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Filipe Nyusi: a nossa
figura do ano
D

urante o ano 2021, a 
conjuntura socioeco-
nómica a nível nacio-
nal -  influenciada pelo 
impacto negativo do 

terrorismo na zona norte do país, 
concretamente na província de 
Cabo Delgado, e pelos ataques 
armados protagonizados pela 
autoproclamada Junta Militar da 
Renamo, na região centro  - dei-
xou um país inteiro envolto em 
incertezas.

Para agravar a situação, a pan-
demia do novo coronavírus colo-
cou outros desafios, adicionados 
à necessidade de responder de 
forma satisfatória às consequên-
cias dos desastres naturais que 
ciclicamente assolam Moçambi-
que.  

Este cenário exigiu da má-
quina governativa políticas as-
sertivas a vários níveis, bem 
como estratégias ajustadas para 
responder com urgência às ne-
cessidades do momento: travar 
a destruição do tecido socioeco-
nómico e preservar a soberania 
nacional. 

O povo moçambicano - dum 
modo geral - foi colocado à pro-
va, e o seu estadista, Filipe Nyusi 
- de forma particular - numa po-
sição que exigiu de si capacidade 
analítica para superar momentos 
adversos, alguns dos quais críti-
cos. 

Hoje, a escassos dias do fim de 
2021, Moçambique está firme no 
caminho rumo ao desenvolvi-
mento, contrariando de maneira 
considerável o cenário obscuro 
do passado. 

Dentre vários protagonistas 
nessa reviravolta, um destaca-se: 
o Chefe do Estado, Filipe Nyusi, 

eleito pelo semanário domingo 
a figura do ano. Ora vejamos os 
principais pontos que ditaram a 
nossa escolha:

Coragem - Desde 2017, o ter-
rorismo tem deixado rasto de 
destruição, provocando mazelas, 
muitas das quais irreparáveis no 
tecido social e na economia do 
país. Acima de duas mil pessoas 
perderam a vida, vítimas des-
te mal, e foram contabilizados 
mais de 800 mil deslocados que 
se instalaram nos distritos do sul 
de Cabo Delgado, como Metu-
ge, Chiúre, Montepuez, Balama, 
e nas províncias de Nampula, 
Niassa e Zambézia. 

A solução para este grave pro-
blema passou pela mobilização 
das Forças de Defesa e Seguran-
ça, jovens moçambicanos que 
destemidamente enfrentam o 
inimigo cuja proveniência é, aos 
poucos, desvendada. 

Filipe Nyusi sempre se mos-
trou transparente e intrépido ao 
abordar esta questão. Falando 
sobre os cabecilhas dos grupos 
armados que plantam terror no 
norte do país, apontou a exis-
tência de alguns cidadãos tan-
zanianos, ruandeses, quenianos, 
congoleses, ugandeses e, prova-
velmente, asiáticos. 

Recorde-se que estes grupos 
armados protagonizaram fortes 
tentativas de assalto a Mocím-
boa da Praia, Palma, Muidumbe, 
Quissanga, Mueda e Macomia, o 
que ditou a solicitação de reforço 
no teatro operacional. 

Na sequência, a força do 
Ruanda, num primeiro momen-
to, e posteriormente a multina-
cional da SADC juntaram-se aos 
militares locais para contrapor 

as investidas do inimigo com a 
urgência e pujança que se reque-
riam. 

Neste aspecto, Filipe Nyusi foi 
perspicaz e tomou a corajosa de-
cisão de anuir a entrada da tropa 
do Ruanda, enquanto decorriam 
démarches para abertura à cola-
boração das tropas da região aus-
tral de África, facto não caiu no 
regaço de alguns segmentos da 
sociedade. 

Reagindo a estes posiciona-
mentos, deixou claro que a vinda 
das forças estrangeiras não tinha 
“nada de obscuro”, que visava 
restaurar a segurança, tranqui-
lidade e permitir a retomada da 

normalidade.   
O resultado já se mostra en-

corajador e satisfatório: foram 
recuperadas todas as parcelas 
que num passado recente ha-
viam sido tomadas pelo inimi-
go. Gradualmente, a população 
está a retomar as suas vidas, não 
obstante os focos esporádicos de 
violência em alguns distritos li-
mítrofes da província do Niassa.

Esta cooperação resultou na 
captura de 245 terroristas sus-
peitos, na morte de cerca de 200, 
incluindo seus principais líderes 
que, para além de comandantes 
militares, eram ideólogos radi-
cais e extremistas. Alguns no-
mes foram divulgados: os sheiks 
Muhamud Siyai, Njire North, 
Abubacar Suleimane Khafizu, 
Hamza Abdulai Issufo, Amisse 
Dade, Chemo Saide, Kibwana 
Ndevo, Cassimo Andrenemi, 
Ibraimo Tawabo e Rajabo Fakir, 
este último considerado o nú-
mero três da hierarquia, que foi 
posto fora de combate no dia 18 
de Novembro, na povoação de 
Nahavara, que fica entre os pos-
tos administrativos de N´Gapa e 
Negomano.

 Estímulo à economia - Mo-
çambique não parou no tempo. 
A máquina governativa liderada 
por Nyusi empreendeu diferen-
tes acções com vista a mudar o 
cenário de carência e geriu de 
forma inteligente um país asso-
lado por diferentes adversidades, 
com destaque para a instabilida-
de militar e os desastres naturais.

Com 2022 praticamente à 
porta, fala-se de um cenário ani-
mador  que resulta da forte acção 
de estabilização da economia 
ao longo deste ano, fruto de um 
ambiente macroeconómico que 
permitiu grandes mudanças na 
agricultura e pecuária, apenas 
para citar alguns exemplos.

E por falar no desempenho 
macroeconómico, foi regista-
do nos três últimos trimestres 
um crescimento acumulado de 
1.78% e controlada a inflação que 
até Outubro se situou em 5,13 por 
cento. Importante lembrar que 
Nyusi, desde os primeiros mo-
mentos da sua governação, de-
clarou a sua aposta na agricultu-
ra, massificando investimentos e 
a assistência ao agricultor.

Com efeito, a agricultura, pe-
cuária e silvicultura, de forma 
conjunta, registaram um cres-
cimento de 4.1 por cento, e a 
agricultura ficou na sexta posição 
como motor da retoma do de-
senvolvimento. 

Para o próximo ano, projecta-
-se um crescimento entre 2,6 e 
5.3 por cento, pressupondo-se, 
portanto, a sustentação da esta-
bilidade conquistada no segundo 
semestre do ano em curso.   

A construção do aeroporto em 
Chongoene, em Gaza, que leva 
o nome do Presidente da Repú-
blica, colocou esta província no 
mapa da navegabilidade aérea. 
Resulta da contribuição da  China 
em mais de 70 milhões de dólares 
americanos e do Governo mo-Mais uma estrada inaugurada este ano

Acesse: https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

3Em foco
26 de Dezembro de 2021

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

O Presidente da República, Filipe Nyusi, 
endereçou uma mensagem aos moçambica-
nos por ocasião da passagem, ontem, do 25 de 
Dezembro, Dia do Natal e da Família.

Para o Chefe do Estado, o 25 de Dezembro 
é uma ocasião em que as famílias moçambi-
canas se unem para reflexão sobre os valores 
nobres comunitários como a solidariedade e 
fraternidade, e os cristãos recordam o nasci-
mento e obra de Jesus Cristo.

“A celebração do presente ano tem lugar 
num contexto em que continuamos a en-
frentar desafios decorrentes do impacto da 
Covid-19, com os números a aumentarem, o 
que exige de todas as famílias moçambicanas 
cuidados redobrados para preservar a vida de 
todos nós”.

Na mensagem, Filipe Nyusi saúda todas as 
famílias moçambicanas, em geral, e a comu-
nidade cristã, em particular, pela postura as-
sumida perante as adversidades que caracte-
rizam o mundo e a sociedade, nomeadamente 

esta crise sanitária decorrente da pandemia da 
covid-19.

“Devemos, assim, continuar a cultivar a 
fraternidade, solidariedade e harmonia, como 
cristalizadores da resiliência aos múltiplos 
desafios a que estamos expostos.

Aos irmãos que professam a religião cristã, 
o Natal é um momento não só de festa, mas 
também de celebração e renovação da fé que 
consolida o sentido e valores da família como 
santuário da vida”.

Desejou que a celebração do Natal renove 
e consolide os dons da irmandade, respeito 
mútuo, e de amor, elementos essenciais para 
preservar a nossa paz.

“Por esta ocasião especial, exorto todo o 
povo moçambicano, em geral, e os cristãos, 
em particular, a inspirarem-se no Dia da Fa-
mília e do Natal para trabalharmos em torno 
de uma família moçambicana cada vez mais 
fundamentada nos valores de unidade para o 
desenvolvimento”.

PR endereça mensagem 
pelo Natal e Dia da Família

çambicano.
Outra nota de destaque é refe-

rente à actuação na promoção do 
empoderamento da mulher, com 
alocação de recursos produtivos, 
capacitação em gestão de negó-
cios e/ou empreendedorismo, ou 
operacionalização combinada de 
parte das políticas estratégicas, 
como a Política Nacional para o 
Avanço da Mulher 2018/2024. 

