crianças (ROSC), considera que um dos 
aspectos positivos é que há cada vez mais 
adolescentes a fazerem denúncias. “Ti-
vemos conhecimento de casos de crian-
ças que ligavam para a Linha Verde para 
denunciar casos de pais que não man-
dam as crianças para a escola nesta época 
de pandemia da Covid-19”, partilhou.

No entanto, uma das preocupações 
está associada ao facto de alguns proge-
nitores serem apontados como princi-
pais agressores, forçando uniões prema-
turas ou privando de alimentos os seus 
dependentes.

Linha Fala Criança 
regista 141 mil denúncia

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Rússia alerta:Ucrânia é uma “linha
vermelha” que não deve ser atravessada 

OLHANDO O MUNDO

Edson Muirazeque *
edson.muirazeque@gmail.com

* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano

N
a semana pas-
sada, a Rússia 
elencou um 
conjunto de 
exigências em 

relação à Ucrânia que, 
vistas de perto, lem-
bram o incidente de 
1962, quando a União 
Soviética instalou mís-
seis em Cuba, num dos 
momentos mais tensos 
da supostamente ter-
minada guerra fria. Na 
altura, os EUA reagiram 
ameaçando estarem 
dispostos a recorrer à 
força para ver a sua vi-
zinha Cuba “livre” de 
armas soviéticas. No in-
cidente da semana pas-
sada, que na verdade já 
vem se desenrolando 
há semanas, foi a vez da 
herdeira-mor dos so-
viéticos, a Rússia, aler-
tar que, ela também, 
poderá recorrer às ar-
mas para “se defender”. 
No cerne da preocupa-
ção de Moscovo está a 
“insistente intentona” 
da Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte 
(OTAN), o braço armado 
dos EUA, aproximar-se 
ao território russo. Tan-
to num como no outro 
caso, as motivações dos 
respectivos ultimatos 
permanecem as mes-
mas: o medo de ambas 
potências de que o ad-
versário vai atravessar a 
“linha vermelha” para a 
defesa e segurança na-
cionais.

A Rússia publicou, 
na semana passada, um 
conjunto de propostas 
de pactos de seguran-
ça nas quais exige que 
a OTAN recuse a adesão 
da Ucrânia e de outras 
antigas repúblicas so-
viéticas à organização 
e reduza os seus efecti-
vos militares e armas na 
Europa Central e Orien-
tal. Nos documentos, 
Moscovo exige que lhe 
sejam dadas garantias 
legalmente vinculati-
vas de que a OTAN vai 
desistir de qualquer 
actividade militar na 
Europa Oriental, exige 
que lhe seja concedi-
do o direito de veto a 
uma eventual adesão 
da Ucrânia à organiza-
ção, que os EUA remo-
vam armas nucleares da 
Europa e que tropas da 
OTAN sejam retiradas 
da Polónia e dos Estados 
bálticos da Estónia, Le-

tónia e Lituânia, todas 
elas antigas repúblicas 
da União Soviética. 

A reacção dos adver-
sários visados, como 
não deixaria de ser, não 
tardou. Os EUA dizem-
-se disponíveis a dis-
cutir as propostas dos 
russos, mas avançam 
que há coisas, nas exi-
gências, que até mes-
mo Moscovo sabe que 
não são aceitáveis. A 
secretária de impren-
sa da Casa Branca, Jen 
Psaki, avançou que Wa-
shington vai conversar 
com os seus aliados, 
mas “não comprome-
teremos os princípios-
-chave sobre os quais 
a segurança europeia é 
construída, incluindo 
que todos os países têm 
o direito de decidir seu 
próprio futuro e política 
externa, livre de inter-
ferências externas”. Na 
mesma linha, a OTAN 
diz que “a Rússia não 

pode ter um veto sobre 
a expansão da aliança e 
que a organização tem 
o direito de decidir sua 
própria postura mili-
tar”; a Polónia indi-
cou que a “Rússia não 
é membro da OTAN e 
não decide sobre assun-
tos relacionados à or-
ganização”; a Ucrânia, 
que é o país que está no 
centro da elevação da 
tensão, reagiu dizendo 
que Kiev tem o “direi-
to soberano exclusivo” 
de conduzir a sua pró-
pria política externa, e 
somente ela e a OTAN 
podem determinar a re-
lação entre si, incluindo 
a questão da adesão do 
país à organização. 

