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IV SESSÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ CENTRAL 

Presidente Nyusi destaca o empenho do seu partido na construção de uma Nação forte

Reunião observa medidas de prevenção da covid-19

d BENTO VENÂNCIO
bento.venancio@snoticicas.co.mz
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C
ai hoje o pano sobre a 
IV Sessão do Comité 
Central da Frelimo, 
uma das reuniões-
-magnas dos cama-

radas no intervalo entre os 
congressos.

A ideia suprema que vin-
gou foi de que o Estado mo-
çambicano deve manter a sua 
soberania intacta perante a 
ameaça terrorista em Cabo 
Delgado, o que passa pela 
coesão interna entre os mo-
çambicanos, os primeiros 
que se devem colocar na li-
nha da frente na defesa dos 
interesses da sua pátria (ler 
textos a parte). 

Participam no evento 192 
membros efectivos e nove 
suplentes, sem contar com 
convidados de honra como 
o antigo Presidente da Re-
pública Armando Emílio 
Guebuza, também presiden-
te honorário da Frelimo, e a 
primeira-dama, Isaura Ferrão 
Nyusi. 

O evento é um momento 
singular de reencontro entre 
camaradas no intervalo entre 
congressos. Vieram delega-

Estamos aqui
com a nossa agenda

- Filipe Nyusi, presidente da Frelimo, na abertura da reunião 
que acontece pela primeira vez depois das eleições gerais

Conhecidos hoje local e data do XII  Congresso

dos de todas as províncias do 
país para um encontro de dois 
dias na histórica sala de con-
gressos da Frelimo, na cidade 
da Matola,  em representação 
de um partido cinquentenário 
com cerca de quatro milhões 

de membros e simpatizantes.
Esta reunião de alto nível 

realiza-se após sucessivos 
adiamentos devido às medi-
das de restrição decretadas 
pelo Governo devido à pan-
demia da covid-19. 

PRIMEIRA REUNIÃO 
MAGNA  SEM 
MARCELINO DOS 
SANTOS

Os camaradas reencontra-
ram-se ontem e hoje naquela 
que é a primeira reunião de 
alto nível sem Marcelino dos 
Santos, figura lendária do 
partido. 

A sessão delineou bali-
zas para o jogo político que 
se aproxima e abriu linhas 
orientadoras na busca de 
mais uma vitória “retumban-
te” após a “goleada” verifica-
da nas eleições gerais de 2019, 
nas quais a Frelimo cantou 
vitória nos 154 distritos do 
país e chegou ao pleno no que 
diz respeito aos governadores 
provinciais eleitos.

No evento partidário foi 
realizado o balanço das VI 
eleições gerais no país, numa 
agenda bem carregada, que  
colocou em revista profunda 
eventos que marcam a vida 
dos moçambicanos, com 
particular destaque para te-

mas como combate ao terro-
rismo, combate à covid-19, 
bem como processo de De-
sarmamento, Desmobiliza-
ção e Reintegração das forças 
residuais da Renamo. 

Ontem, os membros do 
Comité Central debateram o 
relatório da Comissão Polí-
tica do partido, bem como a 
proposta do relatório do Ga-
binete Central de Preparação 
de Eleições 2019.

Está previsto para hoje o 
debate da proposta do plano 
de actividades e orçamento 
do partido para 2021. Consta 
igualmente da agenda de tra-
balhos de hoje a prestação de 
informação sobre o Programa 
Quinquenal do Governo para 
2020-2024, sobre o Plano 
Económico e Social do Go-
verno 2021 e balanço do Pla-
no Económico e Social 2020.

A Comissão Política do 
partido poderá apresentar o 
seu relatório de actividades, 
o mesmo sucedendo com o 
Comité de Verificação do Co-
mité Central e o Gabinete de 
Preparação de Eleições.

IMPACTO DA 
COVID-19

Falando particularmente 
da covid-19, o Presidente do 
partido Frelimo e Presidente 
da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, informou aos mili-
tantes do seu partido que a 
pandemia causou uma que-
bra no Produto Interno Bru-
to de Moçambique (riqueza 
do país) em 1,3 por cento em 
2020.

A quebra é registada após 
uma subida de 2 por cento no 
PIB, em 2019, não obstante 
o impacto das calamidades 
naturais, dos ciclones Idai e 
Kenneth, bem como dos ata-
ques armados na região cen-
tro e em Cabo Delgado. 

O presidente da Frelimo 
disse ainda que em ambiente 
adverso o país tem mantido 
a taxa de inflação para me-
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nos de dois dígitos por via do 
aumento assinalável da pro-
dução agrícola interna, ten-
do também contido a espiral 
inflacionista com medidas de 
política monetária.

“NÃO TÍNHAMOS 
MEDO DE NADA”

Filipe Jacinto Nyusi subli-
nha: “diziam que a direcção 
máxima da Frelimo tinha 
medo de convocar esta reu-
nião”. Nyusi nega isso. Ex-
plica que dirige um partido 
responsável e não queria pro-
mover um evento desta mag-
nitude e relevância num ce-
nário de maior agressividade 
da covid-19. 

“Hoje os mesmos oposito-
res prestam atenção sobre o 

que está na Matola. Queriam 
que a sessão tivesse lugar nos 
momentos de dor e sofrimen-
to dos nossos compatriotas”, 
aponta. 

E acrescenta: “depois de 
tudo acalmar estamos aqui 
com a nossa agenda que não 
é uma agenda improvisada”.

Nyusi destacou o empenho 
do seu partido na construção 
de uma Nação forte, na qual se 
observa igualdade de direitos 
e compromisso na defesa da 
soberania do Estado moçam-
bicano e bem-estar do povo. 

“Saudamos o povo mo-
çambicano, a quem servi-
mos,  que, com perseverança 
e alto sentido patriótico, está 
a construir uma Nação cada 
vez mais próspera e de justiça 
social”, frisa. 

 

Cimeira da dupla Troika
da SADC  discute terrorismo

Uma cimeira extraordinária da dupla troika 
dos países da Comunidade de Desenvolvimen-
to da África Austral (SADC) reúne esta semana 
em Maputo.

Discursando na abertura da IV Sessão Or-
dinária do Comité Central da Frelimo, partido 
que preside, o Chefe de Estado, Filipe Jacinto 
Nyusi, destacou que a cimeira de Maputo vai 
abordar prioritariamente a segurança em Mo-
çambique.

A cimeira, a segunda em menos de dois me-
ses, visa, segundo o estadista moçambicano, 

cimentar sinergias com países vizinhos para o 
combate ao terrorismo no país e na região. 

Filipe Nyusi reiterou que o terrorismo é um 
fenómeno global e a participação de Moçam-
bique na cimeira extraordinária da dupla troi-
ka da SADC mostra que o país não está contra 
apoios internacionais.  

A dupla troika é composta pelos países da 
troika do órgão de defesa e segurança e da 
troika da SADC entanto que organização re-
gional, sendo representada por Chefes de Es-
tado e de Governo. 

O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Jacinto Nyusi, disse 
que os terroristas tentaram 
sexta-feita voltar a assaltar 
o distrito de Palma, em Cabo 
Delgado.

O estadista explicou que 
os terroristas não lograram 
os seus intentos, pois foram 
imediatamente repelidos pe-
las Forças de Defesa e Segu-
rança moçambicanas.  

“Tentaram penetrar na vila 
ao final de dia”, apontou o 
Presidente Nyusi dirigindo-
-se aos militantes da Frelimo 
durante a IV Sessão Ordinária 
do Comité Central.  

Fez notar que, apesar dos 
esforços das Forças de Defesa 
e Segurança (FDS), que tudo 
fazem para o restabelecimen-
to da paz em Cabo Delgado, o 
terrorismo ameaça a integri-
dade territorial.

Assinalou que o terrorismo 
tem manifestação complexa 
no país e os moçambicanos 
não são as únicas vítimas des-

te mal que tende a ser fenó-
meno global. 

“Eles assassinam cidadãos. 
Cometem atrocidades he-
diondas, violam direitos hu-
manos. Deixam rasto de des-
truição nas aldeias e vilas”, 
observou. 

Defendeu que a respon-
sabilidade primária na luta 
contra o terrorismo é dos 
moçambicanos. “A resposta 
deve ser dada pelos moçam-
bicanos. Queremos apoios 
sim, mas sem proclamar a 
resignação da defesa da nossa 
pátria”, elucidou. 

O Presidente da Repúbli-
ca endereçou, uma vez mais, 
uma saudação especial às 
Forças de Defesa e Seguran-
ça que, com alto sentido pa-
triótico, estão a combater, 
com bravura, terroristas que 
estão a causar  dor e luto em 
Cabo Delgado e lutam igual-
mente visando travar a acção 
belicista da auto-proclamada 
junta militar da Renamo.

Terroristas
tentaram
assaltar Palma

A plataforma flutuante que vai ser o primeiro projecto a pro-
duzir gás natural na bacia do Rovuma está quase pronta, estan-
do a 80 por cento de execução.

Segundo o Presidente da República, tudo indica que poderá 
chegar em 2022.

Filipe Nyusi falava em Maputo, durante a sessão de abertura 
da IV Sessão Ordinária do Comité Central da Frelimo 

Refira-se que a referida plataforma faz parte do consórcio da 
Área 4 liderado pela Exxon Mobil e ENI a partir das reservas de 
gás Coral Sul.

Nyusi sublinhou que Moçambique passará a ser importante 
actor do sector de óleo e gás já a partir de 2022. 

Plataforma
flutuante de gás 
quase pronta

Reencontro
de camaradas 
que carregam a Frelimo

“Estamos a construir 
o país nas suas diferentes 
etapas de desenvolvimento, 
sempre comprometidos  em 
encontrar as respostas em 
prol do desenvolvimento de 
Moçambique e dos moçam-
bicanos. 

Observamos o nosso 
passado de partido com 
história e glória para nos 
inspirarmos no presente”. 

Como diria Roque Silva, 
secretário-geral da Freli-
mo, a sessão representou o 
reencontro de camaradas 
que nas diferentes frentes 
da batalha carregam a Fre-
limo e o país.

- Roque Silva, secretário-geral
do partido
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d Domingos Nhaúle 
domingos.nhaule@snoticicas.co.mz

O partido Frelimo está a acom-
panhar e apoia o posicionamento 
do Presidente Filipe  Nyusi no ati-
nente ao tipo de apoio necessário 
para a sua erradicação, afirmou 
Alcido Nguenha, secretário do CC 
para organização.

Reconheceu que o terrorismo 
é uma matéria bastante delica-
da, razão pela qual o seu combate 

compete, em primeira mão, aos 
moçambicanos, independente-
mente dos apoios internacionais.

“Naturalmente que é preciso 
compreender a forma concreta e 
estratégia a serem seguidas sem-
pre na perspectiva de consolidar 
a soberania e integridade territo-
rial”, disse Nguenha, sublinhando 
que os membros do órgão se iden-
tificam com o posicionamento do 
Presidente Nyusi.

Busca de soluções 
para problemas do povo

“Viemos aqui na expectativa de reforçar e dinamizar ainda 
mais o nosso partido na busca de soluções aos problemas do 
nosso povo”, disse Sérgio Pantie, chefe da bancada da Frelimo 
na Assembleia da República.

Acrescentou que a Frelimo não se preocupa somente em 
abordar desafios do país. “Enaltecemos igualmente as realiza-
ções do nosso partido, do nosso Governo, que, num contexto 
adverso caracterizado pelas calamidades naturais e ataques ar-
mados no centro e norte do país, tem colhido vitórias”, anotou. 

Afirmou que durante a IV Sessão do Comité Central da Fre-
limo foi feita a retrospectiva dos últimos dois anos em prol do 
bem-estar do nosso povo e perspectivadas acções para as próxi-
mas vitórias nos campos político, económico e social. 

- Sérgio Pantie, chefe
da bancada da Frelimo na AR

O Presidente deu orientações claras
- Carlos Agostinho do Rosário, 

Primeiro-ministro
“Temos boas expectativas nesta 

Sessão do Comité Central. O Presi-
dente da República indicou clara-
mente os caminhos que o partido 
deve seguir para o partido ser mais 
unido na busca de soluções para Mo-
çambique e para os moçambicanos 
perante desafios do dia-a-dia”, disse 
o Primeiro-ministro, Carlos Agosti-
nho do Rosário.

Fez notar que o país ainda tem de-
safios como o desenvolvimento do 
país, consolidação da paz, defesa da 
população nas zonas de conflito. Su-
blinhou que a Frelimo, como partido 
experiente, e sob sábia direcção do 
Presidente Nyusi, vai certamente en-
contrar solução que se impõe. 

“Temos de trabalhar com maior 
dinamismo até a data da realização 
do nosso congresso, a festa do nosso 
partido”, frisou. 

Os membros do Comité 
Central (CC) vão se pronun-
ciar hoje sobre as datas e a 
província que vai acolher o XII 
Congresso da Frelimo progra-
mado para o próximo ano. 

O secretário do CC para a 
comunicação e imagem, Cai-
fadine Manasse, disse ao do-
mingo que o ponto consta da 
agenda do segundo e último 

Conhecidos hoje local 
e data do XII  Congresso

dia dos trabalhos.
domingo sabe de antemão 

que a província de Gaza já ma-
nifestou a intenção de acolher 
o evento tendo inclusive lan-
çado a primeira pedra no ano 
passado para a construção do 
pavilhão que poderá acolher o 
evento. Inhambane também 
trabalha nesse sentido.

Sobre o assunto, Caifadine 
Manasse disse que nada está 
decidido e que só hoje haverá 

anúncio oficial após análise do 
assunto em sede desta sessão. 

Instado a se pronunciar se 
o debate da sucessão estaria 
ou não na mesa, Caifadine 
respondeu nos seguintes ter-
mos: “o presidente Nyusi foi 
eleito para dirigir o partido 
até 2024. Portanto, a sucessão 
não faz parte da agenda des-
ta reunião, até porque todos 
os membros reafirmam a sua 
confiança”.

CC apoia posição de Nyusi 
na luta contra terrorismo

- Alcido Nguenha, secretário 
do CC para organização

d Domingos Nhaúle 
domingos.nhaule@snoticicas.co.mz
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DESCE

SOBE
UNIVERSIDADE 

CATÓLICA 
DE MOÇAMBIQUE

ASSALTANTES 
A MÃO ARMADA

ASSALTANTES 

A MÃO ARMADA

A Universidade Católica de Mo-
çambique ofereceu, na semana 
finda, mantimentos para apoiar 
as vítimas de terrorismo em Cabo 
Delgado. A oferta é constituída por 
alimentos e vestuário, tendo como 
destinatárias 35 famílias acolhe-
doras dos deslocados.

O jornalista da Rádio Moçambi-
que, delegação de Inhambane, 
Jeremias Ângelo lançou, recente-
mente, a sua obra literária intitu-
lada “Mambo - Vamos Dançar”, 
uma colectânea das suas crónicas 
publicadas naquela estação emis-
sora. Mais do que contar histórias, 
a obra partilha a degradação moral 
que se assiste na chamada “Terra 
da Boa Gente”.  

O comandante distrital da Polí-
cia da República de Moçambique 
(PRM) em Morrumbala, Afonso 
Dias, foi constituído arguido e vai 
responder em juízo acusado do 
crime de união prematura com 
uma menor da qual resultou uma 
criança. O mesmo encontra-se 
suspenso das suas funções.  

Quatro indivíduos de idades com-
preendidas entre 30 e 35 anos 
encontram-se sob custódia poli-
cial no bairro George Dimitrov, na 
cidade de Maputo, indiciados de 
tentativa de roubo de um milhão 
e meio de Meticais pertencentes a 
um agente económico.

JEREMIAS ÂNGELO

COMANDANTE PRM 
EM MORRUMBALA

COMANDANTE PRM 

EM MORRUMBALA

IV CONSELHO NACIONAL DO MDM
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Vai ser difícil definir perfil 
do sucessor de Daviz Simango

- afirmam analistas entrevistados pelo domingo a propósito do Conselho 
Nacional a decorrer próximo fim-de-semana 

A 
IV Sessão 
O r d i n á r i a 
do Con-
selho Na-
cional do 

partido Movimento 
Democrático de Mo-

çambique (MDM), 
agendada para 29 e 30 
do mês em curso, na 
cidade da Beira, pro-
víncia de Sofala, será 
a antecâmara para o 
congresso extraordi-

nário ainda sem data, 
com o objectivo de 
eleger o sucessor de 
Daviz Simango, fale-
cido em Fevereiro, na 
África do Sul, vítima 
de doença. 

Qual deve ser o per-
fil do candidato à su-
cessão do fundador do 
MDM e que desafios se 
apresentam ao partido 
para a recuperação da 
sua imagem após as úl-

timas eleições gerais? 
Estas foram as per-
guntas colocadas pelo 
domingo a dois analis-
tas, designadamente, 
Tomás Vieira Mário e 
Calton Cadeado.

Para o jornalista e activista social 
Tomás Vieira Mário o perfil do 

candidato à sucessão de Daviz 
Simango não é tão relevan-
te, “mas sim, o discurso que 
poderá ter para convencer os 
militantes, membros e sim-
patizantes do partido que vai 
dar continuidade e de forma 
segura às obras do falecido”.

No seu entender, há dois 
factores a ter em conta na de-
finição do perfil, nomeadamente q u e 
seja um candidato atractivo para a ju- ventude 
e que seja defensor da inclusão em harmonia com a palavra 
de ordem: Moçambique para Todos.

Recordou que Daviz Simango foi um dirigente dialogante que trouxe 
uma postura de oposição diferente, “por exemplo, de associar-se a datas 
nacionais nas praças públicas, o que lhe valeu a postura de figura patrió-
tica porque ia à Praça dos Heróis. Tudo isto descreve um líder com capa-
cidade de inclusão e atracção daqueles que entendem ser a melhor via de 
fazer política”. Daviz Simango dirigiu  o partido, segundo Tomás Vieira 
Mário, sentado sobre uma vitória pessoal na presidência do município da 
Beira. Quer dizer, apareceu como presidente do partido na sequência da 
sua vitória para presidente da autarquia, depois de derrotar os pesos pesa-
dos” da Frelimo e da Renamo.

Para o entrevistado, a credibilidade de Daviz Simango partia de obras 
feitas e/ou em curso. “Tudo isso é insubstituível, ou seja, quem quer que 
seja que venha a ser eleito não vai substituir Daviz, mas ocupar apenas o 
posto vago”. Instado a falar de prováveis nomes de sucessores, disse ser 
difícil em virtude de Daviz Simango ter sido um líder carismático que, à 
semelhança do também falecido Afonso Dhlakama, não deu espaço para 
outras figuras lhe  fazerem sombra.

“Este é o problema dos líderes carismáticos: a sua luz é tão brilhante 
que ofusca tudo à volta. Então, não sei se alguém pode ver dentro do par-
tido a figura mais ajustada à sucessão. Teremos de esperar pelo Conselho 
Nacional”, afirmou.

Relativamente aos desafios do partido face aos últimos resultados elei-
torais, Tomás Vieira Mário considera ser cedo para esta formação política 
atirar a toalha ao chão. “O MDM é um partido muito novo em consolida-
ção, num contexto intensamente bipartidarizado, o que significa que o 
desaire no último pleito eleitoral não nos pode levar a concluir que está 
em risco de desaparecer”.

Segundo Tomás, as perdas das autarquias que havia conquistado de-
vem ser vistas como oportunidade para tirar lições de modo a perceber o 
que é que fez de mal. “Há partidos que passam por desertos de dez anos 
e depois reaparecem, porque a sociedade está em mudanças constantes. 
Então, estas perdas, certamente, são lições para pensarem no futuro, re-
cuperarem ou até superarem o número dos municípios que já dirigiram”. 

“A grande expectativa que todos 
têm é ouvir o nome do futuro 

sucessor do engenheiro Daviz Si-
mango, que perdeu a vida este 
ano. Mas também há sempre 
um pragmatismo para perce-
ber que esta reunião pode ser 
de preparação da sucessão”, 
palavras de Calton Cadeado, 
docente universitário e ob-
servador da política nacional e 
internacional.

No seu entender, é difícil traçar 
o provável perfil do candidato à presi- d ê n -
cia do partido. “Sabemos até agora porque é público que 
o primeiro objectivo, que era garantir a estabilidade do partido na se-
quência da morte do seu líder, está a ser conseguido. Não se conhecem 
muitas guerras entre os membros que tenham saído fora, para além da-
queles aspectos normais no exercício democrático”.

Destacou que uma das hipóteses a considerar é tentar identificar um 
candidato que possa replicar Daviz Simango, porque esta é uma ideia 
que inevitavelmente vai  aparecer sempre que se pensar no líder do par-
tido. O entrevistado considera que o partido não vai fugir ao que tem 
sido a política dos seus principais opositores, designadamente, Renamo 
e Frelimo. “Terá isso como termómetro, barómetro e bússola para de-
finir o seu líder. Isso é inquestionável, porque o MDM faz a sua política 
em função dos seus opositores directos”.

Sobre prováveis nomes para a sucessão disse tratar-se de uma ques-
tão desafiante tendo frisado que Lutero Simango é uma figura a não 
descartar, na medida em que em relação aos outros leva alguma van-
tagem.

“Há possibilidade de ele se candidatar, mas também fortes indícios 
de não o fazer por dois motivos: candidatar-se significaria manter a tra-
dição dentro do MDM e se calhar lutar por uma coesão, mas também se 
não o fizer é uma forma de dissipar equívocos daqueles que consideram 
o partido uma propriedade familiar”.

Cadeado acrescentou que “Lutero é um nome que alguns vão que-
rer usar para manter a tradição dentro do MDM, mas essa crítica que 
é feita pode ser elemento dissuasor para o partido não embarcar nes-
sa decisão".   Em relação aos desafios do partido anotou que o maior é 
garantir que a sucessão não seja instrumento de desestabilização, “até 
porque neste momento este ponto não está a ser elemento de desen-
tendimentos”.  A seguir, segundo Calton Cadeado, há que assegurar a 
manutenção dos ganhos obtidos na Assembleia da República, apesar de 
nas últimas eleições ter sido reduzido a seis assentos, mesmo com Daviz 
Simango em vida.  

Ninguém pode 
substituir 
fundador do MDM

Expectativa 
é ouvir o nome
do próximo 
presidente - Tomás Vieira Mário, jornalista

 - Calton Cadeado, analista político
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Empresas severamente afectadas deverão merecer prioridade na linha de crédito

Augusto Isabel, director geral do FARE

NAS ÁREAS AFECTADAS PELO “IDAI” E “KENNETH”

Já há dinheiro
para recuperar negócios
O

s empresários es-
tabelecidos nas 
áreas afectadas 
pelos ciclones 
Idai e Kenneth já 

podem dar maior fôlego às 
suas iniciativas de recupera-
ção de negócios e de recons-
trução de infra-estruturas, 
pois contam com uma linha 
de crédito, estimada em 300 
milhões de Meticais, dis-
ponibilizada pelo Fundo de 
Apoio à Reabilitação da Eco-
nomia (FARE), por via do 
Absa Bank.