Este governante vem de-
monstrando forte confiança na 
capacidade de liderança da massa 
feminina, delegando-lhe inclu-
sive funções relativas à defesa e 
segurança. É exemplo disso a no-
meação, no início deste ano, da 
primeira mulher general, a Co-
modoro Sidónia Fiosse, e recen-
temente a entrega do posto mais 
alto do Ministério do Interior a 
Arsénia Massingue. 

Defesa da soberania - Algumas 
das medidas planeadas passam 
pela intensificação da formação, 
modernização do equipamento e 
das Forças de Defesa e Segurança 
em todas as especialidades, para 
além de acelerar e consolidar a 
materialização do plano de re-
construção de Cabo Delgado. 

Estes exercícios visam manter 
intacta a soberania do Estado e 
retoma do caminho do desenvol-
vimento. Estes objectivos estão 
a ser materializados através da 
Agência de Desenvolvimento In-
tegrado do Norte (ADIN) - que se 
mantém activa no terreno, com 
um amplo programa de preven-
ção e resiliência a conflitos, tendo 
injectado um valor que ultrapassa 
100 milhões de americanos. 

De igual forma, ainda neste 
ano, foi aprovado o plano de re-
construção da província de Cabo 
Delgado para o período 2021-
2024, orçado em cerca de 300 
milhões de dólares americanos.

O referido projecto visa tra-
balhar na recuperação das zonas 
afectadas, através das acções de 
assistência humanitária, recupe-

ração de infra-estruturas e activi-
dade económica e financeira com 
projectos a curto e médio prazos.    

 As atenções estão viradas para 
o sector da agricultura, indústria 
extractiva, transformadora, tu-
rismo e na pesca e aquacultura. 

As acções focam-se, igual-
mente, no desenvolvimento do 
capital humano,  promovendo a 
melhoria da qualidade da educa-
ção e formação profissional, saú-
de e assistência social dos grupos 
vulneráveis. Adiciona-se a isto o 
fortalecimento das instituições e 
melhoria contínua do ambiente 
de negócios, para atracção de in-
vestimentos em sectores estraté-
gicos e criação de mais empregos. 

Paz - Sem ódio, sem rancor. 
Nyusi ultrapassou a dimensão 
de Chefe do Governo e, em vá-
rios momentos, demonstrou o 
seu lado humanístico que, aliás, 
tem-se afirmado como sua marca 
registada. 

Este governante demonstrou 
em diferentes ocasiões o seu 
compromisso com a busca da paz 
efectiva e duradoira, recorrendo 
a um discurso humilde e agrega-
dor. 

Este ano, foram vários os ape-
los dirigidos a Mariano Nhongo, 
líder da autoproclamada Junta 
Militar da Renamo morto numa 
confrontação com as FDS, convi-
dando-o à mesa do diálogo. 

No que toca ao terrorismo, em 
várias circunstâncias posicio-
nou-se de forma pacífica, como o 
fez recentemente na República da 
Tanzania, aquando da sua visita 
enquadrada nas comemorações 
da independência deste país, em 
conversa com parte da comu-
nidade moçambicana residente 
neste país.  Lançou um discurso 
de perdão e reconciliação, con-
vidando todos os que se encon-
tram alinhados nas motivações 
dos grupos terroristas que se en-
treguem, garantindo segurança, 
acolhimento e reencaminha-

mento a nível económico. 
Igualmente, Filipe Nyusi es-

teve sempre engajado para que o 
Desarmamento, Desmobilização 
e Reintegração (DDR) das forças 
residuais da Renamo tivesse êxi-
to.  O processo tem sido condu-
zido com espírito de confiança 
mútua e de colaboração entre o 
Governo, a Renamo e os parceiros 
internacionais e a equipa dirigida 
pelo enviado do secretário-geral 
das Nações Unidas. 

O balanço indica que, das anti-
gas 16 bases da Renamo, 11 foram 
completamente desmanteladas 
e encerradas, nomeadamente de 
Savane, Muxúnguè, Inhamin-
ga, Chemba, Marínguè, Mabote, 
Tambara, Mossurize, Báruè, Zó-
duè e Murrupula.

Foram desmobilizados 3267 
guerrilheiros da Renamo, repre-
sentado 63 por cento dos 5221 
previstos. Também aderiram a 
este processo outros 90 antigos 
elementos que voluntariamente 
abandonaram a autoproclamada 
Junta Militar da Renamo, incluin-
do oficiais superiores. 

Para a consumação deste ob-
jectivo, Nyusi desdobrou-se in-
cansavelmente, com reiterados 
apelos. 

Entretanto, um dos grandes 
desafios do Chefe do Estado foi 
e continua a ser a descentrali-
zação governativa. No âmbito 
deste processo foram instituídos 
os conselhos nacionais e provin-
ciais de coordenação e estão em 
curso várias reformas legislativas 
e políticas, com destaque para a 
revisão da Política e Estratégia de 
Descentralização, e a concepção 
do programa nacional de cons-
trução e reabilitação de infra-
-estruturas administrativas dos 
distritos.

Comunicação - Na oitava 
reunião dos administradores 
distritais, realizada há poucos 
meses em Tete, e em outros en-
contros programados no âmbito 
da sua governação, mostrou-se a 
favor de uma comunicação aces-
sível à percepção da maioria dos 
moçambicanos.

Esse posicionamento procura 
adequar-se à realidade linguísti-
ca do país, em que boa parte da 
população não domina a norma 
culta do português, sendo por 
isso notável em distintas oca-
siões em que se dirige à popula-
ção a sua intenção de falar o que 
ele próprio define como “língua 
do povo”. 

Na referida reunião - apenas a 
título exemplificativo - dirigiu-
-se aos presentes recorrendo à 
linguagem familiar. Enumerou 
e explicou as competências dos 
administradores e repisou a ne-
cessidade de actuarem como 
visionários e criarem investi-
mentos que tragam retorno em 
finanças e repercutam positiva-
mente na vida do cidadão. 

Defendeu que o administra-
dor deve ser um bom comuni-
cador, “que fala para as pessoas 
compreenderem o que diz; que 
usa a linguagem do povo: se você 
vai para Tica, fale como as pes-
soas de Tica falam”. 

Apontou que palavras como 
“reflectimos”, “concebemos”, 
“analisamos” devem ser “tradu-
zidas” para linguagem acessível 
à maioria, pois “existe uma for-
ma própria de comunicar com a 

população, não compliquem as 
pessoas”. 

Posicionamento - Luta contra 
covid-19 e acidentes de viação. 
Como forma de mitigar os efeitos 
da pandemia, Nyusi vem-se en-
volvendo directamente na nego-
ciação para aquisição de vacinas, 
para além de emitir apelos reite-
rados sensibilizando a população 
a aderir ao programa de vacina-
ção e/ou às medidas de preven-
ção desta doença.  

No contexto do reforço da vi-
gilância e diagnóstico da pande-
mia, o país também introduziu 
os testes rápidos e expandiu a 
sua utilização para todos os dis-
tritos.

Nas suas comunicações à na-
ção, demonstrou ter domínio 
dos acontecimentos do dia-a-
-dia da população, uma condi-
ção que permitiu que se focasse 
de forma concreta nos pontos 
negativos que constituem facto-
res de risco para a disseminação 
do vírus. 

Aliás, Nyusi tem-se mostrado 
muito activo nas redes sociais, 
especialmente na sua página 
oficial do Facebook, onde testa 
o pulsar do tecido social, através 
da interacção com os internau-
tas. 

Com efeito, foi assertivo em 
seus discursos, ao mesmo tem-
po que interveio nos momentos 
adequados para decretar o rela-
xamento de algumas medidas.

No que toca aos altos índices 
de ocorrência de acidentes de 
viação, expressou a sua repulsa 
e interveio em diferentes mo-
mentos, com destaque para o Dia 
da Legalidade, cobrando duras 
medidas às autoridades com-
petentes para inverter o cenário 
sombrio. 

Apenas para se ter uma ideia, 
no período de 1 de Janeiro a 15 
de Dezembro, foram registados 
mais de 700, causados sobretudo 
por velocidade excessiva, res-
ponsável por mais de metade dos 
sinistros registados. Outras cau-
sas foram a má travessia do peão 
na via pública, muitas vezes sob 
efeito de álcool, condução em 
estado de embriaguez, cruza-
mentos e ultrapassagens irregu-
lares, entre outros. 

Há resultados encorajadores na agricultura
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Plataforma flutuante 
Coral Sul-FLNG

Paulina Chiziane figura cultural
A escritora moçambicana Paulina 

Chiziane foi a vencedora do Prémio 
Camões 2021, numa escolha unânime 
anunciada a 20 de Outubro. A autora 
encaixou 100 mil euros na conta, fruto 
do trabalho que vem desenvolvendo 
há mais de 30 anos.

A escritora tornou-se a primeira 
mulher moçambicana e africana a re-
ceber o Prémio Camões, que é consi-
derado o maior galardão da literatura 
de língua portuguesa.