É verdade que a Rús-
sia pode ter sido dura 
nas suas propostas sobre 
como amainar a tensão 
relativa à Ucrânia. Mas, 
os EUA e seus aliados 
na OTAN sabem que a 
Rússia pode, de facto, 

atacar a Ucrânia caso 
algo não seja feito em 
relação às suas exigên-
cias, daí a linguagem de 
Washington de que está 
disponível a dialogar. O 
facto é que há semanas 
que tem sido noticiado 
que Moscovo está a au-
mentar a sua presença 
militar na fronteira com 
a Ucrânia e há um re-
ceio, por parte do Oci-

dente, de que a Rússia 
pode efectivamente 
invadir o país vizinho. 
Aliás, não seria a pri-
meira vez que a Rússia 
recorreria à força para 
fazer valer os seus in-
teresses ou defender os 
seus aliados. É só lem-
brar o caso da Geórgia, 
que perdeu a Abkhazia e 
Ossétia do Sul na guerra 
de 2008 com a Rússia. A 
própria Ucrânia perdeu 
a Crimeia, quer seja por 
via de anexação ou por 
adesão à Rússia, depen-
dendo das lentes que se 
usem para caracterizar 
o incidente.

A crise sobre a Ucrâ-
nia lembra, no entan-
to, a crise dos mísseis 
em Cuba, em 1962. 
Estava-se no auge da 
guerra fria quando o 
líder soviético, Nikita 
Khrushchev, anuiu ao 
pedido de Fidel Cas-
tro, líder cubano, para 
a instalação de mísseis 
no seu território, para 
impedir uma eventual 
incursão militar dos 
EUA na ilha. A decisão 
de Khrushchev havia 
sido precipitada pelo 
incidente da Invasão 
da Baía dos Porcos, em 
1961, quando um grupo 

de anticastristas trei-
nados pela CIA, com 
apoio das forças arma-
das dos EUA, fez uma 
tentativa fracassada de 
derrubar o governo so-
cialista de Fidel Castro. 
Adicionava-se a isso a 
instalação de mísseis 
norte-americanos em 
países europeus como 
a Itália e a Turquia, nas 
“barbas” das fronteiras 
soviéticas.

Diz-se que a guer-
ra fria terminou, mas o 
braço armado dos EUA 
continua a operar. O 
facto de a OTAN estar 
a chamar para si anti-
gos aliados da Rússia 
tem estado a incomo-
dar Moscovo, conside-
rando a aproximação da 
aliança militar às suas 
fronteiras como cons-
tituindo uma ameaça 
existencial. É nesta di-
mensão que são per-
ceptíveis as exigências 
de Moscovo nos docu-
mentos publicados na 
semana passada. Se para 
os EUA, em 1962, Cuba 
constituía uma ameaça 
existencial, uma linha 
vermelha que não devia 
ser atravessada, para a 
Rússia, hoje, as linhas 
vermelhas incluem as 
suas antigas esferas de 
influência no leste eu-
ropeu para onde a OTAN 
se expande, mas, essen-
cialmente, a Ucrânia. 
Eventualmente, como 
disseram os norte-ame-
ricanos, algumas das 
exigências de Moscovo 
“não são aceitáveis”. No 
entanto, elas podem ter 
sido feitas exactamente 
como um ponto de par-
tida para negociações, 
mas também como um 
alerta de que a Ucrânia 
é “uma linha vermelha 
que não deve ser atra-
vessada”.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Nesta imagem, de pé, de esquerda para direita: Adelino Jorge, Mussa, Ângelo, Sebastião e Paiva. Em baixo, pela mesma ordem: 
Faustino, Mambo, Maló e Madeira