Trata-se de uma iniciati-
va denominada “Projecto de 
Recuperação de Emergência 
e Resiliência pós-ciclones 
Idai e Kenneth”, que con-
siste numa linha de finan-
ciamento criada especifica-
mente para os empresários 
que registaram perdas du-
rante a passagem destes vio-
lentos eventos climáticos.

domingo apurou que esta 
linha terá uma taxa de juro 
ligeiramente abaixo da Pri-
me Rate que é definida pelo 
Banco de Moçambique nas 
sessões do Comité de Políti-
ca Monetária (CPMO). A es-
colha desta modalidade tem 
em vista assegurar o retorno 
dos valores a serem disponi-
bilizados e garantir a cober-
tura das despesas atinentes 
ao curso dos processos que 
deverão ser arcados pelo 
banco implementador.

A opção pelo recurso à 
banca comercial comum 
para lidar com esta maté-
ria resultou do facto de, em 
experiências anteriores, o 
Estado ter desempenhado o 

papel de financiador directo 
e observou-se uma tendên-
cia colectiva de fraca amor-
tização dos créditos conce-
didos. 

Verificava-se igualmen-
te que alguns sectores da 
economia criticavam o Go-
verno por usurpar o papel 
das instituições financeiras 
vocacionadas à concessão de 
crédito e respectiva recupe-
ração, motivos que levaram 
o Governo a concessionar 
esta linha ao Absa Bank, 
numa primeira fase, e a ou-
tras que forem apuradas em  
fases posteriores.

Do levantamento feito 
pouco depois da passagem 
dos dois ciclones constatou-
-se que as empresas afecta-
das registaram prejuízos em 
infra-estruturas, equipa-
mentos, em suma, nos ne-
gócios, que ascendem a 500 
milhões de dólares e ainda se 
deparam com dificuldades 
para retomar em pleno as 
suas actividades por meios 
próprios.

Os 300 milhões de Me-
ticais que agora foram colo-
cados à disposição do sector 
privado equivalem a cinco 
milhões de dólares, ao actual 
câmbio, e fazem parte de um 
pacote maior de 15 milhões 
de dólares que o Governo 
angariou junto do Banco 
Mundial para este mesmo 
fim.

Os remanescentes 10 
milhões de dólares poderão 
ser distribuídos pelas insti-
tuições financeiras que fo-
rem apuradas pelo Governo 
de Moçambique, através do 

FARE, e pelo Banco Mundial, 
para funcionarem como pro-
vedoras deste serviço, à se-
melhança do Absa Bank. 

MOMENTO 
DE RESGATE

O lançamento desta linha 
era aguardado com inusitada 
expectativa desde as sema-
nas que se seguiram  à passa-
gem dos ciclones Idai e Ken-
neth, ocorridos em Março e 
Abril de 2019, facto que levou 
o presidente do Conselho 
Empresarial Provincial (CEP) 
de Sofala, Ricardo Cunha-
que, a classificar a oportu-
nidade agora surgida como 
“momento de resgate”.

Aliás, o CEP de Sofala, que 
é a representação local da 
Confederação das Associa-
ções Económicas (CTA), di-
rigiu um agradecimento es-
pecial ao anterior timoneiro 
do Gabinete de Reconstrução 
Pós-Ciclones (GREPOC), 
Francisco Pereira, “pelo seu 
empenho na reconstrução 
das infra-estruturas públicas 
e sociais nas regiões afecta-
das, com a expectativa de 
que um dia algo de bom che-
garia ao sector privado”.

Recordou que nunca 
ninguém imaginou as pro-
porções de danos e prejuízos 
que os ciclones causaram, 
sublinhando que foi sur-
preendente ver a destruição 
de estruturas de cobertura, 
paredes tombadas, produtos 
acabados e matérias-primas 

molhados, máquinas da-
nificadas, animais mortos, 
culturas agrícolas e fruteiras 
perdidas, enfim, inúmeros 
prejuízos resultantes das vias 
intransitáveis, apagões da 
energia eléctrica e até saques 
nas empresas.

Contudo, Ricardo Cunha-
que afirma que gostaria de ver 
esta linha de financiamento a 
privilegiar, em primeiro pla-
no, as empresas alistadas no 
Relatório de Necessidades 
Pós-Desastres (PDNA) que 
foi feito com base num le-
vantamento participativo e 
que envolveu várias institui-
ções públicas e organizações 
nacionais e internacionais. 

O presidente do CEP de 
Sofala lembra que foram ava-
liadas a volta de 450 empre-
sas de médio e grande porte 
e mais umas 150 de micro e 
pequena dimensão estabe-
lecidas no distrito do Búzi e 
entende que é este o con-
junto de empresas que deve 
ser considerado prioritário 
porque foi o que sofreu danos 
severos.

Outra grande preocu-
pação manifestada naquela 
ocasião relacionada-se com 
o facto de muitos empresá-
rios terem contraído outros 
financiamentos para a re-
posição de máquinas, ma-
térias-primas ou stocks dos 
armazéns, “mas precisarão 
também de créditos boni-
ficados para saírem das su-
cessivas crises e intempéries 
que a província de Sofala, em 

particular, vem passando”.  
Mais adiante, enumerou 

que, neste lapso de tempo, 
os empresários não se sen-
tiram abandonados pelo 
Governo, pois beneficiaram 
de facilidades aduaneiras e 
fiscais para o desembaraço 
de mercadorias, desconto de 
energia, alívio e perdão das 
multas do Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS), 
financiamentos pela Agência 
do Desenvolvimento do Vale 
do Zambeze e GAIN, e linhas 
de financiamento promovi-
das pelo Gapi. “Porém, tudo 
isso foi uma gota no oceano 
porque a destruição foi enor-
me”.

Ricardo Cunhaque as-
segurou ainda que, depois 
de tudo o que se assistiu em 
2019, os empresários de So-
fala estão muito mais pre-
parados para lidar com os 
ciclones, pois “estão a ser 
erguidas coberturas de tectos 
usando formatos mais resi-
lientes e, prova disso, é que 
os ciclones Chalane e Eloi-
se não provocaram grandes 
prejuízos”.

HONREM COM OS 
COMPROMISSOS

Durante o lançamento 
desta linha de financiamen-
to, o director geral do FARE, 
Augusto Pedro Isabel, fez sa-
ber que esta instituição está 
envolvida neste processo 
por designação pelo Estado 
Moçambicano, através do 

Ministério da Economia e 
Finanças, para fazer a gestão 
financeira da mesma.

Tal gestão vai consistir na 
concessão de fundos a insti-
tuições financeiras que forem 
seleccionadas para esse efei-
to, sendo que o primeiro par-
ceiro com quem o FARE che-
gou a acordo é o Absa Bank 
Moçambique, aguardando-
-se pelo apuramento de ou-
tras instituições que tenham 
manifestado capacidade de 
lidar com a matéria.

“As nossas responsabili-
dades na gestão desta linha 
vão desde a sua administra-
ção, assinatura de contratos 
com as instituições finan-
ceiras participantes, super-
visão da correcta aplicação 
e execução dos contratos e o 
cumprimento das condições 
e obrigações por parte des-
tas instituições financeiras”, 
descreveu.

Referiu que também cabe 
ao FARE o dever de fazer 
cumprir os interesses da Re-
pública de Moçambique no 
âmbito dos contratos com os 
bancos comerciais que bene-
ficiarem de concessão para 
operar esta linha de crédito 
e de coordenar as actividades 
com a Unidade de Imple-
mentação de Projectos (UIP) 
do Gabinete de Reconstrução 
Pós-Ciclones (GREPOC) e 
com o Banco Mundial.

Para Augusto Isabel, es-
tes elementos evidenciam o 
elevado interesse e grau de 
determinação que o Gover-

Acesse https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

7Nacional
23 de Maio de 2021

 Luís Paulo Mandlate, director executivo do GREPOC

O ciclone Idai deixou um terrível rastro de destruição no tecido económico e social em Sofala

Pedro Carvalho, director de retalho e negócios do Absa Bank

Stella Pinto, Secretária de Estado de Sofala

no preserva para a gestão 
criteriosa destes fundos em 
benefício do tecido empre-
sarial a quem apelou para 
aderir a esta iniciativa que 
poderá devolver a dinâmica 
social e económica que foi 
devastada pelos ciclones.

“Esperamos que invistam 
na recuperação e reconstru-
ção das infra-estruturas e no 
desenvolvimento dos negó-
cios e que assumam o com-
promisso de honrar com 
as obrigações contratuais e 
tenham sempre presente os 
aspectos ligados à resiliên-
cia, uma vez que a ciência 
tem demonstrado que as 
mudanças climáticas se re-
flectem em desastres natu-
rais mais frequentes e cada 
vez mais violentos”, disse.

NECESSIDADES 
MAIORES QUE 
RECURSOS

Para o director executi-
vo do GREPOC, Luís Paulo 
Mandlate, é de destacar o 
empenho manifestado pe-
los empresários das áreas 
afectadas pelos ciclones 
para a autossuperação 
através da recuperação e 
reconstrução dos seus em-
preendimentos e negócios.

“Foi graças a esta de-
dicação que se conseguiu 
manter as zonas afectadas 
rapidamente reabastecidas 
em produtos alimentares, 
materiais de construção, 
provisão de serviços de 
saúde, comunicações, en-
tre outros, o que evidencia 
o comprometimento do 
sector privado para com o 
desenvolvimento do país”, 
disse.

Luís Mandlate demons-
trou um interesse parti-
cular em relação ao em-
poderamento económico 
da mulher que rotulou de 

“elemento central deste 
projecto”. Conforme refe-
riu, “o Governo de Moçam-
bique, junto do seu parceiro 
Banco Mundial, definiu que 
um dos objectivos primor-
diais é assegurar que das 
2000 empresas e negócios 
a serem beneficiadas, pelo 
menos 600 empresas, cor-
respondentes a 30 por cento 
do total, sejam de proprie-
dade e gestão de mulheres”. 

Todavia, manifestou 
preocupação pelo facto 
de os recursos disponíveis 
nesta fase ainda não serem 
suficientes para cobrir as 
necessidades globais de re-
cuperação de todos os em-
presários afectados  pelo 
que, no seu entender, se 
deve dar primazia aos que 
foram severamente afecta-
dos.

“Queremos que estes 
voltem rapidamente a con-
tribuir para o desenvolvi-
mento do país através da 
geração de postos de tra-
balho, contribuição fiscal, 
aumento das exportações, 
em suma, para o engrande-
cimento do nosso Produto 
Interno Bruto (PIB)”, subli-
nhou. 

Por sua vez, o director 
da banca de retalho e ne-

gócios do Absa Bank, Pedro 
Carvalho, afirmou que esta 
é mais uma iniciativa que 
visa apoiar as empresas a 
ultrapassar os desafios que 
lhes têm sido colocados e 
destacou o papel que esta 
instituição tem tido para 
minimizar os danos finan-
ceiros enfrentados pelo 
sector privado com realce 
para a concessão de mo-
ratórias de crédito, a sus-
pensão da cobrança de vá-
rias comissões durante seis 
meses e inúmeras acções de 
solidariedade social.

“É dentro deste espírito 
que hoje o Absa se junta ao 
FARE, em parceria com o 
Banco Mundial, e com o 
GREPOC na implemen-
tação da Linha de Crédito 
para Pequenas e Médias 
Empresas (PME) afectadas 
pelos ciclones Idai e Ken-
neth”, referiu.

Adiante sublinhou que 
este banco considera que a 
promoção de um forte te-
cido de PME é um factor 
absolutamente crítico para 
o desenvolvimento econó-
mico e social do país e que a 
pandemia da covid-19 veio 
demonstrar a importância e 
a oportunidade de promo-
ver a produção nacional. 

“Acreditamos que o 
apoio às PME deverá ser 
abordado como um de-
sígnio nacional, estando o 
Absa muito alinhado com as 
políticas governamentais de 
fomento à produção agrí-
cola e industrial. O sucesso 
de tais iniciativas passará 
necessariamente pelo es-
tabelecimento de parcerias 
entre agentes públicos e 
privados, totalmente em li-
nha com o acordo que hoje 
aqui celebramos”, apontou.

A secretária de Esta-
do de Sofala, Stella Pinto, 
destacou a necessidade de 
uma estreita coordenação 
institucional entre o GRE-
POC e FARE, na perspectiva 
de acelerar a validação dos 
processos dos mutuários e 
dos respectivos desembol-
sos a serem efectuados pelo 
ABSA Bank. 

“Apela-se ao empre-
sariado para que assuma 
com responsabilidade o seu 
papel de garantir a dinami-
zação da economia, através 
da geração de postos de tra-
balho, renda, impostos e que 
honrem com o compromis-
so de reembolso de valores 
dentro dos prazos acordados 
com a instituição financeira 
e com o Estado moçambica-
no”, concluiu.

A delegação do Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS) da Cidade 
de Maputo, no âmbito do seu programa 
sanitário e social, procedeu à entrega, 
última sexta-feira, de um apoio às víti-
mas dos ataques terroristas que ocorrem 
em alguns distritos do centro e norte da 
província de Cabo Delgado.

Trata-se de um lote constituído por 
cinco caixas, contendo diversas peças 
de vestuário, calçado e material escolar, 
que vinham sendo depositados pelos 
funcionários da instituição, durante os 
meses de Abril e Maio do ano em curso, 
em solidariedade com as populações que 
sofrem dos actos macabros dos terroris-
tas naquela região do país.

O material recolhido pelos funcioná-
rios do INSS da delegação de Maputo foi 
entregue ao Conselho de Representação 
dos Serviços do Estado na Cidade de 
Maputo que, posteriormente, fará che-
gar aos visados, dentro dos mecanismos 
apropriados no âmbito desta situação.

Em Abril passado, o INSS, através do 
respectivo presidente do Conselho de 
Administração, Kabir Fahar Ibrahimo, 
igualmente no âmbito do seu programa 
de acção sanitária e Social, procedeu à 
entrega, em Pemba, ao Instituto Na-
cional de Gestão e Redução de Desas-
tres (INGD), de um apoio constituído 
por diversos produtos, destinado aos 
pensionistas que foram afectados pela 
covid-19 e pelas acções terroristas que 
estão a assolar a província nortenha de 
Cabo Delgado. Tratou-se de um apoio 
constituído por, essencialmente, 100 
sacos de arroz, 100 sacos de farinha de 
milho, 50 embalagens de açúcar, 100 
galões de óleo, 100 embalagens de papa 
instantânea, 1000 kg de feijão manteiga, 
50 caixas de sabão, 500 quilogramas de 
sal, 5 fardos de roupa diversa e 1 fardo de 
sapatos. O INGD encarregou-se de fazer 
a distribuição dos produtos aos neces-
sitados, espalhados pela província de 
Cabo Delgado.

INSS apoia vítimas do terrorismo
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Atenções viradas 
para Matola

As atenções dos moçambicanos estão des-
de ontem viradas para a cidade da Matola, 
onde quase 200 membros do Comité Central 
da Frelimo, entre efectivos e suplentes, dis-
cutem o país e desenham alicerces de um fu-
turo fundado na unidade e no trabalho. 

A razão da expectativa a volta da reunião 
da Matola resulta, em grande medida, do 
facto de a Frelimo ser o partido que suporta 
o Governo, o que, por outras palavras, quer 
dizer que se está a discutir a vida dos mo-
çambicanos, independentemente das cores 
partidárias. 

Com efeito, a IV Sessão Ordinária do Co-
mité Central da Frelimo avalia, de entre vários 
pontos, os resultados das últimas eleições ge-
rais; analisa o relatório da Comissão Política 
do Partido e aprecia o informe sobre o Progra-
ma Quinquenal do Governo.

Aborda, portanto, vários aspectos de inte-
resse nacional, dentre eles a situação de segu-
rança no Norte e Centro do país, o programa 
do partido para o ano de 2021 e o balanço das 
eleições gerais, legislativas e das assembleias 
provinciais.

Sobre a segurança, olhamos com esperan-
ça o anúncio feito ontem pelo presidente da 
Frelimo e da República de Moçambique de 
que está agendada para a próxima semana 
uma cimeira extraordinária da dupla Troika 
da SADC para aprofundar os mecanismos de 
comparticipação dos estados-membros no 
combate ao terrorismo.

Aliás, entendemos nós que esta cimeira 

constitui a materialização da tónica domi-
nante nos discursos de Filipe Nyusi quando 
diz que Moçambique nunca esteve fechado 
ao apoio internacional para o combate ao 
terrorismo, uma vez reconhecido que se tra-
ta de um fenómeno global, cuja erradicação 
pressupõe a conjugação de esforços de todo 
o mundo.

Ainda no capítulo da segurança, foi enco-
rajador ouvir que Filipe Nyusi continua em-
penhado na implementação do DDR, apesar 
das dificuldades logísticas. Até ao momento 
o processo já abrangeu 2307 Homens, 44 por 
cento, dos 5221 guerrilheiros previstos, de-
sactivadas 10 bases, das quais 9 na totalidade 
e 2 irão até ao fim do processo. 

Em relação ao Comité Central em si, não 
restam dúvidas que o partido reúne-se mais 
fortificado, pois vem de uma vitória expres-
siva. Na história das eleições moçambicanas 
nunca tinha ganho em todos os distritos do 
país. A Frelimo elegeu governadores em todas 
as províncias do país. É partido dominante 
em todas as assembleias provinciais.

O evento foi antecedido de uma verdadei-
ra maratona política, com a realização da VI 
Sessão Ordinária do Comité Central da Orga-
nização da Juventude Moçambicana  (OJM), 
da V Sessão Ordinária da Organização da Mu-
lher Moçambicana (OMM) e da III Sessão Or-
dinária do Comité Nacional da Associação dos 
Combatentes da Luta de Libertação Nacional 
(ACLLN). 

Aliás, o secretário-geral da Frelimo, Roque 

Silva, reiterou que as vitórias da Frelimo têm 
suporte nas organizações sociais do partido. 

Da Matola espera-se que jovens, mulheres 
e combatentes renovem o compromisso his-
tórico de melhor servir o povo moçambicano 
de modo a que nos pleitos eleitorais que se 
aproximam a vitória seja uma vez mais canta-
da e seja aberta a porta para o prosseguimento 
da implementação da agenda de desenvolvi-
mento do país.

Aprendemos, da própria Frelimo, que “a 
vitória prepara-se, a vitória organiza-se”. 

A IV Sessão Ordinária do Comité Central 
remete o partido ao reencontro com esta frase 
histórica, reencontro pautado na responsa-
bilidade histórica sempre destacada seja no 
passado, no presente e no futuro, incidin-
do sobretudo na solidariedade, nos ideais de 
unidade nacional e promoção da paz e desen-
volvimento.

É na vitalidade desta frase que a Frelimo 
reinventa-se em cada passo rumo ao desen-
volvimento, em cada desafio que enfrenta, 
mantendo viva a chama da liberdade do seu 
povo, da unidade e soberania tão duramente 
conquistadas.

A IV Sessão do Comité Central que hoje 
termina sela o eterno compromisso com os 
moçambicanos na busca da paz e desenvol-
vimento.

É por estas e demais razões que não temos 
dúvidas de que desde ontem até hoje todas as 
atenções estão viradas para a Escola do Parti-
do Frelimo, na cidade da Matola.
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A semana finda foi marcada, entre 
outros temas, pela realização de três 
reuniões de igual número de orga-
nizações sociais do partido Frelimo, 
designadamente a Organização da 
Juventude Moçambicana (OJM), Or-
ganização da Mulher Moçambicana 
(OMM) e a Associação dos Comba-
tentes da Luta de Libertação Nacio-
nal (ACLLN).

Tratou-se de primeiros encon-
tros das organizações de massas do 
partido no poder desde a eclosão 
da covid-19 em Moçambique. Com 
efeito, debruçaram-se sobre os seus 
planos de actividades para o biénio 
2021/2022, balanço do seu desem-
penho, bem como alinhar ideias 
para a IV Sessão Ordinária do Comité 
Central que decorre desde ontem até 
hoje na Matola.

Foi bonito ver os membros des-
tas organizações a debaterem, a seu 
nível, a situação interna, bem como 
dar uma pincelada à conjuntura so-
ciopolítica e económica do país.

A começar, o braço juvenil reno-
vou a sua prontidão de continuar na 
vanguarda na mobilização de jovens 
a não aderirem a causas inconfessá-
veis, como o terrorismo que se re-
gista em algumas regiões da provín-
cia de Cabo Delgado.

Em seguida, realizou-se a reunião 
da OMM que, entre outras acções, 
realçou que as mulheres vão con-
tinuar na dianteira nas acções com 
vista à manutenção da paz e na pre-
venção da pandemia da covid-19, a 
fim de assegurar o desenvolvimento 
integrado do país.

Na quinta-feira, coube a vez à 
ACLLN reunir-se na sua III Sessão do 
Comité Nacional para análise da vida 
da organização e situação sociopolí-
tica do país.

Foi bom ver que em meio a pan-
demia da covid-19 aquelas organi-
zações reuniram-se observando as 
medidas das autoridades sanitárias. 
Portanto, foi dado exemplo para que 
outros partidos realizem igualmente 

acções do género, desde que para o 
efeito solicitem autorização das en-
tidades governamentais competen-
tes.

Vale aqui dizer que será escusado 
um determinado partido político vir 
a público  justificar a não realização 
dos seus encontros invocando as es-
trições impostas pela pandemia, até 
porque na sua  última comunicação 
o Presidente da República autorizou 
a realização de reuniões observando 
os limites previamente estabeleci-
dos.

Estou aqui a aventar a possibili-
dade de o maior partido da oposição 
convocar para breve, por exemplo, o 
seu conselho nacional à semelhan-
ça da terceira força política que tem 
agendadas reuniões para o próximo 
fim-de-semana.

O mesmo vale para os chamados 
partidos extraparlamentares que no 
ano passado justificaram a sua inac-
tividade com as medidas restritivas 
para a contenção do novo coronaví-

rus.
Seria de bom tom ouvir, por 

exemplo, que partidos como PIMO, 
Ecologista-Movimento Terra, Tra-
balhista, PARENA, entre outros que 
costumam aparecer em períodos 
eleitorais, agendaram os seus en-
contros.

Assim pouparia da massada a Co-
municação Social que vezes sem 
conta vai procurando saber se têm 
alguma actividade na manga, já que 
raramente emitem comunicados ou 
convocam a Imprensa para dar a co-
nhecer o seu posicionamento sobre 
diversos aspectos da vida do país.

Entretanto, porque a esperança é 
a última a morrer, como se costuma 
dizer, creio que depois de mais uma 
lição sobre o exercício da democra-
cia ministrada pelo partido Frelimo 
com a realização da sessão do Comité 
Central, estão criadas as condições 
para os outros seguirem o exemplo.

Um abraço aos partidos que reali-
zam as suas reuniões ordinárias.