“Escondida” da pandemia do novo 
coronavírus no bairro do Albasine, 
onde reside, a notícia chegou-lhe 
através de uma chamada telefónica 
quando confeccionava o seu alimen-
to. Gerida a emoção, Chiziane disse 
instantes depois que sempre foi uma 
mulher de provocar diálogo, através 
do seu pensamento e atrevimento, 
tudo com o intuito de ver Moçambi-
que desenvolver-se. 

Apesar de escrever e reflectir bas-
tante sobre a condição humana, no 
geral, e da mulher, em particular, 
recusa ser feminista. Para ela, a fina-
lidade do debate que procura sempre 

reacender é encontrar espaços para a 
realização tanto da mulher como do 
homem, num processo em que res-
peita as liberdades e escolhas indivi-
duais. 

Destaque-se que, depois do Pré-
mio Camões,  houve outros tantos 
reconhecimentos à autora moçambi-
cana que vive o dia-a-dia pela arte de 
pensar e lutar pelo bem comum. Uma 
das cerimónias de reconhecimento foi 
organizada recentemente pela Asso-
ciação Bela Arte, em parceria com a 
Associação dos Escritores Moçambi-
canos e Secretaria de Estado da Juven-
tude e Emprego, para celebrar a vida e 
obra da Paulina Chiziane.

Acrescente-se que Paulina tem en-
dereçado, igualmente, diversos reca-
dos à juventude para que desperte para 
a vida, numa clara alusão negacionis-
ta em relação ao neo-colonialismo. É 
por isso mesmo que tem defendido de 
viva-voz que a terra deve ser entregue 
aos moçambicanos, incluindo os seus 
recursos, e que a juventude deve colo-
car-se na linha da frente da defesa dos 
interesses de um Moçambique livre do 

domínio estrangeiro. Afirma que “é 
preciso aprenderem a ler a vida. Não 
podemos aceitar perder até a terra”. 

Paulina Chiziane foi a primeira 
mulher a publicar um romance em 
Moçambique, em 1990, “Balada de 
Amor ao Vento”. Da sua obra fazem 
ainda parte “Ventos do Apocalipse”, 
“O Alegre Canto da Perdiz” (2008), 
“As Andorinhas” (2009), “Na Mão de 
Deus” e “Por Quem Vibram os Tambo-
res do Além” (2013), “Ngoma Yethu: 
O Curandeiro e o Novo Testamento” 
(2015), “O Canto dos Escravos” (2017) 
e “O Curandeiro e o Novo Testamento” 
(2018). Este ano lançou em Maputo, 
com Dionísio Bahule, o livro “A Voz do 
Cárcere”, depois de ambos entrarem 
nas prisões e ouvirem os reclusos.

Alguns dos seus livros foram publi-
cados em Portugal e no Brasil, e estão 
traduzidos em inglês, alemão, italiano, 
espanhol, francês, sérvio e croata, o 
que mostra que a sua grandeza ultra-
passa as fronteiras do nosso país.

Cabe-lhe, e muito bem, pelos argu-
mentos apresentados, a honra de ser a 
figura do ano cultural do domingo!

A conclusão da construção e 
início, a 15 de Novembro, do re-
boque da plataforma flutuante 
Coral Sul-FLNG - dos estaleiros 
da Samsung Heavy, na Coreia 
do Sul, para a província de Cabo 
Delgado, foi eleita pelo domingo 
como o acontecimento económi-
co que marcou o ano 2021. 

Para incrementar ainda mais 
a esperança por dias de glória no 
sector económico, espera-se que 
este empreendimento chegue 
a Moçambique em Janeiro, de 
modo que a exploração do gás na-
tural na Bacia do Rovuma arran-
que ainda no primeiro semestre 
de 2022.

Trata-se de um projecto orça-
do em cerca de 7 biliões de dóla-
res norte-americanos. Prevê-se a 
geração de lucros directos de 39,1 
biliões de dólares, dos quais cerca 
de 19,3 biliões para o Estado mo-
çambicano durante os 25 anos da 
vigência da concessão.

Fora isso, a operação pode 
gerar outras pequenas e médias 
empresas que irão fornecer bens 
e prestar serviços à indústria do 
gás, o que significa a criação de 
milhares de postos de emprego 
para os moçambicanos.

A decisão final de investimen-

to foi anunciada em Junho de 2017 
e a campanha de perfuração dos 
seis furos que irão corporizar o 
projecto iniciou em Setembro de 
2019.

Com capacidade de produzir 
3.4 milhões de toneladas métri-
cas de gás por ano, a plataforma 
flutuante é a primeira a ser cons-
truída de raiz para operar no con-

tinente africano e a terceira dessa 
complexidade no mundo.

Esta unidade integrada de 
gás, para além de extrair, deverá 
assegurar a sua liquefacção, ar-

mazenamento e um sistema de 
descarregamento. Possui 414 me-
tros de comprimento, 65 metros 
de largura e 40 de profundidade. 
Tem ainda um residencial para 
acomodar cerca de 350 trabalha-
dores.

Conta com depósitos de arma-
zenamento no casco e 13 módulos 
por cima deles e heliporto.

Importar destacar que a con-
cretização deste projecto é um 
grande marco histórico para Mo-
çambique e para os moçambica-
nos, porquanto o campo Coral - 
descoberto em Maio de 2012 pela 
Eni - contém cerca de 450 biliões 
de metros cúbicos, o equivalente 
a 16 triliões de pés cúbicos (TCFs) 
de gás. 

A concretização deste em-
preendimento é vista por alguns 
sectores como reveladora da ca-
pacidade de estruturação de pro-
jectos complexos pelos parceiros 
e pelo Governo moçambicano, 
particularmente, numa fase em 
que o mercado do gás tem vindo a 
evidenciar enormes desafios.

Já foi divulgado que a produção 
do projecto Coral Sul será comer-
cializada à petrolífera BP durante 
20 anos, com opção de extensão 
por mais 10 anos.

Acesse: https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

MENÇÕES HONROSAS

5Em foco
26 de Dezembro de 2021

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Ministério da Saúde

Forças de Defesa e Segurança

SOBE
REINILDO MANDAVA 

O jogador internacional mo-
çambicano Reinildo Mandava é 
uma das figuras mais destacadas 
nesta rubrica ao subir três vezes du-
rante o ano. Com efeito, teve nota 
positiva por ter sido campeão da 
França ao serviço do Lille, ter sido 
eleito melhor lateral-esquerdo da 
liga profissional da França, a Ligue 
1. Recentemente foi peça prepon-
derante na vitória da sua equipa 
frente ao Paris Saint-Germain.

DESCE

Paulina Chiziane é outra per-
sonalidade que se distinguiu no  
“Sobe”. Subiu três vezes. Venceu o 
prémio Camões 2021, tornando-se 
na primeira mulher moçambicana 
a alcançar semelhante reconheci-
mento. Também lançou a obra inti-
tulada “A Voz do Cárcere”, um livro 
que tem como co-autor o escritor 
Dionísio Bahule.

A Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) deteve no presen-
te ano vários falsificadores de cer-
tificados de habilitações literárias 
e de cartões de vacinação contra a 
pandemia da covid-19. Por con-
ta disto, estes infractores estão no 
ranking dos que mais receberam 
nota negativa (Desce) durante o 
ano, num total de seis  vezes.

Vários cidadãos moçambicanos, 
na maioria jovens, foram presos 
pela PRM em todo o país por terem 
protagonizado assaltos armados na 
via pública e em residências. Trata-
-se de casos que chegaram a cons-
tar de quatro edições do domingo 
ao longo do ano prestes a findar.

PAULINA CHIZIANE 

FALSIFICADORES 

ASSALTANTES 

FALSIFICADORES

ASSALTANTES 

Desde a eclosão dos ata-
ques terroristas em 2017, as 
Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS) têm-se desdo-
brado no terreno com vista 
a garantir a paz e segurança 
efectiva da população mo-
çambicana. 

Não obstante as dificul-
dades de diversa ordem, as 
FDS estiveram sempre en-
gajadas e de forma intrépida 
encararam o inimigo, ago-
ra em coordenação com as 
tropas estrangeiras da SADC 
e do Ruanda. 

A 22 de Novembro, as 
FDS e as forças da SAMIM 
lançaram uma operação 
ofensiva que levou à captu-
ra de duas bases terroristas 
do AL Sunnah wa Jama´ah 
(ASWJ) no posto adminis-
trativo de Chai, no distrito 
de Macomia, província de 
Cabo Delgado.  De 19 a 20 

O mundo continua a ser as-
solado por uma pandemia que 
desestabiliza as relações sociais e 
a sustentabilidade do tecido so-
cioeconómico. 

Os dados da Organização 
Mundial da Saúde e a evolução do 
novo coronavírus em diferentes 
países indicam que há necessida-
de de os governos se prepararem 
para lidar e conviver com esta 
doença por muito tempo. 

As nossas autoridades da Saú-
de têm sabido encarar com sa-
piência este desafio que colheu 
toda a humanidade de surpresa.  