Pseudo-Paiva em Kampala

Adelino Jorge

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

O 
técnico João Carlos da 
Conceição era o seleccio-
nador nacional em 1987, 
um ano depois da primeira 
participação de Moçam-

bique no CAN-86, no Cairo, Egipto. 
Novas figuras despontavam e viu-
se a necessidade de injectar sangue 
novo na equipa nacional. Chande, 
Antoninho Muchanga, Antoninho 
Duba-Duba e Riquito foram chama-
dos pela primeira vez para fazer parte 
da equipa que ia viajar a Kampala para 
defrontar o Uganda nas eliminatórias 
de qualificação para os Jogos Olímpi-
cos de Seul-88.

O combinado ugandês estava a 
atravessar bons momentos, mas at-
endendo que em representação do 
país figuravam nomes como Nuro 
Americano, Mabjaia, Ferreira, Al-
meida, Calton, Nico não havia nada a 
temer. Pelo menos, era o pensamento 
que pairava entre os moçambicanos. 
Durante a preparação da viagem, 
Adelino Jorge, que era adjunto de João 
Carlos da Conceição, declarou que 
a sua vida em Kampala estaria facil-
itada, referenciando que Paiva, amigo 
e ex-colega de equipa no Textáfrica 
do Chimoio, a viver por lá iria dar-
lhe todas as mordomias, garantindo 
mesmo que nos dias que estivesse por 
aquelas terras iria “viver a grande à 
francesa”.

Nessa altura, o “pocket-money” 
era insignificante (uma miséria). 
Nada mais, nada menos que três 
dólares por dia. Com esse dinheiro, 
para comprar algo vistoso era quase 
impensável. Poucos conseguiam 
amealhar “tostões” para agraciar 
os seus com prendas ou até mesmo 
brindar a si próprios.  

Riquito, que acabava de sair da 
Associação Desportiva de Pemba, de 
regresso ao Costa do Sol, não gostou 
do que ouviu e pensou numa forma 
de pregar uma partida ao seu treina-

dor-adjunto. 
Chegado ao hotel urdiu um plano. 

Informou-se sobre os restaurantes da 
região, os nomes e a distância a per-
correr do local onde estava hospeda-
da a delegação moçambicana.

Em posse do número do quarto 
de Adelino Jorge, ensaiou uma voz, 
que pudesse assemelhar-se a do tal 
Paiva, que nem sequer conhecia. 
Em seguida, ligou ao técnico, apre-
sentando-se como Paiva. Adelino 
nem conseguiu notar a diferença, de 
tanta emoção, até pela forma amisto-
sa que as palavras lhe foram dirigidas: 
“Ora viva, Adelino, bem-vindo? Há 
quanto tempo? Fiquei a saber que está 
em Kampala. É uma grande oportun-
idade para voltar a ver-te e recordar-
mos os nossos tempos no Chimoio... 
venha à hora do almoço”.

SECA 
E GOLEADA

Entusiasmado, Adelino Jorge, 
tratou de seguir o endereço recebido. 
Solicitou um táxi que veio logo ter à 
porta do hotel. O restaurante indica-
do era distante. Tão distante que “en-
golia” quase todo o “pocket-money” 
de Adelino Jorge. Mas, naquela cir-
cunstância, para rever um amigo de 
longa data, valia qualquer sacrifício.

O taxista deixou Adelino Jorge no 
local indicado e vendo-o a entrar no 
estabelecimento, partiu de regresso 
ao ponto habitual para um outro ex-
pediente.