Hoje sou polícia porque me ponho 
no lugar do polícia. Visto a sua farda 
com a arma em punho e cumpro, à se-
melhança dele, as actividades por vezes 
“espinhosas” cuja finalidade é o garan-
te da tranquilidade e ordem públicas.

Encarno o papel de polícia pela vé-
nia que faço por ocasião da passagem 
dos 46 anos de existência e exercício 
da Polícia da República de Moçambi-
que, cujo aniversário foi assinalado se-
mana finda. A todos os polícias rendo 
a minha homenagem. Rendo home-
nagem em reconhecimento aos feitos 
demonstrados todos os dias, à entre-
ga abnegada à causa, ao cumprimento 
das tarefas recomendadas aquando do 
juramento da bandeira, a preservação 
da soberania e valorização dos direitos 
humanos. Rendo homenagem ao po-
lícia que, mesmo sem condições, a pé, 
de madrugada, de dia, palmilha ruas e 
faz a patrulha em busca de segurança 
na via pública e não só.

Faça sol, caia chuva, haja vento 
acompanhado de poeira, faça frio, o 
polícia está sempre ali e acolá, a cum-

prir a sua missão. Não desiste e nem 
abandona o seu posto. Na rua, debai-
xo da árvore, em lugar descampado, o 
polícia está lá garantindo normalidade, 
comportamento desejável dos pedes-
tres e condutores de automóveis. 

Por falar em garantia da normali-
dade, tenho estado a contemplar fre-
quentemente o brioso trabalho que os 
polícias fazem para flexibilizar a circu-
lação de carros na via pública. Sabido 
que poucas são as alternativas para en-
trar e sair da cidade de Maputo, nas pri-
meiras horas regista-se um movimento 
atípico de carros – todos com o mesmo 
destino, que é o local de trabalho, na 
cidade. 

E, depois das 15h30, a saga repete-
-se, sendo o movimento para o senti-
do contrário – saída da cidade para os 
vários bairros localizados em Maputo-
-cidade e Maputo-província. Os polí-
cias, desde os de Trânsito, de Protecção 
Civil e Camarária, empunhando apitos, 
gesticulando, orientando, dirigindo-
-se aos motoristas se for necessário, 
fazem milagres. Milagres que resultam 

no fluxo do tráfego, no dinamismo dos 
condutores. A sua presença e orienta-
ção não se resumem apenas à orienta-
ção para que haja dinamismo, evitando 
congestionamento. Estende-se à dis-
ciplina aos motoristas indisciplinados 
– aqueles que mesmo sem motivo de 

pressa estão sempre com pressa. Por 
conta disso, os motoristas com pressa 
fazem ultrapassagens inaceitáveis que 
acabam pondo em risco os outros con-
dutores; disciplina os motoristas que, 
sem seguir as regras de trânsito, me-
tem-se na faixa dos outros, incluindo 
por vezes a condução em contramão, 
perigando a vida de muitas pessoas 

inocentes. O maior número dos mo-
toristas pioneiros nestes actos são os 
que conduzem “chapas”. Mas também 
há aqueles que, não conduzindo “cha-
pas”, senhores e senhoras, conduzem 
de forma “distraída” atropelando as 
normas de condução, desrespeitando 
outros automobilistas. Mesmo sen-
do difícil educá-los, a Polícia está lá a 
cumprir o seu papel.

Tenho visto que, independente-
mente do seu estatuto, área de en-
quadramento, a Polícia empresta o seu 
labor para ajudar as crianças e idosos 
a atravessarem a estrada, impõe a sua 
veia ao ajudar no desbloqueio por de-
sentendimento de congestionamentos 
que acontecem um pouco pelas vias, 
ruas, avenidas, praças e paragens de 
automóveis. 

Por estes e muito mais motivos, ren-
do a minha homenagem e faço parte 
dos que apregoam que a Polícia merece 
o respeito de todos nós. Parabéns, Polí-
cia da República de Moçambique, pelos 
46 anos. Haja sempre saúde e profissio-
nalismo. 

9Opinião
23 de Maio de 2021
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RABISCOS

A lição dada pela Frelimo

Frederico Jamisse
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

VIVÊNCIAS

Hoje sou polícia!

Estende-se à disciplina aos 
motoristas indisciplinados – 

aqueles que mesmo sem motivo 
de pressa estão sempre com 

pressa
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BARRAGEM DE MPHANDA NKUWA

Carlos Yum, director do Gabinete de Implementação do projecto 
Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa

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

Com a conclusão desta barragem espera-se que Moçambique se torne o pólo energético
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Concursos para estudos
lançados próximo mês

O 
Gabinete de Imple-
mentação do pro-
jecto Hidroeléctrica 
de Mphanda Nku-
wa (GIHMK) vai 

proceder, no próximo mês, 
ao lançamento dos concur-
sos públicos para a realização 
de estudos necessários para a 
construção da barragem e da 
linha de transporte da corren-
te eléctrica. 

Para o efeito, está em cur-
sos a produção dos cadernos 
de encargo com apoio de espe-
cialistas financeiros do Banco 
Africano de Desenvolvimento 
(BAD). Este instrumento de-
verá obedecer a legislação na-
cional e internacional.

Prevê-se que estes estudos 

A organização não-governamental Justiça Ambiental 
(JA) pretende lançar uma petição para travar a construção 
da barragem de Mphanda Nkuwa, por entender que o pro-
jecto pode causar estragos ambientais no país.

A organização defende que a construção da barragem 
vai implicar a movimentação de 1400 e 2000 pessoas cuja 
subsistência depende exclusivamente da agricultura e da 
pesca.

Num documento publicado no seu sítio da Inter-
net, a organização defende também que a barragem 
poderá trazer também danos irreversíveis ao ecossis-
tema do Rio Zambeze e respectivo delta, além de im-
pactos climáticos, sismológicos, hídricos e energéti-
cos que já foram identificados por vários especialistas.  
A petição, que será enviada ainda este ano à Assembleia da 
República para a sua apreciação, foi subscrita por mais de 
1300 pessoas, incluindo as comunidades que serão directa-
mente afectadas na província de Tete.

Espera-se, igualmente, que haja um diálogo aberto e in-
clusivo entre o Governo, a sociedade civil e especialistas de 
diferentes áreas relacionadas com este projecto.

A construção da barragem 
Hidroeléctrica de Mphanda 
Nkuwa, com capacidade para 
gerar aproximadamente 1500 
megawatts, está prevista para 
iniciar em 2024, após o fecho do 
protocolo de estudos.

Esta acção poderá durar 6 
a 7 anos, uma vez que “há de-
terminadas fases da obra que 
não podem acontecer durante 
a época chuvosa”, disse Carlos 
Yum.

Este empreendimento vai 
contemplar, igualmente, uma 
linha de transporte de energia 
eléctrica com uma extensão de 
1500 quilómetros.

Ao todo, prevê-se um in-
vestimento estimado em cinco 
mil milhões de dólares norte-

-americanos, em que 60 por 
cento serão direccionados para 
a edificação da barragem e 40 
para a linha de transporte de 
energia.

Este projecto será partici-
pado, em 30 por cento, pelo 
Estado moçambicano, através 
das empresas Electricidade de 
Moçambique (EDM) e Hidroe-
léctrica de Cahora Bassa (HCB), 
por serem entidades que irão 
assegurar o processo da política 
energética, estratégia do sector 
e planeamento da infra-estru-
tura. 

Espera-se que venham a ser 
criados 1200 postos de trabalho 
durante a construção da central 
e outros 250 na linha de trans-
porte de energia eléctrica. 

Construção arranca em 2024

Ambientalistas
questionam 
o projecto

MOÇAMBIQUE QUER 
SER PÓLO 
ENERGÉTICO 

Moçambique pretende ser 
pólo energético da região de 
África Austral, que tem défice 
de 4840 megawatts. A cons-
trução da barragem de Mpan-
da Nkuwa vai, igualmente, 
potenciar o fornecimento da 
corrente eléctrica no país.

Carlos Yum acredita que 
este programa irá tornar pos-
sível a electrificação universal 
até 2030. 

A barragem a ser cons-
truída sobre o rio Zambeze, 
60 quilómetros a jusante de 
Cahora Bassa, na província de 
Tete, estará a cargo da com-
panhia Special Purpose Vehi-
cle, contratada pelo Governo 
moçambicano para o efeito. 
A mesma companhia está 
igualmente a desenvolver o 
projecto CESUL designado es-
pinha dorsal de transporte de 
energia eléctrica a partir de 
Tete-Maputo, avaliado em um 
bilião e 800 milhões de dólares 
norte-americanos.

A barragem deverá contri-
buir para a redução das emis-
sões de dióxido contrariamen-
te ao que acontece quando a 
fonte de produção de electri-
cidade é o carvão mineral.

possam durar no mínimo dois 
anos, mas pode-se encurtar 
para ano e meio, já que existem 
documentos produzidos pelo 
Governo nos últimos 20 anos, 
que permitiram que se realizas-
sem as primeiras análises.

Nesta componente foram 
identificados seis documentos 
referentes ao sistema de trans-
porte, estudo do mercado, hi-
drologia, geotecnia ambiental, 
entre outros manuais, que se-
rão submetidos à revisão por 
estarem descontinuados.

Após o lançamento do con-
curso público para a realização 
dos estudos, seguir-se-á o pro-
curement para a selecção dum 
parceiro estratégico que tenha 
capacidade técnica e financei-
ra para a concretização do em-
preendimento. 

Segundo Carlos Yum, direc-

tor do Gabinete de Implemen-
tação do projecto Hidroeléc-
trica de Mphanda Nkuwa, a 
realização destes estudos vai 

salvaguardar a integridade e 
evitar hostilidades sociais du-
rante a construção da barra-
gem. 

Acesse https://t.me/Novojornal
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PRODUÇÃO DE ARROZ

Maquinaria em acção na ceifa de arroz

Celso Correia aponta o caminho da agricultura
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A província aumentou 
a sua área de cultivo 
em mais 5 mil hecta-
res esperando-se uma 
produção adicional 
de 20.000 toneladas. 
Estas mudanças, em 
grande medida, re-
sultam do Programa 
de Intensificação de 
Produção de Arroz que 
consistiu na provisão 
de sementes de quali-
dade, uso de insumos, 
assistência integral às 
famílias produtoras e 
um alto investimento 
público no nivelamen-
to de solos...

O 
programa de intensifi-
cação da produção de 
arroz no Vale do Limpo-
po, província de Gaza, 
está já a dar resultados 

bastante encorajadores. O cresci-
mento da produção deste impor-
tante cereal, na ordem de 15 por 
cento no país, está a ser indubita-
velmente impulsionado pelos no-
vos campos do projecto “Susten-
ta” implementado pelo Ministério 
da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural.

Outra nota de destaque é que 
o programa propiciou a criação 
de mais de 7000 auto-empregos e 
um aumento da renda familiar dos 
agregados familiares abrangidos 
pelo "Sustenta" fixou-se em cerca 
de 80.000 Meticais contra a média 
familiar de 16.000 Meticais a nível 
nacional; outrossim, a produtivi-
dade nos campos do “Sustenta” 
ronda as 6 toneladas por hectare, 
contra a média nacional de 1 tone-
lada/hectare.

A província aumentou a sua 
área de cultivo em mais 5 mil hec-
tares esperando-se uma produção 
adicional de 20.000 toneladas. Es-
tas mudanças, em grande medida, 
resultam do Programa de Intensi-
ficação de Produção de Arroz que 
consistiu na provisão de sementes 
de qualidade, uso de insumos, as-
sistência integral às famílias pro-
dutoras e um alto investimento 
público no nivelamento de solos, 
manutenção de canais de rega e 
valas de drenagem, manutenção 
das vias de acesso e do equipa-
mento. Os investimentos rondam 
a casa dos 760 milhões de Meticais, 
sendo que parte significativa desse 
valor foi usada para o nivelamen-
to dos solos, factor indispensável 
para a produção de arroz, dadas 

Limpopo ressurge em força
d Belmiro Adamugy

belmiro.adamugy@snoticicas.co.mz

as necessidades específicas deste 
cereal adverso a “má distribui-
ção da água”. O fundo beneficiou 
igualmente pequenos agricultores, 
agricultores comerciais emergen-
tes, entre outros.

Anunciado pelo Governo de 
Moçambique como Zona Econó-
mica Especial de Agro-Negócio 
do Limpopo (ZEEA-L), o Vale do 
Limpopo está já a colher os resul-
tados do lançamento do projecto 
há pouco mais de 6 meses, visando 
o aproveitamento das excelentes 
condições agro-ecológicas para a 
produção intensiva de cereais. 

Uma das razões para o grande 
investimento na produção de ar-
roz é que o país gasta pelo menos 
200 milhões de dólares por ano na 
importacão de arroz, que, segundo 
Celso Correia, ministro da Agricul-

tura e Desenvolvimento Rural, po-
derá ser reduzido graças à produ-
ção nacional de arroz de qualidade 
e a preços competitivos.

Correia fez esta afirmação du-
rante a cerimónia de lançamento 
da ceifa de arroz no âmbito do pro-
grama de intensificação da produ-
ção de arroz no Vale de Limpopo, 
que teve lugar na última quinta-
-feira em Chongoene, Gaza. Na 
circunstância, acrescentou que o 
vale tem o maior regadio e o maior 
potencial produtivo, “sendo, por-
tanto, um recurso a ter em conta 
para o desenvolvimento da agri-
cultura no país”. Segundo o minis-
tro, Moçambique pode, em 5 anos, 
tornar-se auto-sustentável no que 
diz respeito à produção de arroz, a 
segunda maior cultura - depois de 
milho - e que envolve mais de 100 

mil produtores ao longo de todo 
o país.

A esperança assenta no facto 
de haver também vários inte-
ressados - que já manifestaram 
esse desejo junto do Ministério 
da Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural - em investir na cadeia 
de valor, através da instalação ou 
reabilitação de unidades fabris 
para o descasque e processamen-
to de arroz. 

Importa frisar que o Vale de 
Limpopo ficou largos anos ocioso 
- em resultado da guerra dos 16 
anos - tendo voltado à produção 
quando em 2010 começou a im-
plantação do Projecto Wanbao, 
financiado a partir de capitais chi-
neses, com o objectivo de fomen-
tar a produção do arroz irrigado”.

Celso Correia disse ainda que 
“ultrapassámos a expectativa de 
produção nos campos do 'Susten-
ta'. O manuseamento da produ-
ção é um grande desafio. Devem 
chegar ao país três máquinas que 
vão reforçar a capacidade já exis-
tente. Estamos a fazer um plano 
de gestão de meios para que a pro-
víncia possa fazer a colheita em 
tempo útil. Acreditamos que até 
finais de Julho poderemos chegar 
às 50.000 toneladas de arroz”.

Acrescentou que construir 
uma nova fábrica de proces-
samento de arroz não está nos 
planos, mas sim olhar de forma 
cuidada para as unidades já exis-
tentes e trabalhar de modo que a 
produção seja para aí canalizada 
para o devido tratamento. 

Entretanto, recorde-se que as 
principais acções previstas pelo 
Projecto Wanbao, nomeadamen-

te a transferência de tecnologias e 
apoio financeiro para a realização 
do cultivo de arroz irrigado, tiveram 
uma abrangência limitada, alcan-
çando um número relativamente 
reduzido de agricultores, especi-
ficamente dos tipos agricultores 
emergentes e empresas agrícolas 
privadas. De um total de dez mil 
agricultores instalados na região 
do regadio, e, portanto, potencial-
mente beneficiários das acções do 
Projecto Wanbao, apenas quatro-
centos agricultores foram directa-
mente atingidos pelas acções pre-
vistas.

Com o projecto Sustenta o ce-
nário mudou radicalmente em um 
curto espaço de tempo e actual-
mente mais de 7500 pessoas bene-
ficiam directamente dos resultados 
do investimento público nacional, 
prevendo-se ainda uma aceleração 
na transferência de tecnologia; a 
ampliação das infra-estruturas de 
agroprocessamento da produção 
agrícola local; a reestruturação das 
casas agrárias; a melhoria e qua-
lificação da gestão e da operacio-
nalização do parque de máquinas 
agrícolas e, por fim, a criação de 
estruturas de incentivo e promoção 
do microcrédito e de seguro agríco-
la. 

Durante a cerimónia foram fei-
tas demonstrações práticas de ceifa 
e recolha de arroz, tudo com recur-
so à maquinaria e camiões perfei-
tamente adaptados para as tarefas. 
Refira-se que o objectivo central do 
“Sustenta” é empoderar e profis-
sionalizar o agricultor para que pas-
se a produzir com conhecimento e 
de forma rentável, o que concorre 
para o aumento da sua renda.
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Mujovo ficou 10 anos numa cadeia da África do Sul
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Morte e prisão 
males da caça furtiva

A 
caça furtiva é um 
mal que provo-
ca dor. Em vários 
pontos das pro-
víncias de Gaza 

e Maputo, muitas famílias 
perdem os seus membros, 
além da destruição de re-
cursos faunísticos que cons-
tituem um grande atractivo 
para turistas.

Este crime atingiu o ponto 
mais alto em 2018, tanto em 
Moçambique como na África 
do Sul, países que partilham 
com o Zimbabwe o Parque 
Transfronteiriço do Grande 
Limpopo, albergue de um 
sem número de espécies de 
animais. Na altura muitos jo-
vens foram mobilizados por 
gente sem rosto para integrar 
grupos de caçadores furti-
vos, com promessa de eleva-
das quantias monetárias, em 
Metical ou Rand. 

Neste grupo de jovens há 
quem arrecadou  dinheiro 
para edificar casas ou esta-
belecimentos comerciais, 
para além da aquisição de 
viaturas de alta cilindrada. 
Outros, porém, foram pre-
sos em cadeias sul-africanas. 
Outros ainda foram mortos 
por fiscais das áreas de con-
servação, deixando para trás 
viúvas e filhos.

domingo conversou, há 
dias, com algumas viúvas e 
antigos caçadores furtivos, 
nas províncias de Maputo e 

Gaza. Os relatos são deso-
ladores. Parte deles vive em 
residências precárias e ganha 
a vida produzindo e venden-
do carvão vegetal e prati-
cando agricultura, mas nem 
sempre são bem sucedidos.

No distrito de Magude, 
província de Maputo, por 
exemplo, fala-se da existên-
cia de pelo menos 50 viúvas, 
cujos esposos morreram na 
caça furtiva. 

Entre as viúvas há muitas 
raparigas que foram atraídas 

pelas melhores condições de 
vida que os caçadores furti-
vos ostentavam e aceitaram 
casar-se ainda menores de 
idade. Hoje, sem os respec-
tivos companheiros, enfren-
tam muitas dificuldades na 
vida ao ponto de, inclusive, 
venderem todos os bens 
deixados pelo falecido para 
atenderem às necessidades 
básicas como alimentação, 
saúde e educação. Clamam 
por ajuda.

Nas duas províncias exis-

tem ainda dezenas de jovens 
que retornaram no ano pas-
sado ao país depois de terem 
cumprido penas de prisão na  
África do Sul devido à caça 
ilegal e que também estão 
a enfrentar dificuldades de 
reinserção social.

VIÚVA AOS 16 
ANOS

Mangany, 22 anos de ida-
de, viu o marido perder a 
vida em 2015, quando tenta-

va abater rinoceronte, numa 
fazenda, na África do Sul. 
Aquando da morte do com-
panheiro tinha apenas 16 
anos e era mãe de dois filhos.

Era a terceira esposa do 
falecido. A perda de vida do 
marido trouxe-lhe muitos 
desafios na vida, porque este 
deixou quase nada que possa 
ajudar a atender às neces-
sidades da casa. Muito cedo 
começou a lutar para garan-
tir o sustento dos filhos. Uma 
das actividades que desen-

volve é a produção e venda 
do carvão vegetal. 

“Não é tarefa fácil. Con-
tinuo neste trabalho porque 
não tenho alternativas. Fica 
mais complicado porque 
nem sempre temos clien-
tes”, lamenta. 

Disse que nunca teve 
certeza de que o marido era 
caçador furtivo, embora sus-
peitasse quando o parceiro 
regressava da viagem com 
vários produtos, para além 
de avultadas somas de di-
nheiro. 

“Quando nos casámos 
ele já aparentava boa vida, 
mas não sabia de onde vinha 
o dinheiro. Na altura tinha 
cinco viaturas. Construiu 
para mim uma casa do tipo 
um. Uma vez abordámos 
o assunto caça furtiva. Eu 
tinha medo porque havia 
relatos quase todos os dias 
sobre a detenção ou morte 
de jovens, por causa desta 

Alguns antigos 
caçadores furtivos 
e viúvas vivem em 
residências pre-
cárias e ganham a 
vida produzindo e 
vendendo carvão 
vegetal e prati-
cando  agricultura, 
mas nem sempre 
são bem sucedidos

Acesse https://t.me/Novojornal
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Angela ManganyBila Maria

actividade. Mas ele tranqui-
lizou-me, dizendo que não 
pertencia a tal grupo”, re-
corda.

No entanto, a notícia que 
temia receber confirmou-
-se alguns meses depois da 
conversa. O seu marido saiu 
sem se despedir dela e, duas 
semanas mais tarde, foi in-
formada que ele perdera a 
vida deixando três viúvas e 
cinco filhos. 

CAUSOU 
DESGRAÇA

Outra viúva que conver-
sou com domingo é Ângela, 
29 anos de idade. Mãe de 
dois filhos, afirmou que a 
caça furtiva trouxe desgraça 
para a sua família, pois per-
deu o marido em 2016, e o 
seu irmão ficou oito anos nas 
celas da África do Sul. Mu-
jovo era a primeira de duas 
esposas.

Conta que o marido era 
pedreiro, mas decidiu abra-
çar a caça furtiva porque 
o seu desejo era ter a vida 
melhorada. O facto veio a 
confirmar-se e, em pouco 
tempo, adquiriu viaturas e 
construiu casas. Lembra que 
o marido viajava com fre-
quência para a África do Sul e 
voltava com muito dinheiro.

“Nunca me tinha falado a 
verdade sobre o que tratava 
na África do Sul. Dizia que 
estava a fazer obras. A últi-
ma vez que saiu disse que lhe 
tinham chamado para um 

apanhados pelos fiscais, e 
logo levados para as celas", 
referiu. 

Actualmente, o desespero 
é grande porque a aventura 
somente atrasou a sua vida.

FUI ENGANADO 

Mujovo tem 38 anos de 
idade, é pai de sete filhos, 
dos quais o mais velho tem 18 
anos. Conta que foi aliciado 
por um tio para integrar um 
grupo de caçadores furtivos, 
com promessa de receber 50 
mil Meticais.

Na primeira viagem Mu-
jovo foi interceptado pelos 

fiscais das áreas de conserva-
ção e imediatamente levado 
à cadeia, onde permaneceu 
durante 10 anos. 

Está arrependido, pois 
entende que não devia ter 
aceite o convite. A decisão 
apenas  atrasou os seus pla-
nos. Disse que ficou mais 
frustrado quando soube que 
os indivíduos que o convida-
ram para fazer parte do cri-
me subtraíram também sete 
cabeças do gado bovino dos 
seus pais, alegadamente para 
pagar caução.