As acções desenvolvidas por 
esta entidade têm merecido 
menções honrosas de organismos 
da sociedade civil e, igualmente, 
ao mais alto nível da nação. 

Recentemente, o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, refe-
riu que “somos um país pobre, 
no entanto temos conseguido 
gerir, dentro da nossa pobreza, a 
pandemia da covid-19”.  O sector 
da Saúde tem-se empenhado na 
sensibilização da população para 
que adira às campanhas de vaci-
nação, para além de alocar bri-
gadas em lugares contíguos aos 
aglomerados populacionais.

O MISAU, através do Institu-
to Nacional de Saúde (INS), em 
parceria com a Comunidade de 
Saúde da África Oriental, Central 
e Austral, lançou recentemente  
uma  plataforma para a verifica-
ção digital de resultados de testes 
PCR para viagem denominada 
“Trusted Travel”.

Trata-se de uma plataforma 
que visa garantir a vigilância e a 
segurança de testagem contra a 
Covid-19 no continente africano, 
facilitando deste modo as trocas 
comerciais entre os países.

Desta forma, Moçambique 
passou a fazer parte dos 14 países 
africanos que aderiram a esta ino-
vação, que para além da certifica-
ção dos testes permite verificar o 
histórico de vacinação. 

Nota positiva vai, igualmente, 
para o lançamento da campanha 
de vacinação contra o cancro do 
colo do útero. Mais de 200 mil 
crianças foram vacinadas contra 
esta doença nos últimos dias, em 
todo o país, perfazendo mais de 
40 por cento do total de 495.905 
previstas para este ano. 

Esta é mais uma prova de que 
o MISAU se tem empenhado na 
prevenção e redução da incidên-

cia de diferentes doenças, com 
destaque para o cancro do colo do 
útero nas mulheres, cujos índices 
de ocorrência chegam a 5600 ca-
sos anuais, o que correspondem a 
31 por cento de todos os tipos de 
cancro.   

Pelo desempenho deste sec-
tor, o semanário domingo deixa a 
sua nota de agradecimento e re-
conhecimento. “Khanimambo”, 
família Saúde!

de Dezembro, 14 terroristas 
foram mortos e oito mulheres, 
três crianças e dois homens 
idosos, que se acredita terem 
sido raptados pelos terroris-
tas, foram resgatados. 

Foram igualmente confis-
cadas armas que incluem lan-

çadores RPG 7, metralhadoras 
PKM, AK47, granadas, entre 
outras.      

Em todas as operações, foi 
capturado diverso material, 
com destaque para dezenas 
de armas e munições de di-
versos tipos e calibres, viatu-

ras, motorizadas, geradores 
eléctricos, rádios de comu-
nicação, computadores, te-
lefones satélites, para além 
de vários documentos, in-
cluindo manuais tácticos 
e documentação religiosa 
usada para doutrinação dos 
jovens terroristas.

Ao longo do ano pres-
tes a findar, foi notório o 
trabalho brioso das FDS 
nas províncias de Sofala e 
Manica, com vista a travar 
os ataques armados pro-
tagonizados pela autopro-
clamada Junta Militar da 
Renamo e permitir a circu-
lação de pessoas e bens ao 
longo das estradas nacio-
nais, importantes vectores 
do desenvolvimento. 

Por toda a entrega e co-
ragem, o jornal domingo 
endereça a sua nota de re-
conhecimento. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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As inundações poderão colocar em sobressalto algumas cidades

Oito bacias hidrográficas em risco de inundações

Nelma de Araújo, INGD

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

País mobiliza-se 
para cenário de cheias

O 
país está a mobilizar-se 
para prestar assistência 
humanitária de emer-
gência face à previsão 
de inundações e cheias 

durante a segunda metade da 
presente época chuvosa.

Nelma de Araújo, porta-voz 
do Instituto Nacional de Gestão 
e Redução do Risco de Desastres 
(INGD), assegurou que todos os 
órgãos que estarão envolvidos nas 
operações se encontram pré-po-
sicionados. 

As regiões centro e sul encon-
tram-se em risco moderado a 
alto de cheias nos primeiros três 
meses do próximo ano, estando 
sinalizadas oito bacias hidrográ-
ficas, designadamente Maputo, 
Umbelúzi, Incomáti, Limpopo, 
Búzi, Púngoè, Savane e Licungo.

Para o presente período, as 
previsões meteorológicas indi-
cam igualmente um risco mode-
rado de cheias nas bacias de Futi, 
Inharrime, Inhanombe, Mutam-
ba, Save, Zambeze, Namacurra, 
Megaruma, Montepuez e Messa-
lo.  

Espera-se igualmente que du-
rante toda a época chuvosa ocor-
ram inundações urbanas em al-
gumas cidades e vilas, com maior 
impacto nos bairros urbanos e 
periféricos de Maputo, Matola, 
Beira, Dondo, Quelimane, Cuam-
ba e Pemba. 

O cenário adoptado pelo Go-
verno estima que, além de ventos 
fortes, seca e inundações nas ci-
dades e vilas, possam verificar-se 
fenómenos como cheias de mag-
nitude alta e ciclones, elevando 

para cerca 1.498.384 o número de 
pessoas em risco. 

A presente época chuvosa es-
tará associada à insegurança ali-
mentar e nutricional que afecta 
cerca de 110.090 pessoas, que 
necessitam de assistência ime-
diata em bens alimentares. Cons-
tituem ainda factores a pandemia 
da Covid-19, que o país está a gerir 
desde Março de 2020, bem como 
os ataques armados em Cabo Del-
gado e na zona centro, que provo-
caram o deslocamento de cerca de 
863 mil pessoas.

O INGD considerou ter sido 
adoptado um cenário com inter-
venções a todos os níveis, estando 

os diversos órgãos em prontidão 
para responder à emergência. 
Além do Conselho Coordenador, 
existem acções que serão realiza-
das pelo Conselho Técnico, Centro 
Nacional Operativo de Emergên-
cia (CENOE) e os Centros Operati-
vos de Emergência (COE).

MEDIDAS 
DE PRONTIDÃO

Neste momento, está a decor-
rer sensibilização das comunida-
des através dos comités locais, 
visando reduzir o número de 
afectados. Espera-se que estejam 

operacionais cerca de 100 rádios 
comunitárias que usam línguas 
locais para a divulgação de men-
sagens.  

Nelma de Araújo defendeu 
que, com a população bem sen-
sibilizada, pode haver perda de 
bens materiais, mas haverá um 
número reduzido de vítimas hu-
manas. 

Segundo referiu, estão a ser 
enviados bens alimentares para 
as delegações provinciais, como 
pré-posicionamento para res-

ponder a eventuais necessida-
des.

Para as operações de busca e 
salvamento nos locais críticos 
das províncias, foram alocados 
85 embarcações e 87 motores. As 
rádios comunitárias estão aptas 
para começar a emitir os avisos 
de alerta para a população.

Em termos de recursos hu-
manos, a operacionalização do 
plano de contingência vai contar 
com equipas da UNAPROC (Uni-
dade Nacional de Protecção Ci-

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Os ciclones podem entrar na costa e não fazer a aproximação

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

vil), voluntários da Cruz Verme-
lha de Moçambique e das Forças 
de Defesa e Segurança (FDS). 
Prevê-se juntar uma equipa hu-
manitária nacional pertencente a 
diversos órgãos governamentais 
e de parceiros composta por 2781 
pessoas.

Conforme revelou a fonte do 
INGD, está previsto uso de cinco 
helicópteros para as operações 
de assistência humanitária du-
rante a fase de emergência.

A nível local foram instalados 
sensores de alerta nas comuni-
dades mais propensas aos even-
tos extremos. Foi também ope-
racionalizada a rede de estações 
do sistema de aviso de cheias, 
sendo 30 pluviométricas e 33 
hidrométricas para a monitoria 
hidrológica.

Poderá estar activado um 
sistema de aviso de cheias nas 
comunidades, que abarca 30 es-
tações hidrometeorológicas nas 
bacias hidrográficas  do Limpo-
po, Save, Búzi, Licungo e Messa-
lo, gerido por 127 Comités Locais 
de Gestão e Redução do Risco de 
Desastres. 

A previsão da época ciclónica coloca em alerta algumas re-
giões. Segundo o meteorologista Acácio Tembe, há 50 por cen-
to de probabilidade de ocorrência de ciclones no regime normal 
com a formação de oito a doze sistemas no sudoeste do Oceano 
Índico. 

Tembe acrescentou que quatro a seis sistemas poderão atingir 
a categoria de ciclone tropical, com maior densidade na região 
oriental de Madagáscar, ilhas Mascarenhas e na costa de Moçam-
bique.

O meteorologista explicou que há grandes probabilidades de a 
costa moçambicana ser afectada por um a dois ciclones. 

Esclareceu, contudo, que os fenómenos podem entrar na costa 
e não fazer a aproximação. 

“O comportamento destes sistemas tem a ver com tempera-
turas superficiais muito altas”, referiu, anotando que a época ci-
clónica se estende desde finais de Novembro até Janeiro. 