Ao orquestrar o plano, Riquito 
soube que o restaurante para onde 
ia parar Adelino Jorge tinha uma es-
planada e, foi lá onde o treinador 
apanhou a grande seca. Depois de 
um período longo de espera, Adelino 
dirigiu-se ao balcão para perguntar 
pelo amigo Paiva, mas nenhum dos 
funcionários tinha ouvido falar al-
guma vez de um indivíduo que usasse 
esse nome, nem das características 
descritas por Adelino.

ciaram-se no futebol desde o tempo 
colonial. O mais velho, Joaquim, já fa-
lecido, surgiu nos princípios da década 
60. Foi a representar o Desportivo da 
Beira, filial do Futebol Clube do Porto, 
naquele tempo, usava, inclusive, o eq-
uipamento idêntico ao da equipa por-
tista. De lá transferiu-se para o Vitória 
de Guimarães, Portugal. O outro 
craque dos Jorge é o também finado 
Américo, tratado por “Ameriquito”. 
Foi pela Académica que se evidenciou. 
Podia ter dado voos bem mais altos, 
mas o destino assim não o quis. 

Dos três Jorge, Adelino foi quem 
mais se destacou como futebolista, 
intramuros, e também como treina-
dor. Depois de jogar pelo Clube Cen-
tral, de Lourenço Marques (Maputo), 
saiu da cidade para cumprir o serviço 
militar em Nampula. Nesse período, 
representou o Benfica local. O tam-
bém ex-colega no Central, o falecido 
guarda-redes Maló, seguiu para Beira 
para o mesmo efeito, jogando pelo o 
extinto SLB.

Os dois ex-jogadores do Central 
reencontraram-se no Textáfrica do 
Chimoio em 1971. Nesse ano, Ângelo 
Jerónimo ascendeu aos seniores, en-
contrando Paiva, um médio irrequie-
to, que já lá estava um ano antes, jun-
tamente com Bito, Zacarias, Mambo, 
que tinham voltado a integrar a equipa 
do Chimoio depois de também cum-
prir o serviço militar.

Sabe-se que, Paiva deixou o país, 
logo após a independência de Moçam-
bique, seguindo para a Rodésia (Zim-
babwe), onde continuou a trabalhar 
na indústria têxtil. Depois de uma fase 
conturbada do Zimbabwe, após a in-
dependência em 1980, mudou-se para 
a África do Sul.

Da equipa fabril daqueles tem-
pos, outros dos elementos chama-
dos à “tropa” foi Ângelo antes do 
25 de Abril de 1974, cumprindo em 
Maputo. Foi nessa altura que, aven-
tou-se a hipótese de jogar pelo Max-
aquene (ex-Sporting), por intenção 
de Ismail Loonat, que o conhecia do 
Chimoio, mas a trabalhar na Tex-
lom, em Maputo. Loonat garantiu 
emprego a Ângelo na Texlom como 
condição para sair do Textáfrica, 
mas a vontade caiu por terra quando 
os órgãos de comunicação social 
veicularam essa informação. Os di-
rigentes do Textáfrica inviabilizaram 
a intenção, mandando Ângelo de 
volta a Chimoio. 

Adelino Jorge jogou no Textá-
frica até 1977. Foi nesse ano que os 
fabris, que tinham sido campeões na 
época anterior, empataram com o 
Desportivo, no último jogo, e por via 
desse resultado, sagrou-se campeão 
pela primeira vez de Moçambique 
independente. Nesse jogo, o Textá-
frica, que perdera a meio da semana 
diante do Ferroviário da Beira (2-1), 
precisava de vencer para se tornar 
bi-campeão e até teve um golo fal-
hado aos 90 minutos por Miguel, de 
baliza desguarnecida.

Entre as lágrimas e a esperança, 
o Textáfrica esqueceu-se daquele 
momento e centrou-se na época 
seguinte, escolhendo Adelino Jorge 
para treinador. 

No entanto, em 1979 ele seguiu 
para Maputo, com a sua família, 
continuou a carreira de treinador, 
deixando marcas evidentes na eq-
uipa da Romos, antes de, posterior-
mente, ser adjunto de José Castro no 
Desportivo.