“Nada ganhei da caça 
furtiva, apenas tive prejuí-
zos irreparáveis. Estou triste 
porque quem propôs que eu 

entrasse no grupo é da famí-
lia, e durante os 10 anos que 
fiquei preso nunca se preo-
cupou em ajudar-me. Fiquei 
mais triste porque no perío-
do de reclusão a minha espo-
sa conheceu um homem que 
lhe engravidou. Não é culpa-
da, mas doeu. Perdoei-a, e 
hoje estamos a cuidar juntos 
da criança. Registei-a como 
meu filho", referiu.

OPTAR PELA 
ESCOLA

Maria é uma das várias 
cidadãs moçambicanas 
prejudicadas pela caça fur-

tiva. Neste momento vive 
triste e revoltada, porque 
perdeu o seu genro e o seu 
filho ficou 10 anos detido 
na África do Sul. 

“Gostaria que os jovem 
optassem pela escola para 
adquirirem conhecimen-
tos, quiçá melhorarem as 
suas vidas. A caça furtiva 
deu-me dores de cabeça 
das quais nunca me vou 
esquecer. Perdi uma parte 
da minha riqueza porque 
queria tirar o meu filho da 
cadeia, mas sem sucesso. 
Não gostaria de ouvir, nem 
ver jovens da comunidade 
a dirigirem-se à caça”, re-
feriu. 

Hoje, sem os 
respectivos com-
panheiros, en-
frentam muitas 
dificuldades na 
vida ao ponto de, 
inclusive, ven-
derem todos os 
bens deixados 
pelo falecido para 
atender às neces-
sidades básicas

trabalho. Infelizmente, qua-
tro dias depois, recebemos a 
informação de que foi morto. 
Agora está tudo difícil, tenho 
filhos por cuidar e e sem al-
guém para me ajudar”, la-
mentou

SETE ANOS 
NA CADEIA...

Bila é um dos exemplos 
de arrependimento. Foi con-
denado a 16 anos de prisão, 
na África do Sul, por crimes 
relacionados com a caça fur-
tiva, dos quais cumpriu sete, 
tendo sido posto em liberda-
de no âmbito de um indulto 
integrado nas medidas de 
descongestionamento das 
cadeias devido à covid-19.

Tem 36 anos de idade, 
natural de Xai-Xai, província 
de Gaza, e havia participado 
duas vezes na caça furtiva, 
no ano de 2013, em algu-
mas áreas de conservação da 
África do Sul. 

Justifica-se que fez parte 
deste crime porque queria 
melhorar as condições da sua 
vida. Tudo começou porque 
via os jovens da zona com 
melhores condições de vida 
e a ostentar dinheiro.

“Fiquei curioso, fui per-
guntar alguns amigos o que 
faziam para terem tanto di-
nheiro. Convidaram-me a 
ingressar no grupo de fur-
tivos, explicaram-me que é 
lá onde conseguiam os bens 
que exibiam. Integrei o gru-
po que era composto por três 
membros”, explicou.

Acrescentou ter ficado 
animado por causa da pro-
messa de poder vender os 
cornos de rinoceronte a 120 
mil por quilograma, numa 
altura em que o mercado es-
tava muito movimentado.

“Na primeira viagem fi-
cámos três dias na mata da 
África do Sul, e conseguimos 
abater um. Infelizmente, 
quando voltámos fui burla-
do, nem sequer recebi um 
centavo. Não me conformei, 
queria ver a minha vida me-
lhorada. Integrei o segundo 
grupo. Infelizmente, fomos 
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Filme moçambicano ganha 
financiamento de 50 mil euros

teriormente serem alocados em 
outros pontos do país.

António Rui de Noronha nas-
ceu em 28 de Outubro de 1909, em 
Lourenço Marques, e morreu em 
25 de Dezembro de 1943. Nunca 
chegou a concretizar, em vida, o 
sonho de publicar o seu livro de 
poemas.

Por seu turno, Diogo Virgílio de 
Lemos nasceu na ilha de Ibo, em 
Moçambique, a 29 de Novembro 
de 1929. Escreveu os primeiros 
poemas em 1944 e em 1947 cola-
borou no Jornal da Mocidade Por-
tuguesa, onde foi redactor. O jor-
nal teve um papel fundamental 
no panorama da literatura mo-
çambicana quando um grupo de 
jovens com idades entre os 14 e os 
22 anos – entre os quais Rui Kno-
pfli, Noémia de Sousa e Fonseca 
Amaral – começaram a colaborar 
na publicação. 

O poeta publicou as obras 
Poemas do Tempo Presen-
te (1960) – obra apreendida 
pela PIDE, L’Obscene Pensée 
d’Alice (1989), Ilha de Moçam-
bique: a língua é o exílio do que 
sonhas (1999), Negra Azul (1999) 
e Eroticus Mozambicanus (1999) 
são obras de Virgílio de Lemos, en-
tre outras. Virgílio de Lemos per-
deu a vida aos 84 anos de idade.

A intérprete e compositora moçambicana Isabel Novella lan-
çou, na última sexta-feira, o single “Oração”. O single é o rea-
cender da esperança perante o que tem vindo a acontecer no 
país, principalmente na região Norte. 

Através de ritmos e melodias do Norte de Moçambique, evi-
dências constantes do tufo e aquele “sotaque” melódico árabe, 
Isabel Novella não quer apenas orar por Cabo Delgado, mas tam-
bém por outros lugares do mundo que neste momento estão a 
passar por momentos difíceis (actos terroristas, guerras, pande-
mia, etc.).

Na canção, produzida pelo irmão Isildo Novela (IZI Produc-
tions), mais uma vez, Isabel consolida a sua marca que é explorar 
referências que reflectem a fusão das raízes moçambicanas com 
os ritmos ocidentais.

A composição foi feita por Isabel Novella, que igualmente fez 
as vozes principais e coros, Preben Carlsen executou a guitarra, 
Tobias Lautrup o violoncelo, Sylvester Agbedoglo responsabili-
zou-se pelas percussões e Isildo Novela esteve no baixo eléctrico, 
violino sintético e programação de bateria adicional. 

À semelhança de NTSUMI (2015), o single que gravou com o 
guitarrista moçambicano Albino Mbié para chorar e chamar a 
consciência para a desumanização no acto de sequestrar albinos 
– que estava em alta no norte do país – para fins obscuros, Isabel 
Novella revela a sua preocupação com o rumo da família humana 
e de Moçambique, em particular.

O 
documentário “As 
noites ainda cheiram 
a Pólvora”, do reali-
zador moçambicano 
Inadelso Cossa, ga-

nhou recentemente um finan-
ciamento de 50 mil euros das 
produtoras internacionais Ne-
therlands Film Fund + IDFA Ber-
tha Fund Co-Production Sche-
me, iniciativa cinematográfica 
holandesa que apoia as co-pro-
duções minoritárias na categoria 
de documentário. 

“As noites ainda cheiram a 
Pólvora” é uma longa-metra-
gem na qual o realizador volta 
ao seu passado, neste caso, à al-
deia da sua avó para questioná-
-la por ter tornado a guerra civil 
numa ficção, ao dizer aos netos 
que os bombardeamentos não 
passavam de fogos de artifícios. 
Com o documentário, Cossa 
quer mostrar como está hoje a 
sua aldeia de origem e como as 
pessoas vivem com as memórias 

“Gala-gala” publica 
livros de Virgílio 
de Lemos e Rui de Noronha

Já estão disponíveis as obras 
“Um coração de Gozo”, poemas 
eróticos de Virgílio de Lemos, e 
“Por eu amar-te tanto”, de Rui de 
Noronha”. Com 150 exemplares 
cada, as duas obras de bolso, que 
chegam ao público pela editora 
Gala-Gala, são uma tentativa de 

resgatar os nomes e reviver os poe-
tas com os seus versos mais mar-
cantes. A finalidade é conscien-
cializar a juventude sobre a poesia 
de amor feita em Moçambique. 

Os livros, por enquanto, estão 
só disponíveis nas livrarias da ci-
dade de Maputo, podendo pos-

Isabel Novella 
lança single “Oração”

Isabel Novela ora em novo "single" por dias melhores para o país

International Etnographic Film 
Festival 2013. 

O seu primeiro documentá-
rio de longa-metragem, “Uma 
Memória em Três Actos”, foi fi-
nanciado pelo IDFA Bertha Fund 
e participou do IDFA academy 
para consultoria de roteiro e pós-
-produção. Em 2016 o filme foi 
seleccionado para o concurso de 
primeira aparição no IDFA – In-
ternational Documentary Festi-
val Amsterdam 2016 e, desde en-
tão, participa de festivais como o 
Festival Internacional de Cinema 
de Goteborg 2017, o Indie Lis-
boa – Festival Internacional do 
Cinema Independente de Lisboa 
2017, o festival internacional de 
cinema de Durban 2017, o Fes-
tival Internacional de Cinema de 
Direitos Humanos de Nuremberg 
2017, o Festival Internacional de 
Cinema de Zanzibar 2018, en-
tre outros festivais importantes. 
Inadelso Cossa é autor de várias 
curtas-metragem.

e que consequências advêm das 
lembranças traumáticas de uma 
guerra que ceifou muitas vi-
das. Com o filme, Inadelso quer 
igualmente mostrar ao mundo 
como está a vida das pessoas que 
escaparam da guerra. “Quero 

criar um diálogo sobre o passado 
por forma a criar condições para 
que não se repita, precipitando a 
desgraça na vida das novas gera-
ções”. 

Inadelso Cossa é cineasta mo-
çambicano, nascido em 1984, em 

uma aldeia de Moçambique. É 
director de cinema. Foi premia-
do com o Estação Imagem-Mora 
como melhor documentário no 
FIKE – Évora International fes-
tival de curtas 2013 e prémio do 
Júri Especial no FFER – Rétife 
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O lago ainda não secou...

A 
noite de sexta-feira 
veio confirmar que a 
música é uma arte que 
une gerações numa e 
única linguagem. Nem 

a ameaça de mudança de tem-
peratura impediu que crianças, 
jovens, adultos e idosos fossem 
à baixa da cidade de Maputo, 
no Centro Cultural Franco-Mo-
çambicano (CCFM), para assistir 
ao concerto dos Ghorwane. 

Seis meses depois, não po-
deria ser diferente. Bilheteira 
esgotada, sala lotada, o que já é 
hábito quando os “Bons Rapa-
zes” sobem ao palco. 

E o concerto, intitulado “Ti-
missela”, aconteceu com o 
repertório da banda já sobeja-
mente conhecido. Começou in-
trospectivo, com o declamador 
Mabjeca Tingana a subir ao palco 
com o poema que leva o título do 
espectáculo, a tentar conter os 
suspiros de um público que, aqui 
e ali, já se encontrava de pé para 
dançar ao som dos Ghorwane. E 
Mabjeca não decepcionou.

De preto, com chapéu de pa-
lha e descalço, soltou o verbo 
ao som de um piano melancóli-
co. Chorou as mortes pelo novo 
coronavírus, lamentou a fome, 
apelou para que não se aban-
donem as crianças, instou para 
que se construam mais escolas, 
pediu mais emprego, deplorou 
a insuficiência de hospitais e 
exortou para que se segurem os 
corações em momentos de fra-
queza.

Finda a declamação, os 
“Bons Rapazes” subiram ao pal-
co. Carlos Gove, no baixo, Mu-
zila, no saxofone, Sheila Jesuíta, 
na flauta, António Baza, na voz 

Depois do concerto, Chitsondzo foi claro: 
“finalmente voltámos ao palco, mas é um pouco 
difícil, dado que devemos actuar num momento 
destes em que devemos ter em conta o número 
reduzido de participantes. Mas foi um espectá-
culo carregado de emoções e de muita respon-
sabilidade”.  Chitsondzo diz que a homenagem 
a Hortêncio Langa mostra o respeito que Ghor-
wane tem para com o artista. “Foi na casa dele 
onde começámos a ensaiar e ele foi a figura que 
todos conhecemos”.

A visita de David Macuacua enriqueceu o 
concerto. “Foi um dos momentos mais altos, ele 
é de casa e é sempre bom tê-lo no palco”.

Roberto Chitsondzo apela ao respeito das 
medidas de combate à covid-19 para que haja 
mais concertos ao vivo. 

Depois do concerto, David Macuacua 
disse que 10 anos depois a recepção do 
público foi boa e emocionante. “É inte-
ressante e bonito sentir o calor do público, 
é bonito e vejo que ao longo destes anos 
que estive fora, sempre estiveram comigo 
em pensamentos e a orar para que esteja 
bem”. 

“Não há palavras suficientes, apenas 
dizer obrigado. É sempre bom estar em 
casa e no palco com esses ‘Bons Rapazes’”.

Recentemente, a banda integrou Muzi-
la e Sheila Jesuíta. David Macuacua diz que 
as pessoas passam, mas a banda vai conti-
nuar. “O nome já diz tudo, somos um lago 
que nunca seca”.

É bonito o calor do público Finalmente voltámos
- David Macuacua - Roberto Chitsondzo

e trompete, Júlio Baza, no trom-
pete, Roberto Chitsondzo, voz 
e guitarra, David Macuácua, na 
voz, Tony Paco, na percussão, 
Stélio Zoe, na bateria, e Jorge 
Moisés, no teclado.

O “show” começou trans-
mitindo aquela simplicidade, 
cumplicidade e sintonia que ca-
racteriza o grupo. António Baza 
assumiu o microfone para inter-
pretar “Mabokwanhane”, que 
faz parte do álbum Kukavata, 
a apelar a um homem para que 
deixe de andar atrás de viúvas. 
Com o seu trompete a balançar 
no pescoço, agraciou o público 
com alguns números de dança, 
sempre a piscar para Sheila Je-
suíta para sincronizar a dança. 

Na sequência, Muzila deu 

descanso ao saxofone e colocou 
em acção a sua voz que se con-
funde entre um tenor e barítone 
para interpretar “Mapulane”, 
que faz parte do último trabalho 
discográfico dos “Bons Rapa-
zes”. E pediu para que se pense 
nas melhores formas de viver, 
numa altura em que a guitar-
ra de Roberto Chitsondzo dava 
erro. O vocalista da banda teve 
de se achar na dança e na per-
cussão por alguns minutos. 

O espectáculo foi ganhando 
cada vez mais intensidade, ain-
da que a banda continuasse a 
interpretar faixas mais calmas, 
mas que não impediam o públi-
co de se levantar e inventar nú-
meros de dança.

Na música “Ferido Regresso”, 

do álbum Kukavata, Roberto 
Chitsondzo colocou o seu tenor 
em acção, tocou as almas a pe-
dir para que o desaparecido Ho-
mem seja recebido pela família. 
E foi o que o público fez quando 
David Macuácua subiu ao pal-
co, regressou ao ano de 1997, no 
álbum Kudumba, para buscar 
a canção “Massotcha”. Em se-
guida, interpretou “Uyo Musiya 
Kwini” que faz parte do mesmo 
trabalho discográfico. 

Os momentos intimistas fo-
ram crescendo, a dança, anima-
ção e a luz no palco preenchiam 
a vontade do público de cantar as 
canções já conhecidas em coro, 
mas as máscaras impediram. Os 
smartphones registavam o mo-
mento e a gelada na mão descia 

goela abaixo, aumentando a êx-
tase do público.

No fim, David Macuácua 
agradeceu a calorosa recep-
ção, 10 anos depois. Abando-
nou o palco. Sheila Jesuíta deu 
aso à sua arte. Guardou a flauta 
e cantou “Halakavuma”, para 
o gáudio das mulheres... e dos 
homens. 

António Baza voltou ao mi-
cro no “Mamba Ya Malepfu” 
do álbum Kudumba. A dança 
intensificou-se e só não se des-
respeitou o distanciamento físi-
co porque todos estavam cons-
ciente dos riscos. 

De som em som, os “Bons 
Rapazes” foram fazendo a festa 
de regresso aos palcos. Interli-
garam as músicas, interpreta-
ram “Majurujenta”, “Matarla-
tanta”, “Vana va Ndota”, entre 
outras.

Despediram-se, mas o pú-
blico pediu mais. Voltaram e 
fecharam com “Mussakazi”, 
do álbum Kukavata. Deixaram 
o palco e o público ficou ali, 
aplaudindo...

HOMENAGEM 
A HORTÊNCIO LANGA

O concerto dos “Bons Rapa-
zes” foi um momento para ho-
menagear o músico, pintor e es-
critor Hortêncio Langa pelo seu 
contributo no mundo das artes e 
cultura e não só. David Macuá-
cua, que dirigiu a homenagem, 
disse que Langa foi uma figura 
incontornável e preponderan-
te na criação e crescimento do 
agrupamento Ghorwane. 

Refira-se que Hortêncio Lan-
ga perdeu a vida no dia 12 de 
Abril, vítima de doença. 

“SHOW” DOS GHORWANE 
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Prédio de construção duvidosa
pode estar a perigar ocupantes

U
m prédio habitacio-
nal, com a denomina-
ção “Condomínio Golf 
Residence”, localizado 
numa área nobre da ci-

dade de Maputo, está no centro 
das atenções devido a dúvidas 
levantadas em relação à quali-
dade da obra da sua construção, 
receando-se, por isso, que o mes-
mo esteja a perigar a vida dos ocu-
pantes.

Com 13 andares, o edifício foi 
erguido na Parcela 141 HB, quar-
teirão 53, talhão 16, rua do Rio 
Inhamiara, bairro Polana-Caniço 
“B”, distrito municipal KaMa-
xakeni, na capital do país.

As inquietações estão a ser 
suscitadas por informações que 
constam de um parecer técni-
co produzido pelo Laboratório 
de Engenharia de Moçambique 
(LEM). 

O parecer resulta de uma ins-
pecção solicitada pelo Serviço 
Nacional de Investigação Crimi-
nal (SERNIC) com vista a apurar a 
qualidade dos materiais aplicados 
na fase de construção encabe-
çada pela “Construtora Modular 
do Barqueiro”, no âmbito de um 
processo aberto pelo Ministério 
Público. 

As suspeitas estão a ser atiça-
das pelo facto de o empreiteiro ter 
executado uma obra de dimen-

-Edifício de 13 andares foi erguido sem observar requisitos técnicos e legais

A Federação Moçambicana de Empreiteiros disse 
que condena o facto de serem realizadas obras de en-
genharia sem a devida fiscalização por parte de quem 
de direito. Através do respectivo presidente, Manuel 
Pereira, domingo soube que o empreiteiro que ergueu 
a obra não se encontra filiado à agremiação. Pereira 
acrescentou que para a realização de obras de enge-
nharia como a do “Condomínio Golf Residence” deve 
ser feito um sério trabalho de fiscalização para aferir 
aspectos técnicos do empreendimento. 

Lamentou que as regras não estejam a ser cumpri-
das, sobretudo numa altura em que a nível do Ministé-
rio das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos 
(MOPHRH) há melhorias substanciais em relação às 
obras.

A Associação dos Condomínios da Cidade de 
Maputo promete envidar esforços para se intei-
rar dos graves problemas que se levantam em 
relação ao “Golf Residence” e chamar a quem 
de direito para apurar as responsabilidades. Se-
gundo Carolina Menezes, presidente da agre-
miação, as denúncias relacionadas com este 
imóvel representam mais “um pecado” que se 
comete em relação ao parque imobiliário.

Acrescentou que a área da fiscalização e 
inspecção dos imóveis que compõem o parque 
imobiliário deve ser cada vez “mais actuante” 
para evitar que as coisas aconteçam de qual-
quer maneira.      

Desconhecemos 
este empreiteiro

Mais um pecado 
que se comete

Caso para
responsabilidade civil

- defende a Ordem dos Engenheiros - reage a Associação dos Condomínios

Contactada para comentar este 
assunto, a Ordem dos Engenheiros 
defendeu ser caso para a responsabi-
lidade civil.

Aquele organismo considerou que 
quando determinada obra coloca em 
risco a vida dos utentes ou que repre-
senta ameaça os empreiteiros devem 
ser responsabilizados. 

De acordo com o bastonário da-
quele organismo, Ibrahimo Rema-
ne, a Ordem dos Engenheiros tem 

sido chamada para intervir caso se 
levantem problemas em relação ao 
trabalho que envolve um engenhei-
ro quando se trate de obras públicas. 
Nem da parte do MOPHRH, nem do 
Conselho Municipal houve qualquer 
tipo de solicitação. 

Segundo fontes ligadas ao ramo da 
engenharia, os titulares de empresas 
estrangeiras que pretendam operar 
no mercado nacional são obrigados a 
se inscreverem na ordem.

sões reduzidas na capital do país, 
a qual veio a ruir passado algum 
tempo, concretamente na Aveni-
da da Marginal. Até ao momento 
a construção encontra-se parali-
sada.

Duvida-se igualmente da lega-
lidade do funcionamento da em-
presa em Moçambique, suspei-
tando-se, inclusive, que a mesma 
esteja a dirigir as obras à distância.

PARECER DO LEM
No parecer produzido pelo LEM 

em Janeiro deste ano, sobressai o 
facto  de não ter sido disponibi-
lizada, no acto da avaliação, uma 
vasta gama de documentos téc-
nicos, designadamente as plantas 
de topografia, fundações, pisos, 
alçados, sistemas de esgotos, 
abastecimento de água, combate 
a incêndio, cortes e pormenores 
de pilares. 

Da extensa lista consta ainda 
que não foi fornecida, igualmen-
te, documentação relativa a estu-
dos de impacto ambiental, geo-
técnicos, memórias descritivas e 
justificativas de cálculo de peças 
estruturais do imóvel, telas finais, 
plano da qualidade da obra e rela-
tório de controlo de qualidade dos 
materiais aplicados.

O que foi fornecido, além da 
declaração do empreiteiro, foi um 
alvará de empreitada de obras par-
ticulares de 6.ª classe, com iden-
tificação 35/OPTI/030P/2016, e 
uma nota sobre isenção de estudo 

de impacto ambiental atribuída 
à pessoa de Nuno Miguel da Silva 
Teixeira.

Foram ainda entregues docu-
mentos como o da aprovação do 
projecto “PC 178/15”, com nú-
mero SG/72-R/RL/DMI/2016, 
emitido pelo Conselho Municipal, 
esquema de montagem do sis-

tema de elevador, quantificação 
em pormenor da armadura dos 
pilares do 1.° ao 13.° piso, além da 
descrição da funcionalidade do 
empreendimento e estimativa or-
çamental da obra.

RISCO DE VIDAS
O LEM vem, em documento 

referenciado anteriormente, dizer 
que a ausência de estudos geotéc-
nicos e de impacto ambiental em 
relação à obra coloca em risco a 
vida dos utentes.

Sustenta que o desconheci-
mento do extracto geológico da 
zona onde a obra foi implantada 
cria ambiguidade quanto ao tipo 

de fundações adoptadas, sobre-
tudo de possíveis assentamentos 
diferenciais que podem ocorrer 
ao longo do tempo caso não tenha 
sido adequado ao tipo e extracto 
de solo onde o imóvel foi implan-
tado, aliado ao peso e sobrecargas. 