Explicou que, devido ao aquecimento na faixa central do Canal 
de Moçambique, nos últimos dois anos os sistemas entram atra-
vés da cidade da Beira e da Zambézia. Neste momento está a ser 
desenvolvido um estudo científico para apurar as razões. 

De qualquer modo, calcula-se que o forte aquecimento na re-
gião centro, principalmente no Vale do Zambeze, possa propiciar 
a formação de pequenos vendavais. São sistemas de curta dura-
ção e em zonas muito pequenas, mas com um efeito muito forte, 
conforme esclareceu.

Podem ocorrer 
oito a doze 
ciclones

- Acácio Tembe, meteorologista 

Devido à sua localização, Moçambique está ex-
posto a vários eventos climáticos extremos. 

O académico Genito Maure defende a necessi-
dade de intervenções de vulto para que haja maior 
resiliência às precipitações que originam inunda-
ções nos bairros peri-urbanos das grandes cida-
des.  

Referiu que lugares com tendências para a de-
sertificação podem experimentar maior aumento 
da temperatura comparativamente ao aqueci-
mento médio global, particularmente durante os 
meses de Setembro, Outubro e Novembro. 

Este especialista em modelação climática re-
gional fez alusão a uma eventual redução da pre-
cipitação até 0,4 mm/dia (aproximadamente 20 
por cento dos valores climatológicos) na bacia do 
Limpopo e áreas menores do Zambeze. 

“Uma fracção maior enfrentará reduções ro-
bustas na maioria do subcontinente central, assim 
como nas partes do oeste da África do Sul e norte 
de Moçambique. As reduções da precipitação se-
rão acompanhadas de aumento do número de dias 
secos e diminuição de períodos húmidos consecu-
tivos”, afirmou.

Do lado da resiliência urbana, Maure destacou 
que a linha costeira das cidades de Maputo, Beira, 
Pemba e Quelimane é elucidativa de que “preci-
samos de intervenções de vulto para guiar os pro-

Precisamos 
de intervenções de vulto

- defende Genito Maure, especialista em modelação climática

cessos de planeamento urbano”.
Em relação aos assentamentos modernos, chamou 

atenção para a necessidade de os novos bairros serem 
planeados de modo que as infra-estruturas não obs-
truam o sistema de drenagem natural e evitar inun-
dações. 

ESTRAGOS 
PREVISTOS

Para os três meses do próximo 
ano, esperam-se situações ex-

tremas de inundações localiza-
das que poderão acontecer com 
maior impacto nas zonas ribeiri-
nhas e baixas. 

Estima-se que 317.076 pro-
dutores venham a ficar afectados 
por diversos fenómenos e 380.492 
hectares com culturas diversas se 
percam, sobretudo de milho, ar-
roz e feijões. 

O sector de estradas prevê que 
algumas vias sofram interrupção 
ou tenham o trânsito condiciona-
do caso ocorram chuvas intensas. 
As províncias de maior risco são 
Maputo, Gaza, Sofala, Manica, 
Zambézia e Cabo Delgado. 

De acordo com as previsões 
meteorológicas e hidrológicas, o 
sector de abastecimento de água 
e saneamento prevê assistir cerca 

de 22 mil pessoas nos centros de 
acomodação temporária e ou de 
trânsito.  

Em caso de cheias e ciclones, o 
sector da educação conta que haja 
destruição de salas de aula, po-
dendo de alguma forma compro-
meter o arranque do próximo ano 
lectivo em algumas regiões. 

Para garantir a continuida-
de das aulas para um universo de 
cerca de 51 mil crianças nas zonas 
afectadas pelos eventos extremos, 
serão alocadas tendas-escola, 
material para os alunos, professo-
res e equipamento escolar.

Para operacionalizar o plano 
nacional de emergência, serão 
necessários 10 mil milhões de me-
ticais. Até ao presente momento 
estão disponíveis 2.2 mil milhões 
de meticais, segundo Nelma de 
Araújo.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Adeus, 2021; olá, 2022!
Esta é a nossa última edição de 2021. 

Como não deixaria de ser, aproveitamos 
esta oportunidade para endereçar aos 
nossos estimados leitores votos de cari-
nho, amizade, saúde e prosperidade em 
2022.

O ano prestes a findar foi agridoce, na 
medida em que foram muitas as vicissi-
tudes que tivemos de encarar e ultrapas-
sar para nos mantermos firmes nos nos-
sos propósitos.

Acreditamos que o ano que arranca 
próximo sábado será melhor, a avaliar 
pela perspectiva de crescimento econó-
mico que deverá rondar os 2,8 por cento, 
o que, a materializar-se, será uma lufada 
de ar fresco para os distintos segmentos 
de produção moçambicana.

Partimos para o novo ano com algumas 
certezas, nem todas extraordinárias, mas 
realísticas. 

A pandemia do novo coronavírus ou 
SARS-CoV-2 continuará a lavrar nos 
quatro cantos do mundo, e Moçambi-
que não é ou será excepção. Assim, urge 
consolidar os ganhos que conquistámos 
nos últimos dois anos no quesito  cons-
ciencialização e observância de medidas 
de prevenção desta peste do século XXI, 
nomeadamente o uso da máscara, lava-
gem das mãos, distanciamento físico, 
observância da quarentena e teletrabalho 
sempre que a situação assim o exigir.

Porque  sexta-feira é a festa da viragem 
do ano e haverá apetência para excessos, 

o nosso apelo é que haja comportamento 
responsável para que na segunda quinze-
na de Janeiro não tenhamos as enferma-
rias das unidades sanitárias ocupadas por 
doentes com SARS-CoV-2.

Citando o director-geral da Organiza-
ção Mundial da Saúde, “mas vale cancelar 
um evento do que ter uma vida cancela-
da”, mensagem forte esta, uma vez que 
a variante Ómicron se está espalhando 
mais rápido do que a Delta. A boa-nova é 
que esta estirpe é menos virulenta do que 
a Delta, o que é uma estupenda notícia e 
bom presságio para 2022, sobretudo para 
a área do turismo, que quase não funcio-
nou no ano que finda.

Internamente, outros desafios estão à 
espera da capacidade de auto-superação 
e resiliência dos moçambicanos. Falamos 
da luta contra o terrorismo.

Como tantas vezes afirmámos aqui 
neste espaço ao longo deste ano, a luta 
contra o terrorismo não permite que haja 
treinadores de bancada nem tampouco 
espectadores. Todos temos de ser sujeitos 
activos, cada um à sua maneira, para es-
tancar este mal, sendo a vigilância popu-
lar uma das ferramentas-chave para que 
as Forças de Defesa e Segurança em tem-
po útil possam proteger as populações.

Quanto aos deputados da Assembleia 
da República, em 2022 esperamos mais 
galhardia, mais profissionalismo; em 
suma, mais tempo de produção e produ-
tividade de propostas, debates e legisla-

ção de matérias que efectivamente inte-
ressam à sociedade moçambicana,  e não 
picardias inócuas entre colegas de banca-
das distintas.

No que toca ao combate à corrupção, 
acreditamos que as peugadas para se 
continuar a trilhar por este carreiro estão 
bem frescas, e dispensam-se  batedores, 
a julgar pelo número crescente de servi-
dores públicos que estão a ser chamados à 
barra da justiça.

Porque para perspectivar o futuro há 
que ter em mente episódios do passado, 
vale a pena recordar que estamos em ple-
na época chuvosa e os meses de Fevereiro 
e Março têm sido bastante severos devido 
à queda acentuada da chuva, pelo que as 
populações que vivem em zonas ribeiri-
nhas e não só devem estar permanente-
mente em alerta.

Porque o seguro morreu de velho, re-
corde-se que o mês de Janeiro é de gran-
des encargos para os pais e encarregados 
de educação, na medida em que há mate-
rial escolar por comprar, nomeadamen-
te cadernos, livros e uniforme escolar. 
Logo, há que gastar com ponderação e 
responsabilidade.

Porque a prosa já vai longa e o tempo 
é de celebrar, reafirmamos que no dia 2 
de Janeiro de 2022 cá estaremos para o 
arranque de mais um contrato anual e, 
quiçá, narrar as peripécias da festa do fim 
do ano. 

Haja saúde!

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO
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Muitas canções fazem referência aos 
efeitos das chuvas. Umas pelo bom mo-
tivo e outras nem tanto. Há pouco me-
nos de dez dias choveu a cântaros na 
cidade de Maputo e novamente ficou 
mais uma lição para os habitantes desta 
urbe. 

Foram cerca de duas horas de in-
tensa queda pluviométrica que fizeram 
renascer os já conhecidos problemas de 
saneamento da capital do país. Houve 
inundações em alguns bairros periféri-
cos e alagamento momentâneo da zona 
baixa da cidade.

Um cenário nada bonito foi testemu-
nhado particularmente nas imediações 
do icónico Mercado Central. Lixo di-
verso e ratos vivos que escaparam dos 
esgotos flutuavam nas águas turvas que 
cobriam na totalidade as vias rodoviá-
rias circundantes. 

São crónicos problemas de barba 
branca. A principal ilação que se pode 
tirar é de que há bastante tempo que 
não se faz adequadamente a limpeza do 
sistema de drenagem e das sarjetas.