Mais tarde percebeu que  estava 
ali a perder tempo. Amaldiçoou a 
hora que saiu do hotel onde podia 
estar em repouso. Desolado, deixou 
o restaurante e pediu um táxi que o 
levasse de volta onde juntar-se-ia 
aos outros elementos da delegação 
moçambicana, que já pensava no 
confronto com a selecção da casa.

À porta do hotel, o rosto de 
Paiva era o espelho da frustração, 
contrastando com o bom ambiente 
dos restantes membros da delega-
ção. Enquanto isso, Riquito, no seu 
canto, observava-o, como se nada 
tivesse “aprontado”, feliz da lição 
dada às gabarolices do seu treina-
dor. Depois veio o jogo, que saldou-
se numa goleada de 4-1 infringida 
ao combinado nacional, no qual 
Riquito fez os últimos 20 minutos. 
Nessa partida, apesar dos ugan-
deses terem feito os quatro golos, 
o guarda-redes Nuro Americano, 
capitão da equipa, por ter feito uma 
exibição “cinco estrelas”, foi ova-
cionado por colegas, adversários e 
o público que acorreu o Nakivubu 
Stadium.

Na segunda mão, em Maputo, 
no Estádio da Machava, Moçam-
bique empatou a um golo e foi 
eliminado, com um agregado de 
5-2. Chiquinho, que já estava ao 
serviço do Belenenses de Portugal, 
contratado ao Maxaquene, foi o au-
tor do golo moçambicano.

TRÊS 
JORGES 
CRAQUES

Importa realçar que, da famí-
lia Jorge, três elementos eviden-

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Com um jogo curioso na Taça da França, Mexer defronta um adversário geograficamente mais próximo da sua terra natal

TAÇA DA FRANÇA

“AFRICANO” DE VOLEIBOL

Mexer defronta equipa 
sediada a 517 Km de Pemba

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

O 
Bordéux, equipa do de-
fesa central moçambi-
cano Mexer Sitoe, de-
fronta hoje, domingo, 
o Jumeaux de Mzouazia, 

de Mayotte, em jogo dos 32-avos-
da-final da Taça da França, que é 
marcada pela curiosidade desta 
equipa estar sediada a escassos 
517 quilómetros da cidade de 
Pemba, capital da província de 
Cabo Delgado, contra os 7887 que 
a separam de Bordéus, casa do 
seu adversário e palco do embate.

De um lado está o Football 
Club des Girondins de Bordeaux, 
nome oficial do clube fundado 
em 1881, que milita na Ligue-1 e 
no qual actua o experiente defesa 
central moçambicano, Mexer 
Sitoe, situado na cidade de Bor-
déus, a capital e a maior cidade 
do Departamento de Gironda e 
da Região da Nova Aquitânia, no 
sudoeste de França e que tem 
980.000 habitantes. 

Do outro lado da barricada 
está o Jumeaux de Mzouazia, 
mais conhecido por AS Jumeaux, 
um clube fundado em 1946 e 
que se encontra sediado em 
Mayotte e compete na Liga Re-
gional de Futebol desta ilha, um 
Departamento Ultramarino da 
França, situado entre o Oceano 
Índico e o Canal de Moçambique, 
na porção mais oriental do ar-
quipélago das Comores e com 
277.000 habitantes. Este ter-
ritório compreende a ilha prin-
cipal de Mayotte, propriamente 
dita, também conhecida por Ma-
horé ou Grande Terre, e duas ilhas 
bem menores: Pamanzi (ou Pe-
tite Terre) e Chissioi m’Zamboro. 
Mayotte faz parte do Arquipé-
lago das Comores, localizado ao 
norte do Canal de Moçambique, 

A AUTORIDADE Tributária de Namp-
ula, Académica de Maputo, UniZambeze 
da Beira e Universidade Pedagógica de 
Maputo (UP) são as equipas que irão rep-
resentar o país no Campeonato Africano 
de Voleibol de Sala de seniores masculinos 
e femininos da Zona VI, que irá decorrer 
de 6 a 15 de Janeiro de 2022. 