Do trabalho de inspecção rea-
lizado, outra constatação que re-

sulta da análise técnica prende-
-se com a ausência do estudo de 
impacto ambiental que, não só 
coloca em risco os utentes, mas 
também os ecossistemas visto que 
se desconhece o destino dos resí-
duos sólidos e líquidos produzidos 
pelos ocupantes do imóvel. 

A falta de plantas e pormenores 
das fundações do edifício no ge-
ral e de pisos dificulta a percepção 
sobre o comportamento estrutu-
ral, localização dos pilares, vigas, 
lajes e a geometria dos respectivos 
componentes, segundo a fonte.

O parecer destaca que a ausên-
cia da memória descritiva e jus-
tificativa de cálculo não permite 
aferir a quantificação dos varões 
e classe de aço e betão aplicados. 

De igual modo, criam-se igual-
mente dúvidas  se efectivamente 
foi realizado ou não o controlo de 
qualidade obrigatório. 

Em conclusão, vem referido 
que o imóvel não oferece condi-
ções de habitabilidade, serviços 
ou funcionalidade, além de des-
conforto e estabilidade estrutural 
de segurança. 

O controlo de qualidade dos 
materiais de construção é impres-
cindível ao abrigo do número 1, do 
artigo 6, do Decreto n.º 59/2006 
de 26 de Dezembro, dispositivo 
ora revogado, mas que vigorava 
durante a construção do imóvel. 

A principal recomendação 
produzida aponta para a neces-
sidade de evacuação do imóvel a 

fim de se realizar uma avaliação, 
como forma de se evitar a ocor-
rência de acidentes durante os 
trabalhos de verificação. 

ÁGUAS RESIDUAIS 
SÃO DESCARREGADAS 
NAS MACHAMBAS

Na quinta-feira passada, uma 
brigada composta pela Agência 
Nacional para o Controlo da Qua-
lidade Ambiental (AQUA), Direc-
ção Municipal de Infra-Estruturas 
Urbanas do Conselho Municipal 
e Procuradoria da Cidade de Ma-
puto deslocou-se ao condomínio 
para realizar as competentes ava-
liações. 

Durante a visita de trabalho 
efectuada pela equipa multissec-
torial, domingo ouviu relatos de 
algumas testemunhas sobre os 
desmandos que estão a ser come-
tidos pelos gestores do imóvel, no 
que diz respeito à gestão de águas 
negras.

Duas mulheres que praticam 
agricultura defronte do imóvel 
queixaram-se do facto de nas 
madrugadas, entre as três e qua-
tro horas, serem descarregadas 

águas negras para a área das suas 
culturas. 

Segundo relataram à equipa 
conjunta, num dos dias a admi-
nistração do condomínio esque-
ceu-se de recolher a tubagem 
usada para descarregamento, 
sendo que a população, porque 
contrariada com a atitude dos 
gestores do imóvel, acabou por 
incinerar tais condutas.

Está a imaginar o lixo deste 
prédio todo descarregado para a 
nossa machamba? Água mal chei-
rosa. Até somos obrigados a tapar 
as narinas, comentou Felismina 
José, que desde 2000 vive de hor-
ticultura naquela área, muito an-
tes da edificação do prédio. 

Tal como realçou, estranho é 
que a maior parte dos inquilinos 
do imóvel compra verduras para o 
seu consumo nas machambas de-
fronte do edifício.

No terreno, a equipa de fis-
calização teve de recorrer a uma 
enxada emprestada para remover 
capim colocado por cima da tu-
bagem a partir da qual as águas 
residuais vinham sendo descar-
regadas. 

Soube-se que o Conselho Mu-

nicipal ordenou, no passado, os 
gestores do condomínio a criarem 
condições para o tratamento das 
águas residuais, mas tal directiva 
não chegou a ser acatada. 

Entretanto, consta que outros 
dois edifícios do género cons-
truídos pelo mesmo empreiteiro 
apresentaram deficiências no sis-
tema hidráulico.

O QUE DIZ GESTÃO 
DO IMÓVEL

O representante da adminis-
tração do condomínio disse à 
equipa de fiscalização terem sido 
suspensos os descarregamentos 
para a área das machambas e que 
as águas são removidas através de 
um camião-cisterna para o efeito 
contratado. 

Tal como referiu Emerson 
Maia, aguarda-se pela chegada 
de equipamentos de Portugal para 
implantar um novo sistema de 
tratamento das águas negras do 
imóvel. 

Explicou que as águas, depois 
de filtradas, são condicionadas 
em seis tanques plásticos de 10 
mil litros cada de onde um camião 
faz a remoção.

Questionado a cerca das plan-
tas do sistema hidráulico, tra-
tamento das águas e de estudo 
de impacto ambiental, Emerson 
Maia não apresentou a documen-
tação. Foi neste contexto que o 
responsável da AQUA decidiu no-
tificar os gestores do condomínio 
para num prazo curto apresenta-
rem a referida documentação, ao 
que se seguirá uma nova avaliação 
em relação aos materiais usados 
na edificação do imóvel. 

De acordo com Maia, a actual 
administração herdou recen-
temente o imóvel contendo os 
problemas que agora estão a ser 
levantados, tendo a gestão ini-
cial sido feita pelo empreiteiro da 
obra.

Naquele prédio existem 130 
“flats”, das quais cerca de três 
dezenas ainda estão por ser ocu-
padas. 

Acesse https://t.me/Novojornal
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PENSATEMPO SABIA QUE…
O que é o Acordo de Paris?
a) Acordo internacional que trata da restrição de imigrantes em Paris 
b) Acordo internacional que trata da protecção da França dos atentados terroristas 
c) Acordo internacional que trata do Desenvolvimento Sustentável 
d) Acordo internacional que trata da poluição radioactiva 
e) Acordo internacional que trata do aquecimento global

Por que a Catalunha foi um tema de destaque em 2017?
a) Por causa da crise que provoca na Espanha quando luta pela sua independência 
b) Porque quer sair da União Europeia 
c) Porque o reino da Espanha quer se separar da Catalunha 
d) Porque quer sair da Zona Euro e criar uma moeda própria 
e) Porque a Espanha acredita que a separação será benéfica para a economia espanhola

Países Baixos, Mianmar e Irã são países que mudaram de nome. Antes eram chamados 
respectivamente de:
a) Holanda, Ceilão e Pérsia 
b) Birmânia, Pérsia e Holanda 
c) Holanda, Birmânia e Pérsia 
d) Suazilândia, Birmânia e Pérsia 
e) Holanda, Birmânia e Sião

Em que país se localizava Auschwitz, o maior campo de concentração nazi?
a) Alemanha 
b) Polónia 
c) Estados Unidos 
d) Áustria 
e) Japão

Como morreu Saddam Hussein?
a) Vítima de câncer 
b) Suicídio 
c) Ataque cardíaco 
d) Enforcado 
e) Decapitado Respostas: Eacbd

Arroz pode realmente
salvar um celular molhado?

A história do cristianismo em África começou no primeiro século quan-
do Marcos, o evangelista, começou a Igreja Ortodoxa de Alexandria por 
volta do ano 43. A Igreja em Alexandria foi principalmente de língua gre-
ga, mas até o final do século II, as escrituras e a liturgia foram traduzidas 
em três línguas locais.

Niassa é o maior lago de Moçambique, pela sua dimensão, chega a ser 
partilhado com a Tanzânia e o Malawi. Tem um comprimento máximo de 
580 quilómetros e uma largura máxima de 75 quilómetros.

A Samsung foi fundada por Lee Byung-chul em 1938 como uma trading 
company. Nas três décadas seguintes, o grupo diversificou-se em áreas 
como processamento de alimentos, têxtil, seguros, valores mobiliários 
e varejo. A Samsung entrou no sector de electrónicos no final dos anos 
1960 e nos sectores de construção e construção naval em meados dos 
anos 1970, essas áreas impulsionariam o seu crescimento subsequente.

O uso de máscaras caseiras pela população para a prevenção da covid-19 
foi recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial 
da Saúde. Elas funcionam como uma barreira de protecção contra o ví-
rus, no entanto, para garantir uma melhor eficiência, é importante que 
tenham, segundo a OMS, três camadas de tecido.

Com o argumento de serem mais bonitas e permitirem que o rosto pos-
sa ser visto por outras pessoas, as máscaras transparentes de vinil ga-
nharam o gosto da população neste período da pandemia da covid-19. 
O problema, no entanto, é que esses modelos não se aderem ao rosto de 
maneira adequada e nem permitem a filtragem do ar inspirado ou expi-
rado. Assim sendo, não devem ser utilizados como forma de protecção 
contra a doença.

Os celulares fazem par-
te do nosso quotidia-
no e dificilmente nos 
separamos deles. No 
entanto, embora esse 

contacto constante possa trazer 
alguns benefícios para o nosso dia-
-a-dia, alguns acidentes também 
são praticamente inevitáveis. Ca-
sos recorrentes são quedas do apa-
relho no vaso sanitário,  piscina ou 
outro lugar com água, o que acaba 
causando um desespero ao dono do 
dispositivo. Aqueles que possuem 
telemóveis com resistência à água 
ficam mais tranquilos sabendo que 
o aparelho provavelmente sobrevi-
verá ao acidente, mas os que pos-
suem modelos que não contam com 
essa protecção? O que fazer com o 
celular molhado? Há quem diga que 
o  deixar dentro de um saco ou ti-
gela cheia de arroz poderá resolver o 
problema. Mas será que isso é real-
mente verdade? E apenas isso seria 
o suficiente?

Sim, uma recomendação para 
o caso de um aparelho electrónico 
molhado é simplesmente colocá-lo 
para secar dentro de um recipiente 
com arroz cru. Apesar de parecer 
um absurdo, a acção tem explicação 
científica: os grãos secos do alimen-
to conseguem absorver a humida-
de, o que pode acabar “milagrosa-
mente” resolvendo o problema.

A solução é muito parecida com 
a proposta de sacos de Silica gel, um 

composto sintético muito poroso 
capaz de absorver cerca de 30 por 
cento do seu próprio peso na água. 
Muitos provavelmente vão se lem-
brar de um pequeno pacote com bo-
linhas que geralmente acompanha 
alguns equipamentos eletrónicos. 
O objectivo, no final das contas, é o 
mesmo: absorver a humidade e evi-
tar que danos possam prejudicar o 
aparelho.

DE ONDE VEM ESSA 
IDEIA?

Embora pareça uma ideia actual, 
usar o arroz ou outros elementos de 
alta absorção para secar aparelhos 
electrónicos não é algo tão novo 
assim. Num artigo sobre fotografia 
de Junho de 1946, o autor discorre 
sobre a preferência do uso da sílica 
para absorção de humidade, men-

cionando ainda outros compostos 
que podem ser utilizados para o 
mesmo fim, como areia, saquinho 
de chá, papel e o já mencionado 
arroz.

Porém, mesmo naquela épo-
ca os grãos já eram criticados por 
conta da ineficiência para retirar 
a humidade de um aparelho. “A 
capacidade do arroz de reter a hu-
midade é tão baixa que seria ne-
cessária uma grande quantidade 
de grãos para produzir o mesmo 
efeito substancial (que a sílica)”. 
Portanto, podemos concluir que já 
se discute a utilidade do arroz para 
proteger/salvar dispositivos há mais 
de meio século.

SERÁ QUE 
FUNCIONA?

O método de utilizar o arroz para 

salvar aparelhos electrónicos já foi 
demonstrado em diversos vídeos na 
internet. Por outro lado, na mesma 
proporção que as pessoas tentam 
defender essa prática, outro grupo 
defende que não adianta nada deixar 
o aparelho num recipiente cheio de 
grãos secos de arroz para absorver 
a humidade. Portanto, precisamos 
de dizer a verdade: o método de 
usar o arroz pode realmente fun-
cionar, mas não há como garantir 
a sua eficácia.

Ao molharmos um smartpho-
ne, por exemplo, diversos factores 
estão envolvidos. Podemos consi-
derar, por exemplo, o tempo que 
o aparelho ficou em contacto com 
o líquido e o modelo do dispositi-
vo. Esses são pontos que podem 
significar a diferença entre um 
smartphone que poderá sobreviver 
ou não diante das suas tentativas de 
reanimá-lo. Alguns modelos, in-
clusive, podem voltar a funcio-
nar normalmente se o mergulho 
na água for muito rápido – o que 
não deve ser feito se o fabricante 
não recomendar.

Portanto, não tem como dar 
uma resposta certeira sobre esse 
assunto. O método da tigela do 
arroz funciona, mas desde que 
o aparelho não tenha perma-
necido muito tempo submerso. 
Porém, mesmo nesses casos, 
pode ser que os grãos não sejam 
capazes de retirar toda a humi-
dade capaz de impedir o normal 

funcionamento do celular. Tudo vai 
depender da situação e da magnitu-
de do estrago causado pelo líquido.

O QUE FAZER?
Agora que sabemos que o método 

do arroz pode até funcionar, é bom 
saber exactamente o que fazer 
caso o seu celular fique molhado. 
A técnica envolve a utilização dos 
grãos secos e crus do arroz:

Tire o aparelho da água o mais 
rápido possível, não tente reli-
gar o aparelho e se estiver ligado, 
desligue-o, tire a bateria e os car-
tões (SIM e micro SD, se houver), 
limpe a água, coloque o aparelho 
num recipiente com arroz cru 
e deixe-o sob o sol. Deixe nessa 
condição por pelo menos 24 horas 
e tente ligar o aparelho novamen-
te. É provável que a mensagem 
já tenha ficado clara, mas nós 
ressaltamos: não há garantia ne-
nhuma de que esse método – que 
envolve o técnica do arroz – vai 
funcionar. Essa não é uma ten-
tativa que definitivamente pro-
duzirá resultados, mas pode ser 
o último recurso para recuperar o 
seu aparelho.

Afinal, o arroz pode realmente 
salvar o seu smartphone? Sim, os 
grãos secos e crus podem con-
tribuir para absorver a humidade 
num celular molhado, mas não há 
como prever os resultados.

(tecmundo.com.br)
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Rostos

OCTÁVIO MARCELO JOSEF PUDIVITR 

O “pequeno Mike Tyson” 
Nado no Chamanculo Oc-

távio Pudivitr é detentor 
de cerca de 100 vitórias 
alcançadas no jiu jitsu e 
no boxe em Portugal e 

nalguns “Open´s” europeus e um 
exemplo de superação e de con-
quistas. Esses êxitos fizeram com 
que ganhasse um novo apelido: é 
por hoje chamado de “pequeno 
Mike Tyson”.

Octávio considera que estas 
conquistas são resultado de es-
forço e dedicação com que sem-
pre aborda o que faz. Aos 10 anos, 
na companhia do seu irmão, foi 
enviado a Portugal para estudar 
“imagina o que significa naquela 
idade estarmos longe dos nossos 
pais”, lembra. 

Felizmente isso foi superado 
e realizaram o primeiro sonho 
dos pais: ensino superior. Octá-
vio fez licenciatura em ciências 
políticas e relações internacio-
nais. “Mas só penso resgatar o 
certificado depois, pois ainda 
desejo continuar no profissiona-
lismo por mais dez anos”, conta 
quem aprendeu a viver do boxe. 
“Sou profissional e como tal re-
cebo por competir ao contrário 
dos amadores. O valor que tive 
na primeira vez que subi ao rin-
gue foi de três mil dólares e este 
foi subindo à medida que fazia 
nome”, recorda. 

Em todas competições onde 
participa diz que faz questão de 
levar sempre consigo a bandeira 
de Moçambique, porque inde-
pendentemente de ter crescido 
fora do país natal “sou muito pa-
triota. É aqui onde tenho minha 
família. Para mim é um orgulho 
poder andar com a bandeira do 
meu país, que agora quero ajudar 
no que puder”.

DE FUTEBOL AO BOXE

Antes do boxe profissional 
Octávio jogou futebol como a 
maioria das crianças. Mas conta 
que o desejo de proteger os que 
ama fizeram com que se interes-
sasse por desportos de combate. 
Começou pelo jiu jitsu, moda-
lidade na qual ganhou tudo que 
havia por ganhar em Portugal e 
um pouco pela Europa e no mun-
do. “Depois de vários títulos sur-
giu a ideia de experimentar ou-
tros desafios. Foi quando conheci 
o boxe e decidi aprofundar a arte 
e envolver-me. Felizmente, teve 
a repercussão que está a ter, tive 
a evolução que tenho tido devido 
a muita dedicação, vontade de 
vencer e muito foco”, explica.

O atleta abraçou por completo 
o boxe profissional e deixou que o 
talento fizesse o resto, sendo por 
hoje cliente assíduo dos grandes 
palcos mundiais desta especiali-
dade, como são os casos de Espa-

nha, Alemanha, Brasil, Estados 
Unidos e com resultados visto-
sos, sendo de destacar o triun-
fo no “Golden Gloves”. Foi por 
conta disso que recebeu o novo 
apelido: “pequeno Tyson”, que 
faz questão de sublinhar “peque-
no Mike Tyson de Moçambique. É 
bom que se diga”, refere.

Os resultados alcançados fi-
zeram com que fosse cobiça-
do por inúmeros empresários 
pelo mundo. Mas por esta altu-
ra quem mais interessa é o seu 
“padrinho”, o também lutador 
Dillian White, que conheceu o 
“pequeno Tyson” moçambicano 
num campo de treino no Algar-
ve, Portugal. 

Octávio treina com Lennox 
Lewis, a lenda que em 2002 der-
rotou Mike Tyson, bem como 
com treinadores como IQ Xavier 
Miller e Harold Shadow.  

Apesar de tantos títulos man-
tém o mesmo desejo de ganhar 
de há anos. É por isso que está 
já a  preparar a sua participação 
nos sete combates previstos para 
este ano. O primeiro é já dia 22 
desde mês, em Espanha, seguin-
do outro no dia 13 de Junho em 
Portugal e mais dois em Julho, na 
Alemanha e França.

O pugilista, que esteve em Ma-
puto por duas semanas, carrega o 
sonho de “influenciar o desen-
volvimento do boxe profissional 
em particular e do desporto no 
geral no país”, refere Octávio.

Para Octávio as vitórias e as 
derrotas têm de ser vividas, não 
apenas presumidas por isso o 
“Pequeno Mike Tyson” afirma 
que não teme ninguém.

BI 

NOME: Octávio Marcelo Josef 
Pudivitr 

Peso: 79kg 
Altura: 1,80

Carreira: 
2007: início de jiu jitsu 
2008: imersão no boxe
2019: Abraça boxe profissional 
Primeiro combate: 2008 jiu-

-jitsu e 2018 boxe 
Primeiro adversário no boxe 

profissional: vitória diante de An-
tónio Rodrigues por K.O 

Ídolo: Mike Tyson 
Sonho na carreira: ser campeão 

mundial 
Combate marcante: estreia 

profissional 
Títulos: campeão nacional 

português, campeão ibérico, 
campeão sul americano, cam-
peão brasileiro, vencedores de 
“Open´s” de Berlim, Lisboa, Ma-
drid e Londres 

Número de combates: jiu-jitsu 
(mais de 80) boxe (+15)

KO conseguidos: quatro

Acesse https://t.me/Novojornal
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Cidadãos pronunciam-se sobre o recolher obrigatório
A Área Metropolitana de Maputo, todas as capitais provinciais e algumas cidades e vilas do 

país cumprem desde o mês passado o recolher obrigatório das 22.00 horas às 4.00 horas da 
manhã como medida para conter a propagação da covid-19.

Nesta senda, domingo saiu à rua para saber dos leitores sobre o  impacto da medida. 

domingo publica cartas, através das quais o 
estimado leitor partilha reflexões sobre alguns 
temas da actualidade, nomeadamente, sociais, 

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

palavras e podem ser enviados para os seguintes 

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

CARTA DOS LEITORES

Cartão Famba: solução 
ou problema grave?

Um perigo à espreita
na Estrada Circular

 Júlio Julião 
Eusébio Muianga

DEVE CONTINUAR

- Alcídia Tembe, estudante

É uma medida que deve 
continuar pelo menos até que 
a doença seja controlada. Fe-
lizmente, os números de infec-
ções e de óbitos estão a baixar 
comparativamente à época em 
que as pessoas podiam andar a 
qualquer hora. Mesmo quem 
não tem conhecimento pro-
fundo sobre esta matéria per-
cebe que a tendência é de redu-
ção significativa do número de 
casos. Infelizmente, há muitas 
pessoas que reclamam dessas 
medidas, mas penso que de-
vemos ter em mente que não 
foi por causa das restrições que 
deixámos de fazer muita coisa; 
tivemos de nos readaptar.

ESTÁ A SURTIR 
O EFEITO DESEJADO

- Aifo José, optometrista

Por incrível que pareça, de 
todas as medidas para travar a 
propagação da doença que es-
tão em vigor no nosso país, esta 
(recolher obrigatório) é a mais 
negligenciada. Mesmo assim, 
os casos estão a reduzir, por isso 
acredito que está a surtir o efei-
to desejado.

Devia abranger todo o país 
e intensificar-se a fiscalização 
do seu cumprimento, sobretu-
do, nos bairros periféricos, aos 
finais de semana, porque mui-
tas vezes as pessoas precisam 
de patrulhamento policial para 
obedecerem as regras.

HÁ QUEM DESAFIA 
AS NORMAS

- Hermínio Muianga, pe-
dreiro

É uma medida muito boa, 
mas nem todos a cumprem. 
Alguns por causa da natureza 
do seu trabalho, mas outros 
simplesmente porque gos-
tam de desafiar as normas. 
Por causa disso, acredito 
que se os casos estão a bai-
xar deve-se à conjugação de 
vários factores, não somente 
o recolher obrigatório, por-
que basta percorrer alguns 
bairros, principalmente os 
suburbanos, veremos que 
poucas pessoas cumprem 
esta medida. 

TEMOS NOS 
ESFORÇADO

- Ivone Mateus, cozi-
nheira

Está a valer a pena a res-
trição da circulação das 
pessoas no período noctur-
no, porque quando ficamos 
muito tempo na rua nos ex-
pomos mais, pois a maioria 
envolve-se no consumo de 
bebidas alcoólicas,  o que 
torna difícil o cumprimento 
de todas as medidas.

Entretanto, não tem sido 
fácil cumprir com o horá-
rio. Infelizmente, não foram 
criadas as condições para 
chegarmos à casa a tempo, 
mas porque temos em mente 
que precisamos de cumprir 
as regras esforçamo-nos.

ESTAMOS MAIS 
DISCIPLINADOS

- Olga João, conta própria

Penso que estamos mais 
disciplinados, seja pelo medo 
da Polícia ou porque estamos 
cada vez mais conscienciali-
zados dos riscos da doença. 
O importante é que estamos 
a cumprir com as medidas e 
a prova disso é que os casos 
estão a reduzir. Infelizmente, 
ainda falta um pouco de edu-
cação cívica em alguns bair-
ros porque tudo indica que 
algumas pessoas ainda não se 
aperceberam do perigo que a 
covid-19 representa. Apesar 
de terem  acesso à televisão 
e rádio ainda pensam que a 
doença é para os outros.