A Avenida Samora Machel esteve 
transformada numa autêntica vala. Por 
sua vez, a Avenida 25 de Setembro não 

andou muito diferente de uma piscina 
cujo nível das águas esteve para além do 
limite aceitável.

Muitas pessoas não conseguiram 
sair de casa no dia seguinte devido aos 
estragos provocados pela chuva. O ce-
nário de inundações não oferecia con-
dições de mobilidade em muitas zonas 
residenciais. 

Olhando para os diferentes com-
portamentos dos cidadãos, vamos per-
ceber que, de um lado, as pessoas não 
ajudam porque deitam tudo o que é lixo 
para o chão, acumulando-se depois nas 
sarjetas, o que provoca, consequente-
mente, os invitáveis entupimentos. Do 
outro lado está o Conselho Municipal, 
que não me parece que esteja a agir pre-
ventivamente.

Só mesmo para recordar, no início 
do ano que está prestes a findar foi feito 
um anúncio público relacionado com 
o desembolso de dinheiro pelo Banco 
Mundial para melhorar o sistema de sa-
neamento, mas debalde.

Mal entramos na época chuvosa já 
dá para perceber o que nos espera mais 
adiante, quando estivermos no pico da 
estação. Dá para perceber que nos pró-

ximos meses a cidade de Maputo se po-
derá transformar num manto de imun-
dície.

Infelizmente, não conseguimos nos 
antecipar às chuvas. Gostamos muito 

de ficar à espera que haja danos incal-
culáveis para depois andarmos atrás do 
prejuízo, reparando aqui e acolá, o que 
acaba sendo mais caro para os bolsos de 
todos nós.

Estávamos à espera que no início da 
época chuvosa fossem colocadas equi-
pas a fazer limpeza das sarjetas em an-
tecipação, como forma de evitar estra-

gos maiores.
Neste processo de autarcização, seria 

desejável que a esta altura Maputo es-
tivesse a trabalhar para assegurar me-
lhor escoamento das águas pluviais nos 
bairros. Pensamos que os bairros preci-
sam de sistemas de saneamento, sobre-
tudo nos locais conhecidos como sendo 
caminhos naturais da água.

Nos bairros da periferia verificam-
-se ciclicamente alagamentos mas, 
quando se avalia, percebe-se facilmen-
te que a solução passa simplesmente 
pelo desvio de um muro de vedação ou 
a retirada de uma residência. Face às 
mudanças climáticas, corremos o risco 
de um dia ter zonas residenciais com-
pletamente mergulhadas em autênticas 
lagoas quando, com pequenas reestru-
turações, tudo isSo poderia muito bem 
ser evitado.    

A recente queda pluviométrica dei-
xou as suas marcas, colocou a nu as 
velhas deficiências, mas fica a grande 
lição de que devemos sempre nos ante-
cipar ao período chuvoso. O alerta sobre 
a necessidade de trabalhos preventivos 
vem sendo emitido há algum tempo, 
mas nada mudou pelo menos até hoje.
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Benjamim Wilson
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

MAPUTANDO

Lição depois da chuvada

Mal entramos na época 
chuvosa já dá para perceber o 
que nos espera mais adiante, 

quando estivermos no pico 
da estação. Dá para perceber 

que nos próximos meses a 
cidade de Maputo se poderá 
transformar num manto de 

imundície

Eram 08:00 horas de uma segunda-feira 
quando saí de casa, a caminho da Conser-
vatória para tratar um documento. O sol já 
se fazia sentir e a humidade obrigava a ter o 
lencinho à mão para limpar o suor. Acabara 
de sair de uma gripe típica da época, por isso, 
o ar condicionado do carro era dispensável.

Quando cheguei à Conservatória, assus-
tei-me pela quantidade de gente que lá esta-
va. Pessoas de todas as idades que empunha-
vam na mão, muitos deles, envelopes com 
documentos. Sussurrei aos meus botões: 
“Hoje vou perder o dia aqui”.

Logo ao aproximar-me ao portão, um 
segurança, senhor de idade, abordou-me: 
“Bom dia, senhor! Como está? Que docu-
mentos precisa tratar”?

Respondi ao senhor dizendo que queria 
reconhecer a assinatura de um documento. 
Ele, atencioso, prestativo e com uma lingua-
gem de respeito, indicou-me a fila dos que 
iam reconhecer documentos. Foi quando 
contemplei que havia mais de cinco filas em 

função dos documentos que se pretendiam 
tratar. Havia fila dos que iam tratar docu-

mentos para matrículas, os que iam auten-

ticar bilhetes de identidade, certidão de ca-
samento, reconhecimento de documentos 
para terrenos, etc, etc. Depois de ver essa 
organização e a maneira como as pessoas 
eram atendidas, sussurrei de novo com os 
meus botões: “Com essa organização, não 
vou perder o dia aqui na Conservatória”. 
Fiquei na fila e era a décima quarta pessoa. 
Creio que meia hora depois chegou a minha 
vez. Entrei e fui atendido por uma senhora 
simpática. Reconheceu o meu documento, 
carimbou e disse que eram vinte meticais. 
Paguei e não resisti. Disse a ela: “Estão de pa-
rabéns! A maneira como vocês trabalham é 
realmente fantástica e impressionante”. Ela, 
de sorriso contagiante, respondeu: “Muito 
obrigado! A nossa missão é fazer com que 
as pessoas saiam daqui felizes, com docu-
mentos tratados. Quanto menos tempo fi-
carem aqui, melhor para todos nós. Por isso, 
criámos este modelo de filas em função dos 
documentos que se pretendem tratar. As-
sim conseguimos facilmente atender todos, 

dirigindo-os ao balcão destinado a tratar os 
documentos de que necessitam”.

Contrariamente a alguns bancos, onde as 
filas são enormes e desanimadoras, a fila da 
Conservatória, para além de ser organizada, 
flui. E a disposição e simpatia dos que aten-
dem moraliza qualquer cliente. Os trabalha-
dores da Conservatória são heróis anónimos 
que tudo fazem para satisfazer os utentes dos 
seus serviços. Expostos a várias doenças, es-
pecificamente neste período por que passa-
mos, eles estão lá trajados de uniforme cuja 
camisa/blusa é amarela, fazendo lembrar o 
girassol que brilha feito sol, prontos e dis-
postos a atender os que para lá se dirigem em 
busca de documentos. Louvável é a manei-
ra como atendem as pessoas. Aliás, escrevo 
estas linhas para dizer parabéns aos traba-
lhadores da Conservatória. O vosso trabalho 
enche-nos de orgulho. É importante reco-
nhecer o vosso brioso trabalho que deveria 
servir de exemplo para outras instituições 
que diariamente atendem o público. 

Os heróis anónimos 
da Conservatória!

Frederico Jamisse
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

VIVÊNCIAS

Contrariamente a alguns 
bancos, onde as filas são 

enormes e desanimadoras, a 
fila da Conservatória, para 

além de ser organizada, flui. 
E a disposição e simpatia dos 
que atendem moraliza qual-

quer cliente. Os trabalhadores 
da Conservatória são heróis 

anónimos que tudo fazem 
para satisfazer os utentes dos 

seus serviços

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO
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INAE tenta conter especulação de preços

Há stock de produtos

Tomás Timba, porta-voz da INAE

Brigadas da INAE 
no combate à especulação

T
em sido habitual no mês 
de Dezembro, sobretudo a 
partir da segunda quinze-
na, verificarem-se casos de 
açambarcamento e  espe-

culação de preços de produtos bási-
cos necessários para quadra festiva.  

Com vista a reverter este quadro, 
a Inspecção Nacional das Activida-
des Económicas (INAE) tem vindo 
a desencadear diversas actividades 
a nível nacional para sensibilizar 
os agentes económicos a pautarem 
por uma conduta sã.

Segundo o porta-voz da insti-
tuição, Tomás Timba, toda a acção 
que tem vindo a realizar neste mês 
é para garantir que as festas do Natal 
e fim do ano corram num contexto 
normal, com as famílias a mante-

Na quarta-feira, a INAE e as Alfândegas, fizeram um trabalho 
conjunto na cidade de Maputo que culminou com a apreensão de 
uma quantidade considerável de farinha de milho não fortificada, 
avaliada em acima de 190 mil meticais.

É uma farinha contrabandeada e que não está fortificada de acor-
do com a legislação moçambicana. “Como sabemos, a farinha me-
receu atenção do Governo e passou a ser fortificada com vitaminas e 
micronutrientes, com vista a reduzir o nível de desnutrição crónica 
que afecta uma parte da nossa população”.

Timba referiu que assim que se identificou a entrada desta farinha 
se aproximou ao agente comercial, que já tinha exposto o produto 
na loja para comercialização. O referido produto foi retirado do cir-
cuito comercial porque não pode ser vendido nos termos em que se 
encontra.

“Os importadores e comerciantes devem ter em conta este por-
menor, uma vez que para o caso concreto da farinha de milho deve 
ser fortificada. Para além da retirada e apreensão desta farinha, há 
espaço para sanções”.