Em masculinos, o país far-se-à rep-
resentar pela Autoridade Tributária, 
quatro vezes campeã africana da zona e 
Académica, enquanto em femininos UP, 

actual detentora do título, e UniZambeze, 
defenderão a bandeira nacional.

Além das equipas nacionais, mais 29 
confirmaram a presença no “Africano”, 
que serve de apuramento para a fase final 
marcada para o próximo ano num país e 
data por anunciar. 

Em masculinos, confirma-se a pre-
sença de mais 17 equipas, sendo que o 
Zimbabwe contribui com a maior fatia, 
a saber:UZ Wolves, Harare City, Support 
Unit, NABA, Black Rinos e Highlanders. 

A Zâmbia será o segundo país mais rep-
resentado com cinco formações, nome-
adamente Chalube, Nkwazi, Green Buf-
faloes, Prisons Leopards e Unza. 

A África do Sul terá dois participantes: 
o Tshwane University e o Lions, o mesmo 
acontece com o Lesotho que será repre-
sentado pelo Green Spikes e Mahlaseli. 
Já o Botswana terá uma equipa, o MAG 
Stimela, bem como o Malawi , presente 
através do KB.

Por seu turno, em femininos, são 12 

equipas estrangeiras com participação 
confirmada. Trata-se do GEMZ e KB do 
Malawi, Red Arrows, Green Bufalloes, 
Prison Leopards, Flight Spikes da Zâm-
bia, UZ Wolves, Harare City, Support 
Unit, Manyame do Zimbabwe, Tshwane 
University (TUT) da África do Sul e MAG 
Stimela do Bostwana.

Entretanto, no “Africano” de Vólei de 
Praia, que irá decorrer nas mesmas datas, 
ainda estão por anunciar os nomes das 
equipas participantes. 

no oceano Índico, na costa do 
sudeste da África, entre o noro-
este de Madagáscar e o nordeste 
do nosso país. Os outros viz-
inhos mais próximos de Mayotte 
são Comores, a noroeste; Sey-
chelles, a nordeste, e as Ilhas Glo-
riosas, dependentes das Terras 
Austrais e Antárticas Francesas, 
a nordeste. O status do Departa-
mento da ilha foi outorgado em 
2011 e a região permanece, por 
uma margem significativa, a mais 
pobre da França. O território é, 
no entanto, muito mais próspero 
do que os outros países do canal 
de Moçambique, tornando-se 
por isso um importante destino 
para a imigração ilegal.

Em termos futebolísticos, a 
modalidade é gerida pela Fed-
eração Francesa de Futebol (FFF) 

que tem, inclusive, uma Liga 
Regional. Em seniores, Mayotte 
tem três divisões, sendo que o 
AS Jumeaux milita no Campe-
onato Regional-1. A prova é dis-
putada por 12 equipas, sendo que 
o adversário de Mexer partilha 
a liderança com o FC Mtsapéré, 
com 43 pontos, mas com a van-
tagem de ter menos dois jogos 
(17) em comparação com o seu 
concorrente na luta pelo título 
regional de Mayotte.

DUAS ELIMINATÓRIAS
GANHAS NA FRANÇA 

Desengana-se quem pensa 
que pelo facto do AS Jumeaux es-
tar em Mayotte, que é desde 2011 
o 101.º Departamento Francês e 

o quinto Departamento de Ul-
tramar, juntamente com Gua-
dalupe, Guiana, Martinica e as 
Ilhas Reunião (também no Canal 
de Moçambique), bastou para 
defrontar um clube da Ligue-1, 
ademais numa prova em que 
para a edição  de 2021/22 foram 
inscritos 7.505 clubes.