TENDÊNCIA 
DE MELHORAR

- Samuel Chivite, re-
formado

Não posso afirmar 
com toda a certeza, mas 
desde a entrada em vi-
gor do recolher obriga-
tório, inicialmente na 
região do Grande Ma-
puto, as coisas tendem 
a melhorar. Hoje em dia 
estão a reduzir os casos 
positivos e o número de 
mortos, apesar de algu-
mas pessoas continua-
rem a ignorar esta e tan-
tas outras medidas de 
prevenção da covid-19. 

Todos os países em desenvolvimento 
estão na corrida pela modernização dos 
seus sistemas. Recentemente, Moçam-
bique tentou modernizar o sistema de 
transporte celectivo de passageiros atra-
vés da introdução do pagamento elec-
trónico das viagens, tendo começado na 
zona Metropolitana do Grande Maputo.

Neste modelo, o pagamento é feito a 
cartão, denominado Famba e, segundo 
o projecto, a partir de Janeiro de 2022, 
não usaremos mais moedas para pagar o 
transporte público.

Houve movimentos de sensibilização 
para adesão àquela que seria a nova rea-
lidade, à  luz moderna que acabaria com 
as injustiças no transporte porque tudo 
seria electrónico e digital, inclusive o 
controlo da distância percorrida por cada 
viajante. 

Nós, moradores do bairro das Maho-
tas e Magoanine, abraçámos a iniciativa 
com muita expectativa e orgulho, acre-
ditando que era o fim da submissão aos 
cobradores. Se dependesse de alguns de 

nós, não falavamos nunca mais com eles, 
a conversa seria só com o aparelho e o 
cartão.

Foram criadas brigadas de assistência 
e abastecimento financeiro dos cartões 
nos grandes terminais e fomos lá deposi-
tar dinheiro sob risco de não poder apa-
nhar os autocarros; há quem depositou 
tudo o que tinha por questões de segu-
rança. Nos primeiros dias até que funcio-
nou, apesar da confusão sobre por onde 
embarcar e desembarcar. No entanto, 
de repente tudo acabou, os “chapeiros” 
dizem que o pagamento electrónico lhes  
prejudica devido aos descontos do siste-
mas electrónico e voltaram à moda anti-
ga.  O que nos preocupa agora é o nosso 
dinheiro que está nesse sistema que já 
não funciona. Venderam-nos caro um 
problema sob forma de solução e moder-
nização do sistema de transporte na zona 
Metropolitana do Grande Maputo. 

Se o cartão Famba ou não Famba já 
não funciona queremos o nosso dinheiro 
de volta!

Nos dias que correm, fazer exer-
cícios físicos é o que está a dar. Ain-
da bem que é assim, porque proce-
dendo desta forma as pessoas vão 
protegendo a sua saúde de doenças 
de vária ordem.

No entanto, não raras vezes os 
exercícios físicos são realizados em 
locais não apropriados para o efeito, 
o que acaba perigando a integridade 
física dos praticantes e, mais grave 
ainda, de terceiros.

Exemplo disto é o que se pode 
testemunhar na Estrada Circular de 
Maputo, concretamente na ponte 
do Albasine, onde no final do dia, 
muita gente – crianças, jovens e 
adultos de ambos os sexos – con-
centra-se nesta infra-estrutura para 
fazer alongamentos apoiando-se 
nos corrimões da ponte.

Não quero ser portador de maus 
presságios, mas penso que, devido 
à pressão exercida por muitas pes-

soas, ao mesmo tempo pode acon-
tecer que um dia esta estrutura me-
tálica ceda. Aí vamos todos chorar a 
morte ou o ferimento dos ginastas, 
por motivos que são muito bem evi-
táveis.

Coisa mais preocupante ainda é 
que as autoridades, nomeadamen-
te policiais e municipais, assistem 
inactivas a estes desmandos que não 
só põem em causa a integridade não 
só dos ginastas, mas também das 
componentes da ponte.

Fora a isso, também na Estrada 
Circular, continua a haver pessoas 
que elegem as rotundas para reali-
zar exercícios físicos. Aqui o perigo 
está agora agravado, sobretudo por-
que alguém decidiu que as rotundas 
devem ser facilmente galgáveis por 
viaturas.

É preciso fazer alguma coisa para 
remover este perigo que está à es-
preita na Estrada Circular.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Pescoço travado e 
dolorido?
Veja formas de tratar 
o torcicolo

MODO DE PREPARAR

- 8 ovos 
- 180 gr de açúcar 
- 2 laranjas inteiras (bio) 
- 2 col. sopa de maizena 
- 1 col. chá de fermento químico 
(branco) 

- 60 gr de manteiga 
- 20 gr de açúcar (para decoração)

Materiais
Forma rectangular
2 panos limpos

Torta de laranja 
(bolo enrolado)

INGREDIENTES

RECEITA

Ser escritora numa 
sociedade firmada 
em tabus é um desafio

Bata os ovos e o açúcar. Junte as raspas de 1 laranja e o sumo de 2 laranjas. Acrescente a 
manteiga amolecida, a maizena e o fermento. Bata bem. Unte a forma e cubra-a com papel 
manteiga/vegetal. Verta/despeje a massa. Essa mistura é líquida mesmo, vai coser no forno. 
Leve ao forno por 15 minutos a 180°C. Tire do forno e logo em seguida desenforme o bolo por 
cima do pano de prato (tire o papel). Polvilhe completamente com o açúcar. Coloque agora 
o segundo pano de prato por cima e vire o bolo. Enrole como um rocambole. Deixe esfriar. 

Fonte: petitchef

Acordar com o pescoço tra-
vado e dolorido, sem conseguir 
movimentar a cabeça comple-
tamente para um dos lados, é 
um problema que, infelizmente, 
quase todos nós experimenta-
mos. Falamos do torcicolo. Nes-
sa condição, há um espasmo nos 
músculos do pescoço e ombro. 
Ou seja, esses músculos ficam 
mais contraídos do que deve-
riam, o que gera dor quando os 
contraímos ou alongamos. 

O torcicolo é uma reacção 
exagerada do corpo a algum 
evento, como um movimento 
brusco, ou permanecer dormin-
do por muito tempo em uma po-
sição inadequada. Os músculos 
contraem-se de uma forma in-

tensa, como um mecanismo de 
protecção, e podem demorar até 
alguns dias para retornarem ao 
seu estado original. 

O tratamento imediato para o 
torcicolo envolve medidas de re-
laxamento muscular, como uma 
massagem leve, bolsa de água 
quente, acupuntura, movimen-
tos e alongamentos suaves dos 
músculos envolvidos e contrac-
ção isométrica leve para estabili-
zação articular. 

Massagens e alongamentos 
bruscos podem piorar o torcico-
lo em vez de ajudar, pois o corpo 
entende essas intervenções como 
uma agressão e acaba intensifi-
cando a reacção de protecção. 

Fonte: Eu atleta

Nome: Iyolanda de Jesus Ji-
chone, Hera de Jesus (pseudóni-
mo)

Idade: 31 anos de idade
Naturalidade: Maputo 
Residência: Maputo
Profissão: Escritora, inquiri-

dora
Conquistas: Passar por uma 

escola de comunicação social 
foi algo inspirador: “serviu para 
refinar o meu gosto pelos livros 
e pela escrita”. Tempos depois, 
“em 2012, começo a usar as redes 
sociais (facebook) para divulgar o 
meu trabalho”.  Já no ano de 2014 
“participei, pela primeira vez, no 
concurso literário internacional, 
denominado prémio ‘Mondiale 
Nósside’, e fui distinguida. Nos 
anos posteriores, recebi outras 
distinções na categoria de poe-
sia”. Internamente, entre 2019 e 
20, deu o seu contributo em duas 
antologias nacionais, nomeada-
mente, “Soletras Esse Verso” e 
“Fique Em Casa”, e é “membro 
da confraria Brasil-Portugal, e 
colaboradora da revista cultural 
brasileira Traços”.

Hera de Jesus declara que “a 
escrita escolheu-me, e eu abra-
cei-a com muito gosto”. Ob-
serva que “ser escritora numa 
sociedade firmada nos tabus é 
um desafio. Entretanto, esta é 
uma luta constante, que muitas 
mulheres têm de travar no seu 
cotidiano para conquistar o seu 
espaço”, daí que “busco, através 
do meu trabalho, inspirar as mu-
lheres, para que elas lutem para 
mudar as suas vidas”. 

Sonho: “Utopia ou não, sonho 
com um mundo em que as mu-
lheres possam gozar das mesmas 
oportunidades, porque somos 
capazes”.

MUTHIYANA 
DE FIBRA

SAÚDE

Acesse https://t.me/Novojornal
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Áries (21/3 a 20/4)
Ficará sem numerosos dilemas hoje para lhe escoltar durante 
este momento. O astro central do sistema solar lhe será aus-
picioso no dia. Irá ostentar uma personalidade muito mais 
valente para enfrentar diferentes estorvos no momento. A 
pedra de rubi fará você repensar algumas das suas atitudes, 
porém suas perspectivas podem ser afetadas, mas não deve 
se preocupar com tudo o que está ocorrendo ao seu redor de 
fato.
Touro (21/4 a 20/5)
Atingirá o livre arbítrio dos outros menos próximos à você 
com o seu posicionamento, principalmente em relação aos 
posicionamentos individuais de cada um. A obstinação lhe 
acompanhará neste dia não abdique do que tanto conjec-
tura. O planeta de Vênus irá lhe enriquecer para conservar 
essa vontade de conquistar. A constelação de andrômeda 
facilitará o seu entendimento a respeito do mundo, por isso 
deve se manter de um modo bem mais tranquilo e sem se 
desesperar com qualquer coisa.
Gémeos (21/5 a 20/6)
O maior planeta lhe consentirá uma personalidade ambígua, 
hoje não será capaz de interpretar rigorosamente o que está 
sucedendo. Aproveite mais da sua indiscrição para estender 
bem mais a atmosfera no seu entorno. A pedra de Topázio 
azul permitirá que você veja o mundo de um modo mais oti-
mista e que gere novas perspectivas positivas para o seu de-
senvolvimento, mas não deve confiar apenas nessa situação, 
precisa criar novas oportunidades para pode evoluir.
Câncer (21/6 a 21/7)
Irá captar mais adequadamente os eventos que lhe contor-
na. O quinto e gigante planeta Júpiter compor-se-á como 
algo de substancial relevância para elucidar com excelência 
as suas consciências e a coexistência com indivíduos bem 
antagônicos. Poderá sentir que tudo vai melhorar caso você 
busque entender a mecânica das coisas que estão ao seu re-
dor, por fim você precisará encontrar novas perspectivas de 
engrandecimento profissional e atingir o seu ápice.
Leão (22/7 a 22/8)
As generalidade se exporão defronte da sua peculiaridade 
e discernimento. Os aquarianos com boa energia poderão 
agir como bons coligados. Mantenha-se mais comedido no 
decorrer do seu dia. A pedra de esmeralda fara você ganhar 
mais esperança sobre determinadas coisas que mexem pro-
fundamente com o seu coração, só precisa libertar um pouco 
dos teus preconceitos mais arraigados, mas dependerá de 
como você vai lidar com determinados problemas no futuro.
Virgem (23/8 a 22/9)
Intensos eventos mexerão com a sua bruta personalida-
de momentânea. As coisas com uma organização caótica 
tendem lhe aborrecer bastante. Suas metas tendem a ir 
ser redirecionando caso disperse em demasia o seu foco. A 
constelação de cruzeiro do sul colocará você em uma direção 
que pode mudar tudo o que você imaginava ser de fato imu-
tável, porém não pode permitir que pequenas coisas venham 
te abalar com muita veemência nesse momento um pouco 
mais complexo.

Libra (23/9 a 22/10)
Para que possa descansar melhor, a interlocução será im-
prescindível para eliminação muitas agruras. O gigante 
gasoso é quem proporcionará imperturbabilidade. Procure 
frustrar todos os pensamentos ruins e intransigentes. A pe-
dra citrino tende a mudar tudo o que você projetou como a 
sua provável escala de crescimento, mas deverá se recusar 
a participar dos momentos que você tende a se arrepender 
muito em futuro próximo.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Avançar e demolir as matrizes será a epígrafe do seu dia 
neste momento. De Urano receberá uma volumosa energia 
que te entregará muita firmeza. Mas o tempo requer bastan-
te manutenção e constância para aprumar seus projetos. A 
constelação de ursa maior, você irá ganhar um bônus para 
se desenvolver com uma energia diferenciada, porém você 
pode ficar com um pouco mais de dúvida que você imagi-
nava, deve parar e refletir naquilo que lhe convém de fato.
Sagitário (22/11 a 21/12)
A alegria alongará mais a sua perspectiva lhe proporcionan-
do mais contumácia com o seu máximo propósito. Isso tudo 
irá te disponibilizar uma excelsa tranquilidade para marchar 
em frente, o quinto planeta mais contíguo do sol junto com 
a força do calor te acudirão. A pedra de topázio imperial 
mudará e muito a sua perspectiva, mas não deve deixar de 
abordar os assuntos que te afetam principalmente no campo 
emocional, só deve ter mais paciência em suas proposições.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Atinar-se para as contendas mais antagonistas lhe auxiliará 
para defrontar os reveses. O planeta marciano pode lhe dis-
por um bom suporte e mansidão para você. Siga de forma 
denodada e astuta na sua missão. Para manter sua integrida-
de será fundamental o auxílio da constelação de ursa menor, 
mas deve se concentrar só no que está dentro de fato do seu 
coração, tente não desafiar a lógica e aceitar aquilo que de 
fato é, pois será menos doloroso o seu dia-a-dia.
Aquário (21/1 a 19/2)
Desvelará possuir intenso vigor para defrontar as os óbices 
que estão para desenrolar-se durante o dia. Boas oportuni-
dades para fazer um exercício mental. O planeta saturniano 
lhe protegerá para reproduzir mais neste ínterim. Sem dú-
vida você precisará pensar de acordo com aquilo que vem 
contribuindo para o seu crescimento profissional, algumas 
iniciativas serão necessárias para lidar com momentos mais 
complexos para a sua vida em diversos aspectos.
Peixes (20/2 a 20/3)
Ante aos componentes mais pessoais e tão categoricamen-
te presentes em você necessitará se retirar da melhor forma 
que puder de uma situação ruim, utilize da sua singularidade 
para atrair novas perspectivas. Em Mercúrio poderá sentir 
uma grande grandes chances de crescer. A constelação de 
cão maior será importante para lhe proporcionar uma visão 
mais crítica do mundo e assim modificar o seu entendimen-
to sobre coisas que de fato importam para você pessoalmen-
te e profissionalmente.

Fonte: Horóscopo Diário

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

Horário Programas Observação  
06:00 Hino Nacional 
06:05 Telenovela: “A Dama e o 
Operário” (Compacto)  
Episódios: 109, 110 e 111  
08:00 TV Surdo  
08:30 Desenhos Animados: 
CHAVES  Desenhos Animados: 
CHAVES - “A Casa da Bruxa” Episódio 
01  
09:00 Recriançando Com TP50  
Programa Nº 07  
09:30 Debate de Palmo e Meio: 
Livia Reposição  
10:00 Top Fresh  
11:00 Escola do Agricultor   
Programa Nº 07  
11:30 Antena do Soldado   
Programa Nº 28  
12:00 Análise Global Directo  
13:00 Jornal da Tarde Directo  
14:00 Canal Zero Repetição  
14:30 Moçambique Digital  
15:00 Nós Mulheres 
Programa Nº 02  
16:00 Liga Africana de 
Basquetebol 2021: Rivers Hoopers BC vs 
Patriots BC  Directo  
18:00 Convívio Ao Domingo   
Directo  
19:45 Educação Financeira   
Repetição  
20:00 Telejornal Directo 
21:30 Espectáculo: Noite de 
Guitarra 2ª Parte  
00:00 Top Fresh Repetição  
01:00 Convívio Ao Domingo   
Repetição  
03:00 Análise Global Repetição 
04:00 Escola do Agricultor   
Repetição  
04:30 Liga Africana de 
Basquetebol 2021: Rivers Hoopers BC vs 
Patriots BC Repetição  
05:30 O Mágico Repetição  
05:40 Hino Nacional 
05:45 Ginástica:  Tabata 
06:00 Bom Dia Moçambique  
Directo  

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral   21629554

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

1:00 – MADRUGADA INTERACTI-
VA/ EMISSORES PROVINCIAIS

04:55 – HINO NACIONAL 

05:45 – UMA DATA NA HISTÓRIA 

06:00 – JUNTOS AO DOMINGO  

08:00 –TU AÍ, TU AQUÍ

10:00 – TUDO VAI  FICAR  BEM

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

12:02 – MAGAZINE DESPORTIVO 

12:20 – BOLETIM  METEOROLÓ-
GICO

12:30 – JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

14:10-  SOLIDARIEDADE  MO-
ÇAMBIQUE

14:30– DOMINGO DESPORTIVO

18:05 – UMA DATA NA HISTORIA 

19:00 – TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02 – MAGAZINE DESPORTIVO

19:20 – BOLETIM  METEOROLÓ-
GICO 

19:30 – JORNAL DA NOITE 

20:00-  INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

21:30- CLASSICOS AO DOMINGO

22:00-  IZI JAZZ 

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

                                                       
…/ anm           

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO
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CINEMA

Agenda
Cultural

Festival de Cannes 
divulgará seleção 
oficial em 3 de junho

O Festival de Cannes anunciou, há dias, que vai apresen-
tar sua aguardada seleção oficial de filmes no dia 3 de junho.

Após cancelar a edição de 2020 por conta da pandemia, o 
festival está marcado para os dias 6 a 17 de Julho na turística 
cidade do sudoeste da França após a suspensão da maioria das 
restrições sanitárias. Normalmente o evento acontece em Maio, 
mas foi adiado para o segundo semestre por conta da pande-
mia. Quem preside o júri neste ano é o cineasta americano Spike 
Lee. Os filmes selecionados serão revelados durante uma coleti-
va de imprensa em um cinema parisiense, que será transmitida 
on-line, segundo os organizadores.

“Annette”, dirigido pelo francês Leos Carax e protagonizado 
por Adam Driver e Marion Cotillard, e “Benedetta”, do diretor 
holandês Paul Verhoeven já foram anunciados e estão na dis-
puta.

Os estúdios de cinema 
de Hollywood promete-
ram uma temporada com 
perseguições de carro 
cheias de adrenalina, ex-
plosões épicas e suspenses 
de roer as unhas para atrair 
plateias de volta às salas de 
projeção, que foram de-
vastadas pelos longos fe-
chamentos causados pela 
pandemia de coronavírus. 
Repetindo o slogan “a te-
lona está de volta”, acto-
res, directores e executivos 
deram prévias de filmes 
iminentes, um esforço de 
todo o sector para incenti-
var a ida aos cinemas agora 
que as vacinações aumen-
tam e as restrições de se-
gurança se amenizam no 
hemisfério norte.

“Só voltar ao cinema já 
é poderosamente bom”, 
disse J.J. Abrams, direc-
tor de Star Wars, diante 
de uma tela gigantesca do 
cinema da AMC Entertain-
ment na cidade de Los An-
geles. “Estar em uma sala 
grande e escura com estra-
nhos, gritando, rindo e vi-

“Annette” vai abrir o fes-
tival e conta a história de um 
actor de “stand up” e de uma 
cantora da fama internacional.

Os dois formam um casal 
cercado de glamour. O nasci-
mento de sua primeira filha, 
Annette, uma “menina miste-
riosa com um destino excep-
cional” altera o rumo de suas 
vidas.
EDIÇÃO REDUZIDA 
EM 2020

O festival não aconteceu 
nos moldes tradicionais e nem 
teve todas categorias no passa-
do. Houve apenas um evento 
reduzido e mais discreto com 
uma disputa de curtas-metra-
gens, em outubro.

Os organizadores afirma-
ram que queriam realizar o 
festival, apesar das restrições 
às viagens, para destacar al-
guns filmes e dar um impulso 
ao sector de cinema, que foi 
duramente atingido pelo con-
finamento decorrente da pan-
demia.

Fonte: Globo 1

Hollywood anuncia 
grandes lançamentos

venciando o poder disso, é uma necessidade humana 
e natural. Acho que vai voltar com muita força.” Mas 
céticos temem que os espectadores que devoraram 
conteúdos de streaming durante a crise da covid re-
lutem em sair do sofá para ir a uma bilheteria.

Para atiçá-los, Hollywood lançará uma leva de 
filmes, como Cruella e Viúva Negra, da Walt Dis-
ney, Velozes e Furiosos 9, da Universal, o musical In 
the Heights, da Warner Bros. e muitos outros já nas 
próximas semanas.

Muitos dos filmes foram adiados por executivos 
de estúdios que esperavam poder aguardar o fim da 
pandemia e gerar renda com ingressos assim que a 
frequência aos cinemas recomeçasse - os estúdios 
precisam da receita das bilheterias para ajudar a 
compensar os custos das grandes produções.

 
Fonte: msn
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REGADIO DE CHIMUNDA

Regadio de Chimunda, a esperança da erradicação da insegurança alimentar no norte de Inhambane

Reabilitação vai custar
2.500 milhões de Meticais

C
erca de 2.500 mi-
lhões de Meticais 
serão investidos nos 
próximos anos na 
reabilitação do rega-

dio de Chimunda com o pro-
pósito de impulsionar as ac-
tividades agrárias no distrito 
de Govuro, Norte da provín-
cia de Inhambane. A pro-
messa foi feita há dias pelo 
director geral da Chimunda 
Comercial Farmans (CCF), 
Danie Ehlers, novo gestor 
da infra-estrutura hidráuli-
ca construída no âmbito da 
implementação do projecto 
de irrigação do Vale de Save.

Com efeito, o Governo 
moçambicano, através do 
Fundo de Desenvolvimento 
Agrário (FDA), assinou há 
dias, na cidade de Inhamba-
ne, um contrato de explora-
ção da infra-estrutura com 
capacidade de mil hectares 
com o objectivo de garantir 
a segurança alimentar local e 
dos distritos circunvizinhos 
através da dinamização do 
Programa de Desenvolvi-
mento Agrário, SUSTENTA.

Danie Ehlers afirmou que 
o montante prometido, cujo 
desembolso será feito em 
tranches de 100 milhões de 
Meticais em cada dois anos, 
será utilizado na aquisição 
de equipamento, nomeada-
mente, tractores e respec-
tivos implementos para a 
produção agrícola bem como 
viaturas para escoamento de 
produtos para os pólos de 
comercialização.

“Chimunda é um dia-
mante por lapidar. Vamos 
trabalhar para a concreti-
zação da sua reconstrução, 
reduzir os índices de insegu-
rança alimentar no distrito 
de Govuro e na região norte 
de Inhambane”, prometeu 
Ehlers.