Entretanto, a fonte refere que ainda é prematuro falar de multas 
porque é um assunto que está a correr. Mesmo assim, acredita que o 
comerciante poderá incorrer em outras sanções aduaneiras, aplica-
das pelas Alfândegas.

Apreendida farinha 
de milho não fortificada

rem o poder de compra.
“Para este ano, a situação é rela-

tivamente diferente na medida em 
que até então os preços dos pro-
dutos básicos se mantêm estáveis 
e existe disponibilidade em todo o 
país. Entretanto, em algum mo-
mento reportou-se falta de frango e 
tomate, em particular na cidade de 
Maputo”, disse.

Timba referiu que a questão do 
tomate foi ultrapassada porque um 
dos produtores locais está a fazer 
colheita, o que estabilizou o mer-
cado. “Em relação ao frango, não há 
motivo de alarme, pois o Governo 
fez uma reserva estratégica de 3500 
toneladas contando com a pressão 
habitual da quadra festiva”.

Outro problema que tem sido 
frequente nesta época é a quali-
dade dos produtos, pois nalgum 
momento surgem promoções mo-

tivadas justamente pela fraca qua-
lidade. 

Por isso, o agente económico 
aproveita este período para retirar 
estes produtos através de promo-
ções com preços aparentemente 
aliciantes. 

“Cabe aos cidadãos verificar em 
que condições estes produtos são 
oferecidos, uma vez que as carac-
terísticas já falam por si e cabe ao 
consumidor questionar ou recuar 
em relação a esta compra”, apelou.

Tomás Timba referiu ainda que 
durante as incursões da INAE neste 
período são encontrados produtos 
fora do prazo, um pouco por todo 
o país, apesar de não ser em quan-
tidades elevadas. “Nestes casos, o 
efeito pode ser devastador para o 
consumidor, não importa a quan-
tidade”. 

Em relação ao açambarcamen-
to, um dos fenómenos que também 
ocorrem nesta altura,  a nossa fonte 
explica que geralmente aconte-
ce quando há falta de produtos no 
mercado. Há casos em que é o pró-
prio consumidor que se dirige ao 
estabelecimento e faz compras fora 
daquilo que é o comum, temendo 
falta nos dias seguintes.

IRREGULARIDADES 
FREQUENTES

A INAE tem estado a constatar 
que alguns estabelecimentos co-
merciais não respeitam os horários 
estabelecidos para esta época festiva.  
Por outro lado, ainda são realiza-
dos eventos em restaurantes, bares, 
além de discotecas clandestinas. 
Alguns destes estabelecimentos 
chegam a fazer promoção de espec-
táculos, com o agravante de haver 
presença de menores. 

Por outro lado, nos mercados há 
tentativa de venda de produtos fora 
do prazo e persiste a questão da re-
dução do peso e aumento de preços 
injustificáveis, o que ocorreu mais 
para batata e óleo.  

“Com o trabalho da sensibiliza-
ção que as nossas brigadas fazem, 
tem havido resultados positivos, 
mas ainda é cedo para dizermos 
que foi controlado. Temos de pas-
sar o Natal para ver como é que os 
comerciantes se comportam”.

Num outro desenvolvimento, 
Tomás Timba disse que instituição 
também tem estado a acompanhar 
a publicitação de eventos para o 
final do ano, sendo que a maioria, 
porém, ainda carece de autorização 
do Ministério da Cultura e Turis-
mo.  Aliás, na legislação nacional, 
é proibido publicitar eventos sem 
autorização e o organizador incorre 
em sanções, “por isso chamamos 

atenção aos promotores de eventos 
para terem em conta os formalis-
mos”. 

Para estes casos, o público tam-
bém deve manter-se vigilante para 
não adquirir bilhetes de eventos 
não formalizados, pois pode ser 
burlado. Mesmo para os casos de 
eventos já formalizados, é preciso 
ter em conta as medidas de restri-
ção, pois existem locais próprios 
onde podem decorrer espectácu-
los.  Trata-se de teatros, auditó-
rios, anfiteatros, e não em espaços 
abertos. No entanto, é preciso ter 
em conta os limites em termos de 
participantes, que são 100 pessoas 
em espaços abertos e 50 em locais 
fechados. 

Refira-se que a INAE tem rece-
bido muitas denúncias através das 
suas linhas verdes nos últimos dias, 
sobretudo para responder à questão 
de aumento de preços. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Apoio do FMI vai ajudar a aliviar as pressões de financiamento 

Agricultura regista crescimento robusto

FMI disponível
a apoiar orçamento

O 
Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) 
está disponível para 
negociar o apoio ao 
Orçamento do Esta-

do através de uma Facilidade de 
Crédito a Longo Prazo (ECF) sigla 
em inglês, a partir do fim do mês 
de Janeiro de 2022.

A iniciativa poderá contribuir 
para aliviar as pressões de finan-
ciamento à medida que se afir-
ma a recuperação económica do 
país. 

Serve também para apoiar a 
agenda dos programas de redu-
ção da pobreza e restauração do 
crescimento sustentável e equi-
tativo, contribuindo também 
para catalisar um financiamento 
adicional para o desenvolvimen-
to. 

Esta informação foi avançada 
no fim de uma visita da equipa 
do FMI liderada por Alvaro Piris 
que ocorreu de forma virtual, no 
contexto da Consulta do Artigo 
IV de 2021 com Moçambique. 

Outra conclusão obtida da 
reunião foi de que a economia 
moçambicana está a recuperar 
de uma forte contracção, após 
vários anos de choques econó-
micos resultantes de desastres 
naturais e insegurança nas zonas 
centro e norte do país.

Apesar disso, o FIM reconhe-
ce que as autoridades moçam-
bicanas  conseguiram fazer face, 
com prudência e êxito, aos desa-
fios colocados pela Covid-19 e à 
questão da segurança, bem como 
em relação aos apoio externo. 

Entretanto, a instituição en-
tende que o declínio do finan-
ciamento concessional, a dívida 
pública elevada e as grandes li-
mitações de financiamento de-

vem ser resolvidas com medidas 
fiscais.

“A postura monetária restriti-
va tem contribuído para manter a 
inflação sob controlo e preservar 
a estabilidade macroeconómi-
ca, mas limita o crescimento do 
crédito e o âmbito da facilitação 
do ajustamento económico por 
via da taxa de câmbio”, destaca o 
comunicado do FMI distribuído a 
partir de Washington. 

Defende também que a re-
dução das necessidades fiscais 
de financiamento através de um 
ajustamento moderado que não 
dificulte a recuperação poderá 
contribuir para colocar a dívida 
numa trajetória firme que per-
mitirá melhor equilíbrio de po-
líticas.

RETOMA 
DO CRESCIMENTO

Para o ano prestes a findar, 
o FIM conclui que houve uma 
recuperação modesta, mas de 
base alargada. Isto acontece 
após a contracção do Produ-
to Interno Bruto (PIB) real em 
2020, que foi a primeira em 30 
anos.

O crescimento foi retomado 
no início de 2021, esperando-se 
que, no total do ano, atinja 2,2 
por cento. 

“O crescimento robusto na 
agricultura e mineração foi 
complementado por uma recu-
peração modesta no sector dos 
serviços com o aligeiramento 
das restrições relacionadas com 
a Covid-19”. 

Entretanto, factores sazo-
nais, perturbações na cadeia de 
oferta e os preços internacionais 
dos produtos alimentares e dos 

combustíveis resultaram num 
aumento da inflação para 6,8 
por cento, em termos homólo-
gos, no passado mês de Novem-
bro, mesmo assim se mantém 
dentro da meta do Banco de 
Moçambique(BM) de menos de 
10 por cento.

Segundo o FIM, prevê-se que 
o crescimento continue a au-
mentar em 2022, em reflexo de 
uma recuperação mais ampla da 
economia não associada ao gás 
natural liquefeito (GNL). 

“A um prazo mais alargado, 
o crescimento não associado ao 
GNL está projectado em quatro 
por cento, um valor conserva-
dor em relação às taxas históri-
cas, ligações potenciais ao sec-
tor do GNL e dado o potencial 

de diversificação”. 
Entretanto, o crescimento 

global aumentará com a entrada 
em produção dos projectos de 
GNL prevista para 2023 e 2026. 
O desempenho do sector agrí-
cola pode ser melhor que o es-
perado em 2022, principalmen-
te tendo em conta as condições 
meteorológicas favoráveis. 

Mas existe receio de que no-
vas vagas da covid-19 possam 
desencadear medidas de confi-
namento enquanto os balanços 
das empresas foram enfraque-
cidos pela crise, reduzindo a 
capacidade de investimento e, 
potencialmente, deteriorando a 
qualidade dos activos financei-
ros do sector bancário ao longo 
do tempo. 

Ainda existe a questão das 
calamidades naturais e os efei-
tos das alterações climáticas 
que são vulnerabilidades recor-
rentes, bem como a deteriora-
ção da situação de segurança, 
que podem atrasar ainda mais, 
ou fazer parar, os projectos de 
GNL.

POLÍTICA 
MONETÁRIA 
RESTRITIVA

O FMI reconhece que o Ban-
co Central manteve uma orien-
tação de política monetária res-
tritiva durante o ano de 2021, de 
modo a preservar a estabilidade 
macroeconómica. 