Para tamanha honra, o AS 
Jumeaux fez por merecer e teve 
que passar por oito eliminatórias, 
duas das quais feitas na França, a 
Metrópole.

Em Mayotte, começou por 
vencer o Etincelles Hamjago, por 
3-0, a 7 de Agosto. Em Setem-
bro, mais duas eliminatórias 
ganhas, respectivamente nos 
dias 11 e 25, afastando o AS Neige 
Malama e Bandrelec FC, por 4-0 
e 0-1. Em Outubro, outras duas 

eliminatórias ganhas antes da 
primeira grande glória, na final, 
afastando o ASJ de Handrema e o 
UCS de Sada, por 0-1 e 2-0, nos 
dias 9 e 19, respectivamente. No 
jogo da final regional de Mayotte, 
goleou o AS Rosador, por 4-0, a 
30 de Outubro.

Já sem adversários em Mayo-
tte, para a sétima eliminatória 
teve que viajar à Metrópole, na 
Europa, para vencer o CS Plé-
dran, por 5-1, e o Plancoet Ar-
guenon, a 13 e 20 de Novembro, 
respectivamente. 

Os seus feitos contagiaram 
a população de Mayotte que 
acompanha a sua saga com par-
ticular interesse e, de regresso à 
Ilha, a equipa foi recebida de for-
ma apoteótica. No último fim-
de-semana regressou à França, 
agora para preparar o jogo com o 
Bordéus e reina muita expectiva 
sobre o que pode fazer. Apesar 
de ser um jogo entre oponentes 
com enormes diferenças e que 
faz lembrar a épica e bíblica luta 
entre David e Golias, para o AS 
Jumeaux, seja qual for o resul-
tado, ninguém lhe tira o mérito 
de ser uma das 64 melhores eq-
uipas da Taça da França, fase tão 
adiantada da competição que 
assinala a entrada em acção do 
Bordéus, de Mexer Sitoe, e das 
demais formações da Ligue-1.

Entretanto, no outro jogo 
da Taça da França onde actua 
um moçambicano, o Lille, de 
Reinildo Mandava, defronta 
hoje o Auxerre. O histórico Aux-
erre ocupa o terceiro lugar do 
Campeonato da II Divisão com 33 
pontos, os mesmos do segundo 
classificado Toulouse, mas a me-
nos dois que o líder Ajaccio. 

AT, Académica, UniZambeze  
e UP defendem as cores nacionais

Acesse: https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

26 de Janeiro de 2020

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

Alimento para eles 
veneno para nós outros

J
untar 250 pessoas - em 
nome do povo - é um 
exercício e tanto. Bula- 
Bula quer entender por-
quê aqueles ilustres en-

gravatados e devidamente 
ataviados, investem o tempo 
que têm para discutir coisas 
sérias, a atirarem piropos, 
insultos e outras farpas uns 
aos outros.

É que, parece que o mais 
importante para muitos de-
les é mostrar o repertório de 
insultos ao invés de discuti-
rem e procurar soluções para 
os muitos problemas que o 
nosso país enfrenta. Nós - 
povo que dizem representar 
- quando ouvimos que se vão 
reunir, ficamos antenados. 
Prontos para ouvir debates 
sérios… desgraçadamente o 
que ouvimos são leituras de 
textos previamente elabo-
rados. A pergunta que não 
quer calar é: como é possí-
vel discutir, seja lá o que for, 
com base na leitura de um 
texto elaborado de antemão? 
E se o rumo dos aconteci-
mentos for para a esquerda, 
o ilustre continuará a ler o 
seu texto que indica a direi-

ta… é discutir isso?
Outrossim, os deputados 

discutem a vida particular de 
cada um, insultam a torta e 
a direito e para piorar ainda 
mais a situação perdem-se 
completamente sem falar do 
que é essencial. A malta já 
sabe que quando fulano pede 
a palavra, vem chumbo ar-
dente… palavrões e mais pa-
lavrões. É bom ser conhecido 
como aquele que só fala mal 
dos outros?