O novo gestor do Rega-

A construção do regadio de Chi-
munda está inserida num pacote 
financeiro de 19.87 milhões de dó-
lares norte-americanos do PIVASA, 
que inclui a construção do sistema 
de regadio de Paúnde, no distrito de 
Mabote, igualmente com capacida-
de de mil hectares.

Tem como objectivos mitigar 
os efeitos da seca que assola cicli-

camente o Norte de Inhambane, 
transformar a agricultura de sub-
sistência em comercial, promover 
a participação do sector empresarial 
no agro-negócio e desenvolvimen-
to rural e reduzir os níveis de pobre-
za. Prevê uma produção de 17,118 
toneladas de culturas diversas por 
ano, nomeadamente arroz, milho, 
feijões, cebola, tomate e batata-

-reno.
No desenho inicial do projecto, 

estava previsto que a construção do 
regadio de Chimunda custasse ape-
nas 6,4 milhões de dólares. Previa-
-se a compra de oito tractores, dos 
quais cinco foram adquiridos. Con-
templava também a aquisição de 
um camião e uma linha de crédito 
para apoiar os camponeses.

Dinamizar o “Sustenta”

sentado, nomeadamente re-
lançar a esperança da revo-
lução verde, porque aquela 
infra-estrutura que custou 
muito dinheiro ao Estado 
está ociosa há sensivelmente 
dez anos.

“Queremos ver Chimun-
da como verdadeiro cata-
lisador da revolução verde 
dinamizando o ‘Sustenta’”, 
disse Maguni para quem se 
esta infra-estrutura for bem 
gerida pode ser a solução de 
fome zero no norte da pro-
víncia de Inhambane.

O director provincial 
substituto de Agricultura e 
Pesca, António Feijão Man-
tanganhete, afirmou que a 
empresa CCF apresentou ao 
Governo um projecto viá-
vel tomando como base a 
boa capacidade técnica e 
financeira para dinamizar o 
aproveitamento do regadio, 
podendo contribuir para o 
aumento da produção e pro-

dutividade agrária, pesqui-
sa e empregabilidade com 
enfoque para a comunidade 
local.

Matanganhete acrescen-
tou que são também objec-
tivos assumidos pelo novo 
gestor do regadio contribuir 
na redução das importações 
de produtos essenciais de-
vendo para o efeito se desta-
car na produção de culturas 
alimentares, fruticulturas, 
pecuária e piscicultura de-
vendo acautelar a necessida-
de de assegurar a salvaguarda 
ambiental.

Explicou que o Governo, 
através da resolução 10/2020, 
concebeu como modelo de 
gestão do Regadio de Chi-
munda inserido no Projecto 
do Vale de Save (PIVASA) a 
Parceria Público-Privada e 
População (PPPP), uma es-
tratégia resultante do traba-
lho técnico realizado entre 
o Ministério da Agricultura 

e Desenvolvimento Rural, 
governos Provincial e dis-
tritais, além da auscultação 
das comunidades locais com 
destaque para os produtores.

Lembrou que antes da 
CCF o Governo tinha con-
trato de exploração com um 
consórcio indiano conhe-
cido por Rajarambapu Agro 
pvt Ltd, cuja vigência foi de 
Julho de 2016 a 30 de Julho 
de 2019, tendo-se dedicado 
apenas à produção de milho 
e feijão bóer em 250 hectares 
em regime de sequeiro.

Para o governador Daniel 
Chapo, a CCF deve encon-
trar estratégias de corrigir as 
eventuais falhas da concep-
ção investindo na técnica 
para a viabilização de uma 
infra-estrutura que desde 
que foi construída ainda não 
foi explorada na sua pleni-
tude. 

MONSTRO 
ADORMECIDO

Em finais de 2017, passa-
dos dois anos depois da con-
clusão das obras de constru-
ção, os produtores locais 
deploraram o atraso no início 
do funcionamento do siste-
ma de regadio construído na 
zona para fazer face à seca cí-
clica que inviabiliza melho-
res rendimentos agrícolas.

Os residentes desta re-
gião, com destaque para os 
que foram retirados do pe-
rímetro do regadio e reas-
sentados num outro bairro, 
para dar lugar à construção 

da infra-estrutura, chega-
ram a pedir ao governador da 
província o seu regresso às 
suas antigas áreas conside-
radas férteis para retomarem 
a produção de comida em 
regime de sequeiro, porque, 
segundo afirmaram, não ha-
via esperança de uso daquela 
infra-estrutura para irriga-
ção dos campos.

As obras de construção da 
infra-estrutura terminaram 
em finais de 2015. O sistema 
de regadio já foi reabilita-
do três vezes. A primeira foi 
para corrigir as falhas detec-
tadas durante os primeiros 
ensaios da canalização da 
água do centro de captação 
aos canais primários e se-
cundários e até aos pontos 
de rega.

A segunda reabilitação 
compreendeu a reparação 
dos danos causados nos ca-
nais pelos bois que invadi-
ram a área para beber água 
bombeada do rio Save para os 
canais do regadio. Enquanto 
isso, a terceira consistiu na 
reparação da estrutura de 
betão da protecção da esta-
ção de captação, danificada 
pelo transbordo do caudal 
da bacia Save em Janeiro de 
2017.

O não funcionamento 
do regadio, um autêntico 
monstro adormecido, cerca 
de oito anos após a conclu-
são das obras, foi conside-
rado pelos produtores locais 
como principal causa da in-
suficiência do caudal do rio 
Save.

dio de Chimunda explicou 
que, numa primeira fase, o 
investimento será direccio-
nado para a construção de 
diques de retenção de água 
do rio Save, porque, segun-
do justificou, o rio Save, não 
sendo de regime permanen-
te, necessita de uma peque-
na barragem para reter água 
para a sua utilização no tem-
po seco.

“Vamos adquirir quatro 
tractores, queremos atingir 
300 trabalhadores em dois 
anos, entre outras activida-
des que vamos desenvolver 
para explorar esta infra-es-
trutura que está ociosa des-
de a sua construção há cerca 
de dez anos”, perspectivou 
Danie.

O director geral da CCF 
solicitou apoio do governo 
provincial, do Ministério 
de Agricultura e Desenvol-
vimento Rural e das co-
munidades locais, porque, 
para além da exploração da 
infra-estrutura, cuja cons-
trução gastou cerca de 20 
milhões de dólares norte-
-americanos, vai também 
prestar assistência técnica 
aos pequenos produtores em 
seu redor.

QUEREMOS 
MUDANÇA

O Governo de Inhamba-
ne espera do novo gestor do 
regadio uma transformação 
positiva do distrito de Govu-
ro para se posicionar como 
o celeiro da província, dis-
ponibilizando comida para 
“transformar vidas rumo à 
fome zero”, como reza o slo-
gan promovido pelo Chefe 
de Estado para este progra-
ma em particular.

A secretária de Estado na 
província, Ludimila Maguni, 
disse que o novo gestor deve 
fazer tudo de acordo com o 
plano de exploração apre-
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Webinar
REUNIÃO PÚBLICA DA MOZAL COM AS 

PARTES INTERESSADAS

Interagir com a comunidade, parceiros e  o governo local para fornecer e 
colher actualizações sobre as  actividades, projectos  e  planos da Mozal,
garantindo, desta forma, uma boa convivência e uma mútua colaboração 
na busca de soluções aos desafios do dia-a-dia.

25 de Maio 2021

9:00 hrs à 12:00 hrs

Microsso Teams

OBJECTIVOOBJECTIVO

Microssoft Teams

lucas.bande@south32.net 
orlando.fumbanhane@south32.net

(+258) 84 32 00 093   
(+258) 84 33 33 145

Para participar ligue ou envie o seu e-mail para os 
seguintes contactos até dia 24 de Maio de 2021:

TÓPICOSTÓPICOS

• Saúde e Bem-Estar
• Segurança no Trabalho
• Meio Ambiente
• Desenvolvimento do Empresariado  

• Responsabilidade Social

T
rês indivíduos 
indiciados de 
terem partici-
pado no assassi-
nado de quatro 

pessoas - mãe e três fi-
lhos - no município de 
Chimoio, província de 
Manica, foram detidos 
pela Polícia da Repú-
blica de Moçambique 
(PRM).

As autoridades po-
liciais garantem que o 
processo de investiga-
ção vai continuar, por 
forma a encontrar ou-
tros envolvidos. 

A senhora tinha 32 
anos de idade, e vivia 
no bairro Namaocha, 
juntamente com os 
seus três filhos, cujas 
idades variam entre 5 e 
15 anos. 

Foram assassinados 
na noite de terça-feira, 
um crime aparente-
mente protagonizado 
por um homem que se 
pensa mantinha uma 
relação amorosa com a 
mãe das crianças.

Conta-se que depois 

de cometer o crime o 
suspeito teria usado 
o telemóvel da malo-
grada para enviar uma 
mensagem para a filha 
mais velha da falecida, 
comunicando que aca-
bavam de a assassinar, 
alegadamente por ter 
terminado a relação 
amorosa com ele.

Preocupada, a jovem 
partilhou o conteúdo 
da mensagem com ou-
tros membros da famí-
lia que imediatamente 
acorreram à casa para 
se inteirar da informa-
ção.

No local, ficaram a 
saber que a dona da 
casa e as crianças não 
eram vistas pelos vi-
zinhos há alguns dias, 
mas foi visto alguém a 
abandonar a residên-
cia, na manhã de quar-
ta-feira. 

Os vizinhos disseram 
ainda que não se preo-
cuparam com o desa-
parecimento da família 
por pensarem que ela 
tivesse viajado e que ao 

Detidos indiciados de matar
mãe e três filhos em Chimoio

Um cidadão de 50 anos de idade encontra-se 
encarcerado nas celas da Polícia da República de 
Moçambique (PRM) da sede distrital de Moamba, 
província de Maputo, suspeito de matar o seu pai de 
68 anos. 

O crime deu-se na madrugada de quinta-feira. 
Ainda não há informação sobre as motivações do 
assassínio. 

As autoridades policiais tiveram o conhecimento 
do crime através de denúncias populares.

Segundo Carmínia Leite, porta-voz do Coman-
do Provincial da PRM, em Maputo, a vítima acabou 
perdendo a vida no hospital para onde havia sido 
levado pelos vizinhos.

Suspeito 
de matar
pai em Moamba

indivíduo que foi visto 
a sair tinha sido confia-
da a guarda da casa. 

A informação dei-
xou mais preocupada a 
família, que imediata-
mente se dirigiu para a 
esquadra local para co-
municar o sucedido.  

As autoridades do 
bairro, juntamen-
te com uma equipa do 
Serviço Nacional de 
Investigação Criminal 
e membros da família, 

arrombaram a porta da 
casa, e no seu interior 
encontraram quatro 
corpos no chão e co-
bertores ensanguenta-
dos.  

Entretanto, o pre-
sidente do Conselho 
Municipal de Chimoio, 
João Ferreira, pronti-
ficou-se, esta sexta-
-feira, a ajudar nas 
despesas funerárias e 
acompanhar o traba-
lho de investigação em 

curso de forma a en-
contrar os criminosos.

João Ferreira deu esta 
garantia durante a visi-
ta que efectuou à famí-
lia dos finados. “Não é 
algo de solidariedade, é 
nossa obrigação, como 
Conselho Municipal, 
apoiar a todos, prin-
cipalmente quando 
acontecem situações 
do género. E um crime 
jamais devia acontecer, 
é algo horrível”, disse.
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Concurso no 21 de 22 - 05 - 2021

1312 21 27 28 37

PUBLICIDADE

Na sequência da aprovação do Plano de Actividades e do 
Orçamento da AMECON para o ano de 2021, comunica-se que 
está em curso o processo de actualização de dados dos Membros 
e a regularização de quotas em dívida. 

Neste contexto, solicita-se que os Membros preencham a ficha 
de actualização de dados e caso tenham quotas em dívida, 
procedam com sua regularização, podendo apresentar propostas 
de amortização gradual, conforme a sua capacidade financeira. 

Importa referir que a situação de cada membro será enviada 
individualmente. Contudo, a mesma também estará disponível 
para consulta na Sede da AMECON.

Decorridos 60 dias após a publicação deste anúncio, terá início 
o processo de saneamento da lista de membros, obedecendo 
ao estipulado nos instrumentos normativos. De igual modo, 
iniciar-se-á com a publicação mensal da situação contributiva 
dos membros.

Para qualquer esclarecimento adicional, por favor não hesite em  
contactar os serviços administrativos pelo endereço amecon@
amecon.org.mz ou cobranças@amecon.org.mz ou ainda através 
dos números 21 485307 / 84 322 0251.

Cordialmente,
Pedro Frederico Cossa

O Presidente do CG

5713

N
ão é animador 
o quadro da 
aviação na-
cional depois 
de ter sido 

fortemente prejudi-
cada pela pandemia 
nos últimos 14 meses.  
Os aeroportos nacio-
nais registaram no 
ano passado 1.044.364 
passageiros, contra 
2.174.691 em 2019, um 
decréscimo de 52 por 
cento. 

Enquanto isso, a 
carga manuseada fi-
xou-se em 8802 tone-
ladas em 2020, contra 
16.926 registadas no 
ano anterior, repre-
sentando uma redu-
ção em cerca de 48 por 

Pandemia coloca 
aviação civil de rastos

cento. 
O movimento de 

aeronaves baixou de 
66.655 voos verifi-
cados em 2019 para 
33.811 em 2020, so-
bretudo porque mui-
tos países haviam 
decidido encerrar as 
suas fronteiras, como 
medida de contenção 
da propagação do ví-
rus.

O presidente da 
empresa Aeropor-
tos de Moçambique 
(ADM), Emmanuel 
Chaves, recordou que 
no princípio os in-
dicadores para 2020 
eram animadores 
mas, a partir de Maio, 
o decréscimo de trá-
fego atingiu níveis 
muito baixos, à me-
dida que o número de 

infecções ia subindo a 
nível mundial.

Esta informação foi 
prestada durante a 
reunião de balanço da 
empresa ADM que de-
correu semana passa-
da, evento que acon-
teceu pela primeira 
vez desde a eclosão da  
pandemia da covid-19 
e posterior adoção de 
medidas restritivas 
em Moçambique, in-
cluindo aglomeração 
de pessoas.

Segundo referiu 
Chaves, o nível de ar-
recadação da receita 
da empresa chegou 
a cair em cerca de 60 
por cento, porque 
grandemente influen-
ciada pelo tráfego in-
ternacional.

Com efeito, a factu-

ração caiu de um má-
ximo de cerca de 3 bi-
liões em 2019 para 1,3 
biliões de Meticais ao 
longo do ano passado. 

Foi neste contex-
to que a empresa, de 
imediato, começou 
a reinventar-se para 
assegurar a provisão 
de serviços toman-
do como base cus-
tos “versus” receitas. 
Porque a segunda op-
ção ficou afectada pelo 
reduzido número de 
viajantes, em termos 
de custo foi necessá-
rio afinar na despesa 
de energia eléctrica 
e consumo de água, 
apagar de luzes sem-
pre que se justificasse 
e imobilizar escadas 
rolantes.

Em termos de pes-

soal, a empresa teve 
de se reinventar e, no 
ano passado, viu-se 
obrigada a negociar 
com os colaboradores 
para suspender o pa-
gamento de subsídios, 
situação que prevale-
ceu durante aproxi-
madamente seis me-
ses.       

Há, contudo, pre-
visões de retoma para 
níveis alcançados em 
2019, mas as projec-
ções apontam que, em 
termos de voos do-
mésticos, somente em 
2023 é que se vão fazer 
sentir os reflexos.

Até a altura em que 
a pandemia colocou 
o mundo em alerta, 
havia uma tendência 
animadora no mer-
cado da aviação civil, 

devido ao crescimento 
do número de passa-
geiros, carga, desco-
lagem e aterragem de 
aviões. Esta animação 
estava a ser abrilhan-
tada com o facto de 
muitas companhias 
terem começado a 
cruzar o espaço aéreo 
moçambicano e ou-
tras com vontade de 
começar a voar para o 
país.

Porém, o quadro 
inverteu-se exponen-
cialmente para níveis 
alarmantes, colocan-
do em risco a manu-
tenção da operação. 
No mercado domésti-
co não resistiu a “Fast 
Jet” e, recentemente, 
a “Etiophian Moçam-
bique Airlines” sus-
pendeu as operações.
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Tubarão baleia que se encontra na costa moçambicana

 Planalto de Njesi no Niassa

Monte Namuli em Guruè

Moçambique categoriza
29 áreas com biodiversidade

Empresários e políticos da CPLP participantes da cimeira

M
oçambique acaba de 
categorizar e mapear 
29 áreas que  conser-
vam biodiversidade 
com importância bio-

lógica e vital para a sobrevivência 
da humanidade.   

Segundo dados divulgados 
sexta-feira na cidade de Maputo 
durante o lançamento oficial das 
áreas-chave para a biodiversida-
de, cerimónia integrada nas co-
memorações do Dia Mundial das 
Espécies Ameaçadas de Extinção, 
das 29 áreas, 25 são terrestres e 4 
marinhas, ocupando 139.947,05 
quilómetros quadrados. 

No conjunto das áreas mapea-
das destacam-se os distritos de 
Palma Nangade e Mocímboa da 
Praia, na província de Cabo Del-
gado, por albergarem espécies ra-
ras, restritas e endémicas de fauna 
e flora.

Com o financiamento da 
agência internacional americana 
USAID e apoio técnico da WCS 
(Wildlife Conservation Society 
Moçambique), integram ainda 
as áreas categorizadas o planalto 
de Njesi, as reservas especiais do 
Niassa e de Maputo, as reservas 
florestais de Matibane, Licuá-
ti e Derre, os montes Ribáuè-
-Mphalwe, Inago, Namuli, Mabu, 
Chiperone, Tchuma Tchato, Serra 
Choa, Chimanimani, Gorongo-
sa, Machipanda, Bazaruto, Tofo, 
Chonguene e Ponta do Ouro.

Trata-se de áreas consideradas 
como sendo cruciais para a ela-
boração de planos de desenvolvi-
mento, ordenamento territorial e 
de apoio na tomada de decisão em 
relação a infra-estruturas e pro-
jectos de desenvolvimento.

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

Dados estatísticos mais re-
centes indicam que Moçambique 
destaca-se pelo facto de possuir 
abundância notável de recursos 
faunísticos e florestais que podem 
levar a um modelo de conservação 
de diversidade biológica.

De acordo com a recente ava-
liação da Lista Vermelha da União 
Internacional para a Conservação 
da Natureza, Moçambique é ac-
tualmente o sétimo país da África 
Subsahariana com maior número 
de espécies ameaçadas de extin-
ção e ocupa o trigésimo terceiro 
lugar a nível mundial, com um 
total de 493 espécies.

De acordo com as Nações Uni-
das, mais de três biliões de pessoas 
a nível global dependem da biodi-
versidade marinha e costeira para 
a sua subsistência, enquanto ou-
tros 1,6 bilião das florestas. 

Com o lançamento das áreas-
-chave para a biodiversidade, 
Moçambique tornou-se no pri-
meiro país a nível global a aplicar 
o novo padrão da União Interna-
cional para a Conservação da Na-
tureza na identificação de locais 
mais importantes do planeta para 
as espécies e seus habitats. 

Passou também a ser um dos 
primeiros países a criar o grupo 
de coordenação das áreas-chave 
para a biodiversidade e listas ver-
melhas.

Das 29 “KBAs”, como passam 
a ser designadas, 11 não possuem 
qualquer tipo de protecção for-
mal, encontrando-se sob ameaça 
especialmente devido ao cresci-
mento populacional e uso desre-
gulado dos ecossistemas. 

Com a avaliação do estado de 
conservação dos ecossistemas 
e de 67 espécies de fauna que só 
ocorrem em Moçambique ou na 

região envolvente, o país está ago-
ra em melhor posição para rever a 
sua política de protecção para o 
período 2030. 

Segundo destacou a minis-
tra da Terra e Ambiente, Ivete 
Maibaze, as áreas identifica-
das permitirão a expansão da 
rede das áreas de conservação 

e representam uma importante 
ferramenta para compatibilizar 
o desenvolvimento socioeconó-
mico. 

As “KBA” irão igualmente 
permitir o reconhecimento de 
locais onde devem ser evitados 
projectos que comprometam 
a sobrevivência de espécies de 

fauna e flora, conforme acres-
centou a governante. 

Numa altura em que está em 
curso o desenvolvimento do 
portal de biodiversidade, pelo 
menos mais 16 áreas são aponta-
das como tendo potencial e vão 
necessitar de expedições cientí-
ficas de investigação. 

Acesse https://t.me/Novojornal
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Internacional

Em onze dias de confrontação em 
Gaza, Israel contabiliza um pouco mais 
de uma dezena de mortos, os palesti-
nianos enterram mais de duas centenas 
de perecidos e a “comunidade inter-
nacional” ficou a assistir, inerte, a mais 
uma etapa do “eterno” conflito israelo-
-palestiniano. Curiosamente, e ape-
sar do elevado rasto de destruição que 
o bombardeamento a Gaza deixa para 
traz, as partes primárias reivindicam vi-
tória num conflito em que, na verdade, 
todos saem derrotados. Nos territórios 
palestinianos ocorrem manifestações de 
apoio à resistência do Hamas que, aos 
olhos dos palestinianos, levou a melhor 
na confrontação contra Israel. As auto-
ridades israelitas vangloriam-se de ter 
decretado um cessar-fogo unilateral, 
como se isso não tivesse resultado de 
negociações, ainda que indirectas, com 
o inimigo. Enquanto isso, a “comuni-
dade internacional” que “interessa” fez 
ouvidos de mercador aos apelos por uma 
maior acção para proteger os inocentes.

A Faixa de Gaza viveu, por onze dias, 
um clima de terror em que as Forças de 
Defesa de Israel atacavam tudo e todos, 
numa ofensiva supostamente tendente 
a eliminar o Hamas. O ponto de ignição 
desta última ofensiva é algo irrelevan-
te de referenciar neste artigo, pois cada 
uma das partes conta uma narrativa 
apontando o dedo à outra. Israel justi-

fica a ofensiva numa suposta retaliação 
por “actos terroristas” perpetrados pelo 
Hamas a partir de Gaza contra o terri-
tório israelita. O Hamas, por seu tur-
no, justifica o lançamento de roquetes 
também numa suposta retaliação pelas 
acções das forças israelitas que ocupam 
os territórios palestinianos. O facto é que 
o terror que se viveu em Gaza resulta de 
animosidades quase centenárias que re-
sultam de questões mal resolvidas sobre 
a partilha da Palestina entre os árabes e 
os palestinianos.

Em onze dias de confrontação, as re-
des sociais foram servidas de imagens de 
matanças e de destruição, em acções por 
muitos consideradas desproporcionais 
de Israel contra os palestinianos. No en-
tanto, na visão das autoridades israeli-
tas, a ofensiva era necessária para elimi-
nar a ameaça à sobrevivência do Estado 
judeu, que é a contínua existência dos 
“terroristas” do Hamas. O que é interes-
sante neste último episódio do conflito 
israelo-palestiniano, mas isso também 
ocorreu no passado, é que tanto Israel 
como o Hamas reivindicam vitória. No 
entanto, uma análise aos resultados da 
confrontação leva a concluir que todos 
os intervenientes saíram derrotados.

Independentemente de quem dispa-
ra o primeiro tiro, a confrontação com o 
Hamas é sempre bem-vinda para as au-
toridades israelitas. Aliás, a mera exis-

tência do Hamas legitima as ambições 
israelitas de manter o controlo, ou mes-
mo ocupar todo o território da Palestina. 
O Hamas é um grupo que “teima” em 
não reconhecer o direito à existência do 
Estado de Israel. A sua retórica, e luta, 
advoga a destruição de Israel e o estabe-
lecimento de um Estado árabe islâmico 
em toda a Palestina. Por esta razão, Israel 
e seus aliados rotulam o grupo de terro-
rista. Com efeito, os onze dias de bom-
bardeamento de Gaza visavam, para Is-
rael, destruir a moral dos palestinianos 
que apoiam o movimento, ao mesmo 
tempo que o Estado judeu consolida o 
seu controlo sobre o território. No en-
tanto, Israel sai derrotado porque os pa-
lestinianos parecem solidarizar-se cada 
vez mais com o Hamas. Aliás, logo que 
o cessar-fogo foi anunciado, os palesti-
nianos se fizeram às ruas para celebrar a 
“vitória”, pois para eles o Hamas obri-
gou Israel a aceitar um cessar-fogo sem 
pré-condições.

O Hamas também sai derrotado ape-
sar de estar a celebrar vitória. Efecti-
vamente, o resultado da confrontação 
pende para o lado de Israel, pois tanto 
em termos de vítimas mortais como de 
rasto de destruição o Estado judeu so-
freu menos. A intenção do Hamas des-
truir Israel, libertar a Palestina e estabe-
lecer um Estado árabe islâmico em toda 
a Palestina continua a ser uma miragem. 

Aliás, à medida que o Hamas endurece 
a sua posição contra Israel, este último 
vai reocupando territórios que, à luz dos 
Acordos de Oslo da década de 1990, ha-
via devolvido aos árabes palestinianos.

O maior derrotado foi a “comunida-
de internacional”. Considerando que o 
termo “comunidade internacional” é 
abstracto, neste artigo ele refere-se ao 
Conselho de Segurança das Nações Uni-
das (CSNU). Enquanto o Secretário-Ge-
ral da ONU fazia apelos para haver maior 
contenção das partes dos confrontos, o 
CSNU mostrou-se completamente iner-
te, mudo. Os cinco “donos” da ONU não 
foram capazes, e nunca foram no pas-
sado, de chegar a um consenso sobre a 
necessidade de condenação da despro-
porcionalidade da resposta israelita à su-
posta provocação do Hamas. O “mági-
co” poder de veto impediu a tomada de 
medidas que pudessem evitar a matança 
de mais de duas centenas de palestinia-
nos. A “comunidade internacional” é, 
portanto, derrotada por augurar-se a 
competência de garantir a segurança in-
ternacional e defesa dos direitos huma-
nos e, entretanto, mostrar-se “incapaz” 
de resolver o conflito israelo-palestinia-
no que, em parte, foi responsável pela 
sua emergência.

* Docente e pesquisador da Universidade 

Joaquim Chissano

OLHANDO O MUNDO
Edson Muirazeque *
edson.muirazeque@gmail.com

A vitória dos derrotados

Chefe do Exército 
nigeriano morre 
em queda de avião

O chefe do exército nigeriano, tenente-general Ibrahim Attahiru, 
morreu, sexta-feira, após a queda de um avião militar, segundo fonte 
oficial

O porta-voz da Força Aérea, Edward Gabkwet, confirmou à AFP a 
morte do líder do Exército nigeriano e de mais sete pessoas na queda do 
avião, no início da noite da sexta-feira no aeroporto de Kaduna (norte), 
sem adiantar pormenores sobre as causas.

O oficial, de 54 anos, foi nomeado chefe do Exército, no dia 26 de Ja-
neiro, pelo Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari. 

A morte do chefe do Exército nigeriano ocorre dois dias depois de o 
líder do grupo jihadista Boko Haram, Abubakar Shekau, ser gravemente 
ferido no nordeste do país, após um confronto com combatentes de um 
grupo terrorista islâmico rival (ISWAP, com ligações ao Estado Islâmico).

O exército nigeriano luta desde 2009 contra uma insurgência “jiha-
dista” no nordeste do país, um conflito que fez mais de 40.000 mortos e 
deslocou mais de dois milhões de pessoas.

Fonte: Mundo ao Minuto

A junta militar no poder em Mianmar desde o 
golpe de 1.º de Fevereiro ameaça dissolver o partido 
político da líder civil deposta Aung San Suu Kyi.

As acusações contra a Prémio Nobel de Paz são 
de fraude nas últimas eleições parlamentares na ex-
-Brimânia. A comissão eleitoral reuniu-se há dias 
com os partidos políticos para discutir possíveis mu-
danças no sistema eleitoral, mas o NLD, partido de 
Aung San Suu Kyi, não estava representado.

O chefe da junta, general Min Aung Hlaing, jus-
tificou o golpe citando alegações de fraude nas elei-
ções legislativas de Novembro, vencidas pela esma-
gadora maioria pelo NLD.

A "media" local noticiou na quinta-feira que a 
junta suspendeu o limite de idade de reforma para 
generais, o que permitiria ao general Min Aung 
Hlaing permanecer no cargo mesmo após o seu 65.º 
aniversário em Julho.
COMPARECIMENTO PREVISTO 
PARA SEGUNDA

A Birmânia está em estado de caos e a sua eco-
nomia está paralisada desde o golpe. A repressão aos 
manifestantes e dissidentes pró-democracia deixou 
mais de 800 mortos. Ao mesmo tempo, dezenas de 
milhares de civis foram deslocados por confrontos 
entre o exército e as milícias étnicas, que são nume-
rosas no país.

Aung San Suu Kyi, 75 anos, não é vista em público 

desde a sua prisão pelos militares. Em prisão domi-
ciliar na capital Naypyidaw, ela deve comparecer 
pessoalmente pela primeira vez na segunda-feira 
(24). A ganhadora do Prémio Nobel da Paz de 1991 foi 
indiciada seis vezes desde a sua prisão. Ela só con-
seguiu encontrar-se com os seus advogados durante 
breves sessões de videoconferência, sob estreita vi-
gilância das forças de segurança.

Ela está sendo processada em particular por não 
cumprimento de restrições relacionadas à pande-
mia, importação ilegal de "walkie-talkies", incita-
ção a distúrbios públicos e violação de uma lei sobre 
segredos de Estado que data da era colonial.

Ela também é acusada de ter arrecadado várias 
centenas de milhares de dólares e onze quilos de 
ouro em subornos, mas não foi acusada de “corrup-
ção”. Se for considerada culpada, ela pode ser banida 
da política e até mesmo condenada a longos anos de 
prisão. O LND obteve maioria absoluta nas eleições 
legislativas de Novembro, apesar das críticas de falta 
de transparência, mas cujos resultados foram “em 
geral, representativos da vontade do povo da Birmâ-
nia”, segundo a Rede Asiática para Eleições Livres 
( Anfrel). Um grupo de deputados depostos, na sua 
maioria membros do NLD, formou depois do golpe 
um “governo de unidade nacional” que a junta co-
locou na lista de “organizações terroristas” no início 
de Maio.

(com informações da AFP)

Golpista em Mianmar 
ameaçam dissolver partido 
de Aung San Suu Kyi
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Joaquim João procura travar o adversário

Moçambique, Bob Marley 
& The Wailers  na festa 
da independência do Zimbabwe

A 
libertação com-
pleta de Moçam-
bique do jugo co-
lonial português, 
que culminou 

com a Independência Na-
cional a 25 de Junho de 1975, 
impulsionou a ascensão da 
Rodésia do Sul à Indepen-
dência, adoptando o nome 
Zimbabwe, já livre da de-
nominação britânica, depois 
de várias etapas da coloniza-
ção. A 18 de Abril de 1980 o 
Zimbabwe, que já tinha sido 
declarado independente em 
1965, à revelia do governo 
sediado em Londres, aca-
bou, oficialmente, procla-
mado país independente, 
um feito bem tardio em rela-
ção aos restantes países afri-
canos que lutaram pela sua 
libertação da colonização.

Essa libertação dos zim-
babweanos foi motivo de 
grande júbilo e merecedora 
de uma comemoração com 
pompa. 

Uma selecção de futebol 
que havia sido convidada 
para abrilhantar o evento à 
última hora não se mostrou 
disponível e por isso se re-
correu a Moçambique, atra-
vés da Selecção Nacional. 

Infelizmente, naquela 
altura, os jogadores do Cos-
ta do Sol, que fornecia uma 
boa parte de jogadores à se-
lecção, nomeadamente Gil 
Guiamba, Luís Siquice, Ra-
mos Siquice, Nito, Artur Se-
medo, Sergito, César Manja-
te, e do Palmeiras da Beira, 

que cedia os falecidos Rui 
Marcos, primeiro capitão de 
Moçambique independen-
te, e Artur Rosinha Meque, 
além de João Cossa, o ho-
mem que marcou mais golos 
em um só jogou pela Selec-
ção Nacional (cinco golos 
frente ao Lesotho, na vitória 
por 6-1) não foram convo-
cados porque estavam a pre-
parar-se para compromissos 
internacionais. O Costa do 
Sol tinha sido campeão na-
cional e vencedor da Taça 
de Moçambique, em 1979, 
derrotando o Palmeiras, na 
final, tendo a obrigação de 
representar o país na antiga 
Taça das Taças, jogando com 
o Mathlama do Lesotho. 
Recorde-se que o convite do 
Zimbabwe surgiu num mo-
mento em que o Costa do Sol 
defrontou o Bilima do Zaire, 
do perigoso Maele, que tam-
bém viria a ser o carrasco de 
Moçambique numa elimi-
natória de qualificação a um 
CAN.  

Como o convite do Zim-
babwe apareceu esporadi-
camente a selecção foi feita 
com base em jogadores de 
equipas de Maputo, no-
meadamente Ferroviário de 
Maputo, Maxaquene e Des-
portivo, onde despontavam 
Nuro Americano, Tinga, 
Joaquim João, Mandito, Do-
ver (Maxaquene), Januário, 
Jerry, Vicentinho, Almeida, 
Santinho, Francisco Ramos 
(Ferroviário de Maputo), 
Calton, Miguel, Frederico 
Jane, Cabral (Desportivo) 
só para citar alguns nomes. 

Dizem alguns jogadores 
que nem estavam prepara-
dos para aquele jogo, mas 
por respeito ao país irmão 
fizeram-se à terra de Ro-
bert Mugabe, que viria a ser 
o líder máximo dos zimba-
bweanos independentes.

BOB MARLEY FOI 
AO ZIMBABWE 
ÀS SUAS 
EXPENSAS

Conforme referimos an-

teriormente, o Zimbabwe 
estava disposto a festejar 
sem limites de brilho e, para 
o efeito, além de Moçam-
bique no futebol, também 
tratou de convidar outras 
individualidades de outras 
áreas. A figura-de-cartaz 
foi o “astro” Bob Marley, o 
rei do reggae, fazia enorme 
furor por todos os cantos do 
mundo. Lembrar que Marley 
custeou as despesas da sua 
viagem e da sua banda para 
a festa do Zimbabwe.

A abertura do evento foi 
a 17 de Abril, mas Marley 
teve uma apresentação cur-
ta, interrompida por uma 
intervenção policial em re-
preensão às pessoas aglo-
meradas num certo local do 
espectáculo. No entanto, 
na noite seguinte Marley 
ressarciu os zimbabweanos 
com um “show” para 100 
mil pessoas, em apresenta-
ção gratuita.

Marley tinha servido de 
inspiração ao povo negro 
zimbabweano na luta con-
tra a minoria branca naquele 
país até à independência. 
Aliás, em 1979 gravou a 
música “Zimbabwe”, que 
exaltava à revolução; à luta 
pelos direitos individuais. A 

interpretação desta música 
colocou todo o povo dentro 
e fora do Rufaro Stadium 
aos saltos, o mesmo acon-
tecendo com a composição 
“Get Up, Stand Up”, que 
provocou delírios exacerba-
dos. Ainda assim, o Rufaro 
Stadium, uma monstruosa 
infra-estrutura desportiva, 
resistiu à grande vibração 
das duas noites memoráveis 
do “show” de Marley.

Os jogadores da Selecção 
Nacional de Moçambique 
estavam hospedados fora de 
Harare para evitar perturba-
ções do “mundo exterior” 
antes do jogo. Acompanha-
ram o espectáculo de Bob 
pela televisão. Nem sequer 
faziam ideia que os rastafa-
rian que estavam hospeda-
dos no mesmo hotel eram 
componentes da banda The 
Wailers, que acompanhava 
Marley.

CONTACTO 
DA SELECÇÃO 
COM MARLEY

Foi na véspera do jogo 
Moçambique-Zimbabwe 
que Bob Marley, que estava 
num hotel em Harare (ex-
-Salisbúria), foi visitar os 
membros da sua banda. No 
princípio da noite, aque-
les rastafarian, que não se 
passavam por vedetas, pre-
feriam um ambiente meio 
rústico, e até estiveram à 
volta de uma fogueira, num 
período em que o Inver-
no chegou mais cedo. Um 

dos jogadores viu a figu-
ra de Marley e desconfiou, 
mas todos não acreditaram 
à primeira que fosse ele. As 
dúvidas desfizeram no dia 
seguinte, quando os mo-
çambicanos deslocavam-
-se ao local de treino. Nesse 
momento em que os jamai-
canos, com Marley, inter-
pelaram os jogadores. O rei 
do reggae, que era louco 
pela bola, pegou numa de-
las e deu uns toques. Os The 
Wailers seguiram o exemplo. 
Uma situação divertida.

Infelizmente, aquela 
aproximação de Bob Marley, 
que morreu 13 meses depois 
do “show” do Zimbabwe, 
vítima de cancro da pele, 
não estimulou a selecção 
moçambicana, que entrou 
em campo para defrontar 
uma equipa constituída por 
grandes estrelas, que viriam 
a singrar em clubes ingle-
ses, como era o caso, o mais 
evidente, do guarda-redes 
Bruce Grobbelaar, que vi-
ria a representar o gingante 
inglês Liverpool, como o 
Southampton, Stoke City, 
entre outras colectividades 
britânicas.

Nessa partida, Moçam-
bique sofreu a maior golea-
da da sua história (6-0). O 
segundo maior desaire foi 
diante dos Camarões, por 
1-6, no Estádio da Machava. 
Naquela festa do Zimbabwe 
Moçambique não teve ar-
gumentos para travar as in-
vestidas dos zimbabweanos, 
limitando-se a “cheirar a 
bola” na maior parte do jogo. 

A viagem ficou marcada por um episódio marca-
damente negativo. Como tem sido hábito, desde os 
tempos, alguns jogadores em deslocações recolhem, 
em hotéis, um e outro artigo para recordação. Não 
sendo ético, uns defendem que o acto não pode ser 
classificado como vício compulsivo de ladroagem. 
Porém, no hotel onde estiveram hospedados os joga-
dores moçambicanos desapareceram toalhas de ba-
nho e os jogadores prevaricadores foram penalizados.

Uma nota produzida pela Secretaria do Estado dos 
Desportos, na altura chefiada por José Júlio de Andra-
de, suspendeu os tais jogadores de toda a actividade 
desportiva, acção levantada um tempo depois.

Toalhas desapareceram 
jogadores foram 
sancionados
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Luís Gonçalves ainda sem sucessor nos “Mambas”

Moçambique estreia-se 
hoje no CAN de praia

M
o ç a m b i q u e 
estreia-se esta 
tarde (17.00 
horas) frente ao 
Egipto na quar-

ta edição do Campeonato 
Africano de futebol de praia 
(CAN), que se disputa de 
hoje até sábado, na capital 
senegalesa, Dakar.

Para ter uma boa presta-
ção na sua primeira aparição 
numa fase final do “Africa-
no” de Praia, Moçambique 
esteve durante cerca de duas 
semanas a cumprir um pré-
-estágio em Nazaré, Portu-

gal.
Para o evento, o técnico 

Abneiro Ussaca levou os se-
guintes jogadores: Manuel 
Tivane e Anivaldo Mavie 
(guarda-redes), Gerson Chi-
vale, Ângelo Artur, Bachir 
Mussa, Hermínio Marcelino, 
Ramossete Cumbe e Nelson 
Manuel (defesas), Hélio Ma-
hota, António Pedro e Júlio 
Manjate (médios), Yuran 
Malate, Osório Mahoche, 
Fádil Ainadine e Rachid Smi-
th (pivôs).

Entretanto, três jogado-
res regressam precocemente 

a Maputo, nomeadamente 
Pedro Barca, Hélder Moreira 
Mahumane e Eusébio Tomás. 

Moçambique, que está 
inserido no Grupo “B”, de-
fronta na primeira fase Mar-
rocos e Seychelles.

Para hoje, além do Mo-
çambique-Egipto, teremos 
ainda o Marrocos-Seychel-
les.

Lembre-se que a Repú-
blica Democrática do Congo 
desistiu deste “Africano”, 
que apura para o Campeo-
nato Mundial de Futebol de 
Praia.

O Lille, do lateral-esquerdo moçambicano Reinildo 
Mandava, pode ser campeão francês esta noite. É obri-
gado a vencer em casa do Angers para não depender de 
outros resultados. 

À entrada para esta 38.ª e última jornada, a equipa 
do internacional moçambicano soma 80 pontos, mais 
um que o poderoso PSG.

Com ambos os concorrentes a entrarem em campo 
à mesma hora (21.00 horas), o Lille defronta o Angers, 
enquanto o PSG bate-se com Brest.

Com o país atento à excelente performance que 
Reinildo está tendo na França e com a possibilidade 
de fazer história, o Chefe de Estado, Filipe Nyusi, usou 
da sua conta pessoal na rede social Facebook para, na 
passada quinta-feira, desejar sorte ao internacional 

Reinildo pode ser 
campeão esta noite

moçambicano no jogo de 
mais logo.

Aliás, a meio da semana 
e durante a visita de traba-
lho à França, Nyusi disse 
que quis receber Reinildo 
e Mexer, os dois interna-
cionais moçambicanos que 
actuam naquele país, mas, 
devido à agenda de prepa-
ração dos jogos, tal não foi 
possível. 

No entanto, Nyusi falou 
ao telefone com Reinildo, 
felicitando-o por ter sido 
melhor lateral-esquerdo 
da Ligue-1 esta temporada, 
“o que é motivo de orgulho 
para todos nós como mo-
çambicanos.”

“Manifestei desejo de 
que o nosso compatriota 
se sagre campeão pelo Lille 
no jogo da última jornada, 
com o Angers, 12.º classifi-
cado da prova”, acrescen-
tou Filipe Nyusi que, em 
nome de todos os moçam-
bicanos, deseja sucesso aos 
dois.

Quanto ao Bordéus, de 
Mexer, a decisão da manu-
tenção será tomada tam-
bém hoje.

A Associação Black Bulls, 
líder do Moçambola, tem 
um duelo difícil esta tarde 
em Nampula frente ao Fer-
roviário de Nacala, em par-
tida da sétima jornada do 
Moçambola-2021.

Com início às 15.00 ho-
ras, no estádio 25 de Junho, a 
partida é um verdadeiro tes-
te à liderança e à invencibi-
lidade dos “touros” que nas 
três anteriores deslocações 
fizeram o pleno, ou seja, 

sempre ganharam no ter-
reno dos adversários, o que 
juntam a dois triunfos ca-
seiros e um empate, estando 
no topo da classificação com 
16 pontos.

O Ferroviário da Beira 
vai a Quelimane bater-se 
com o estreante Matchedje 
de Mocuba.  Apesar de jogar 
fora de casa, a Black Bulls e 
o Ferroviário da Beira são 
claramente favoritos, mas 
o futebol é uma caixinha de 

surpresas, pelo que tudo se 
pode esperar.

Ainda esta tarde, na Ma-
tola “C”, a Liga Desportiva 
de Maputo recebe o Fer-
roviário de Nampula, um 
aflito que até já fez cair um 
treinador (Chaquir Bemat) 
por maus resultados. Os 
“muçulmanos” chegam a 
este embate com sequelas 
da derrota sofrida na ronda 
anterior diante do Ferroviá-
rio de Nacala.

Black Bulls testa 
liderança em Nampula

O 
Ferroviário de 
Maputo apurou-
-se, ontem, para 
os quartos-de-
-final da Liga 

Africana de Basquetebol 
em seniores masculinos ao 
vencer o GS Pétroliers da 
Argélia, por 73-86, em jogo 
da terceira jornada do Gru-
po “C”.

Resta aos “locomotivas” 
da capital saberem se ocu-
parão a primeira ou segunda 
posição, estando dependen-
te do jogo de amanhã entre o 
Zamalek do Egipto e GS Pé-
troliers da Argélia, partida de 
acerto da segunda jornada. 

Em relação ao jogo de 
ontem, importa dizer que 
o campeão nacional esteve 

Ferroviário
nos “quartos”

em grande, tal como tinha 
acontecido no desafio diante 
do AS Douanes do Senegal na 
ronda anterior. 

Carimbou a qualificação 
com todo o mérito, tendo 
elevado a bandeira nacional 
bem alto na Arena de Kigali, 
no Ruanda, país que acolhe a 
primeira edição da Basket-
ball Africa League (BAL).

No primeiro período, 
o Ferroviário, que teve sem-
pre o controlo do jogo, saiu 
a ganhar, por 22-17. Aliás, 
os “verde e brancos” estive-
ram, em todos os períodos, 
sempre na frente do marca-
dor, tendo ganho o segundo 
por 25-18, parcial que lhe 
permitiu chegar ao intervalo 
a vencer por 47-35.

No terceiro período, 
manteve o mesmo ritmo, e 

aumentou a vantagem de 12 
pontos para 15. 

Nos últimos dez minutos, 
o Pétroliers apontou mais 
pontos, 19 contra 17, mas 
mesmo assim não evitou a 
derrota. O Ferroviário ven-
ceu o seu oponente por  86-
73 sem precisar de acelerar 
muito. 

Myck Kabongo, base 
congolês, foi o melhor da 
equipa locomotiva com 18 
pontos. Adheji Baru também 
notabilizou-se com 17 pon-
tos e dez ressaltos. 

Sublinhe-se ainda a exi-
bição dos moçambicanos 
Custódio Muchate com 12 
ressaltos, o melhor da equipa 
nesse capítulo, tendo apon-
tado igualmente nove pon-
tos, e ainda Baggio Chimon-
dzo, autor de oito pontos.

Acesse https://t.me/Novojornal
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