As perguntas são tantas 
mas saibam que não gosta-
mos dessa cena. Somos 30 
milhões de pessoas com os 
olhos colocados em vocês 
e o que  fazem… insultam-
-se. Queremos que falem 
de coisas sérias. Negócios de 
barraca ou de escola ou ainda 
de alfas não nos interessam. 
Falem de coisas sérias e - 
sinceramente - parem com 
essa cena de leitura (alguns 
mais gaguejam do que lêem) 
e discutam com profundi-
dade. Estamos cansados dos 
votos contra só porque foi a 
outra bancada. Se realmente 
estudassem os documentos e 
esquecessem um bocadinho 

que os outros são “inimigos” 
ficaríamos todos a ganhar. 

Há ainda uma longa es-
trada para o nosso Parla-
mento percorrer até atingir 
os níveis que vemos noutras 
partes do mundo, onde os 
argumentos são colocados 
com responsabilidade e não 
se perde tempo a ver ho-
mens e mulheres sentados 
por mais de oito horas para, 
no lugar de discutirem a vida 
do povo, falarem da vida de 
colegas.  Na “discussão” de 
um documento importante 
como o Plano Económico e 
Social e Orçamento do Esta-
do (PESOE) não vimos nada 
de especial. Insulto aqui, 
piropo ali e voto contra. E o 
povo? Alguém se lembrou 
dele? Queremos um Parla-
mento que nos dignifique 
como moçambicanos. 

Debate de ideias é supos-
to ser algo livre e espontâ-
neo. No nosso Parlamento 
acontecem leituras no lugar 
de debates… de resto, qua-
se toda a estupidez de nosso 
comportamento decorre da 
imitação daqueles a quem 
não podemos parecer.

Solta de Inácio PereiraSolta de Inácio Pereira

Dois agentes da lei e (des)ordem volta-
ram a deitar achas à fogueira semana fin-
da algures… e embora se diga que já foram 
tomadas medidas correctivas, Bula-Bula 
não pode deixar de manifestar a sua indig-
nação, asco e vergonha por tal se verificar 
no meu país. Dois energumenos (e isso é 
dizer pouco) foram vistos e filmados em 
actos abomináveis contra uma senhorita 
com uma criança ao colo. Os dois meque-
trefes, fazendo gala do suposto poder que 
têm, dão bofetadas e encimam o abuso al-
gemando uma das pernas da tal senhora. 
Nem os gritos do bebé, nem as reclamações 
dos circunstantes e nem o facto dela repre-
sentar perigo algum para dois jagunços fo-
ram suficientes para os demover.

Atenção que Bula-Bula nem sequer 
mete as mãos no fogo pela senhora (que 
pode ter cometido alguma asneira), mas 
tão somente não concorda com os termos 
em que a detenção foi feita. Bater, algemar 
uma perna e arrastar uma pessoa é indig-
no… mesmo se esse indivíduo cometeu 
erro. Diz-se ainda que os dois jagunços 
nem sequer estavam escalados para tra-
balhar no tal dia… sinceramente, alguma 
coisa deve ser feita com urgência para se 
purificar as fileiras da nossa Polícia porque 
desta forma fica realmente difícil.

Aliás, não é a primeira vez que assisti-
mos ao comportamento desviante da nos-
sa Polícia. De tempos em tempos são apa-
nhados no flagra. Há alguns meses tivemos 
um episódio que nos deixou perplexos, 
mais uma vez dois agentes a obrigarem de-

Deus envia carne 
e diabo envia os cozinheiros

tidos, de sexo masculino, a se beijar. Realmente 
precisamos purificar as fileiras da nossa Polícia.

Como disse e bem o poeta W.H. Auden,  o 
mal nunca é  fora do comum e sempre huma-
no. Compartilha a nossa cama e come à nossa 
mesa… tal como àqueles dois salafrários com 
caras de meninos educados nalgum colégio do 
mal!
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