À medida que a política fis-
cal se torna mais restritiva e 
as pressões de financiamento 

diminuem, a criação de con-
dições para uma maior flexibi-
lidade apoiaria uma melhor de-
terminação das taxas de câmbio 
pelo mercado e permitiria um 
progresso mais rápido no sen-
tido da definição de metas de 
inflação.

No entanto, motivado pelo 
aumento das expectativas de 
inflação no final de 2020, o BM 
aumentou a taxa de referência 
em 300 pontos de base para 
13,25 por cento em Janeiro. 

“Com taxas reais elevadas, 
as expectativas de inflação 
permaneceram bem ancora-
das apesar das pressões globais 
sobre os preços, a taxa de câm-
bio tem sido muito estável, e a 
dinâmica do crédito tem sido 
comedida”. 

Por outro lado, prosseguiram 
as reformas do quadro opera-
cional da política monetária e 
uma nova regulamentação per-
mitiu a reabertura do mercado 
de derivados cambiais em Abril, 
após uma suspensão de um ano. 

No entender do FMI, com 
o tempo, uma taxa de câmbio 
mais flexível teria um papel a 
desempenhar como protecção 
de choques macroeconómicos, 
que são importantes num con-
texto dos grandes rendimentos 
esperados com origem no GNL. 

Tal poderia ser alcançado 
diminuindo o montante de di-
visas vendidas pelo BM para a 
compra de combustíveis e do 
levantamento dos obstáculos 
regulamentares aos exportado-
res na venda de divisas.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Sem cor, sem luz,  sem ânimo
F

altou cor,  luz e ânimo 
numa das comemorações  
mais esperadas do ano: 
Dia da Família e  do 
Natal para os cristãos. 

Mafalala, Minkadjuine, Nhla-
mankulu e Jardim, bairros 
outrora reconhecidos pela sua 
festividade, estavam pratica-
mente “estacionados”. A ver-
dade é que não houve espaço 
para manobras, como disse-
ram alguns cidadãos que con-
versaram com a nossa repor-
tagem. Assim, o “modo festa” 
não foi activado. O coração 
não permitiu. Os factores que 
penderam a desvafor da pom-
pa começam da covid-19 até 
aos mais particulares. 

Silvina Maunde, comer-
ciante, deixou a sua residên-
cia localizada em Khongolote 
às 6 horas do dia 25 de De-
zembro. Não pôde estar em 
família, pois havia extrema 
necessidade de estar no seu 
canto de negócio, na esquina 
de uma movimentada rua do 
bairro da Mafalala, onde ven-
de amendoim assado. 

De semblante carrega-
do, declarou que “não tenho 
motivos para estar feliz. Está 
a ver este bebé aqui (apon-
tou)? Este bebé tem um pro-
blema de saúde. Não anda, 
não fala... E em casa tenho 
mais dois filhos doentes. To-
dos têm mais de 20 anos e são 
viciados em álcool. A cabeça 
deles não regula bem. Senti-
-me obrigada a sair de casa 
em pleno Natal para vender 

amendoim, porque sem isso 
não teríamos o que comer 
hoje em casa”. 

Na realidade, esta condição 
(escassos recursos materiais) 
caracteriza muitas famílias 
residentes na capital do país 
e arredores, como a da vovó 
Nora, uma anciã que desde 
as primeiras horas da manhã 
festiva deixou os seus filhos 
em casa para vender carvão 

na via pública, no bairro da 
Mafalala.  

Nada mudou no clima de 
casa e muito menos no car-
dápio: “Ontem comemos 
‘mboa’ (verdura), hoje estou 
aqui a vender para ter dinhei-
ro para comprar couve. Para 
mim, basta estar viva para dar 
de comer aos meus filhos. Só 
pedimos vida”, acrescentou. 

E fica aqui uma lição, mais 

uma prova de que nem sem-
pre a teoria coincide com a 
prática. O momento que em 
tempos idos movimentava 
moedas e caracterizava-se 
por animação vê aqui o seu 
“significado”desvirtuado, 
perdeu espaço para carência e 
frustração.  

O que mais se viu foram lu-
gares monocromáticos, onde 
pessoas se “agarravam" em 
garrafas de bebidas alcoólicas, 
disfarçando alegria cultivada 
a todo o custo. 

Mas, num total inconfor-
mismo, quisemos avaliar até 
que ponto a conjuntura so-
cioeconómica do momento 
“desmontou” por completo a 
vivacidade exigida pelo mo-
mento. 

A VIDA NÃO
PODE PARAR

Caló, residente na Mafalala, 
reconhece que “as coisas não 
estão boas. Este já foi bairro 
na quadra festiva. Agora não 
há luz, não há som, não há 
animação. Já não há sequer 
o vermelho e branco, nin-
guém teve interesse em se 
vestir dessa forma”. 

Entre lamentos e tormen-
tos, Caló assava um frango 
e sorvia uma cerveja gelada 

acompanhado de amigos e 
do “corona”, o cão da famí-
lia nascido em pleno período 
da eclosão da pandemia da 
covid-19. 

Ainda que as coisas an-
dem “assim-assim", é preci-
so dar a volta por cima, levar 
a vida ao estilo de Zito,  tam-
bém conhecido como Zida-
ne, um cabelereiro esperto, 
estiloso e cheio de vida, que 
sabe recitar como ninguém 
o verso que diz: “a vida não 
pode parar”.

Residente em Minkadjui-
ne, explicou que “nada pode 
falhar”, sendo que é preciso 
“fazer algo para diminuir o 
stresse”.  Reconheceu que 
a “covid-19 está a estragar 
muita coisa, este ano tam-
bém foi nulo. Contudo, ten-
tamos fazer de tudo para não 
ruir. Eu, como cabeleireiro, 
perdi muitos clientes por-
que as pessoas têm medo de 
frequentar o salão por vários 
motivos: por causa das toa-
lhas, do ambiente em si, por 
ser um lugar frequentado 
por muita gente”. 

De qualquer forma, num 
verdadeiro “dar a volta por 
cima”, defendeu que “fim 
do ano é todos os dias. Deve-
mos viver como se fôssemos 
morrer amanhã”. 

In
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Silvina Maunde
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Sem cor, sem luz,  sem ânimo
DESANIMADOS
MAS VIVOS

domingo encontrou no 
bairro de Minkadjuine Ana Fi-
lomena. A sua residência de-
marca-se da maioria. Por ali 
havia luz e cor, praticamente 
um “oasis”.

Em casa de Ana, festejou-
-se em grande desde o dia 24 
de Dezembro. “Não fomos à 
igreja, mas desde ontem não 
pregamos o olho. Temos mú-
sica, comida: peixe, frango, 
bolos, chamuças e bolachas. 
Comprámos também bebida. 
A  única coisa que me deixa 

um pouco desanimada é não 
ter o meu filho perto de mim, 
ele foi detido há quase um ano. 
Era suposto ter sido solto hoje 
para passar a festa connosco. 
Já que isso não aconteceu, irei 
à cadeia amanhã entregar um 
bolo. Tenho de fazer isso por 
mim e por ele”, desabafou. 

MOMENTO
DE DAR

O bispo Dinis Matsolo, da 
Igreja Metodista Wesleyana em 
Moçambique, defendeu que o 
Natal é um momento de festa e 
de presentes que começou com o 
grande presente que o mundo re-
cebeu de Deus - seu único filho, 
para nos salvar: “Jesus Cristo é um 
presente de Deus que foi entregue 
à humanidade”

Por via disso, reitera que o es-
pírito do Natal tem de ser de dar, 
“cada um de nós tem de se ques-
tionar sobre o que é que tem para 
dar”. 

Assim, “temos de pensar nas 

pessoas carenciadas e solitárias, é 
tempo de pensarmos naquele ido-
so ou outro irmão solitário e dar o 
que pudermos, mesmo que seja 
uma simples companhia”, disse.

É por este motivo que João 
Daniel Elias, secretário-geral do 
Conselho Cristão de Moçambique 
(CCM),  manifestou o desejo de 
ver todos os moçambicanos “em-
briagados” pelo espírito do Natal, 
“cada pessoa tem de encontrar 
uma forma de ajudar o próximo 
neste Natal”, obviamente, "obser-
vando rigorosamente as medidas 
de prevenção da covid-19, isto é, 
não transformar  o Natal num mo-
mento de contaminação"", ape-
lou.

Natal: cultivar convivência pacífica
Está escrito na primeira epís-

tola bíblica de João Baptista que 
“Deus amou o mundo de tal 
maneira que deu seu filho uni-
génito para que todo aquele que 
Nele crer não pereça, mas tenha 
a vida eterna”.

Segundo o arcebispo da Dio-
cese de Maputo, Francisco Chi-
moio, em conversa com o do-
mingo, o Natal é a celebração da 
fidelidade de Deus para com a 
humanidade, quem enviou o seu 
filho para nos resgatar do pecado 
original.

Deste modo, deve ser cele-
brado com espírito de mudan-
ça. “Temos de nos converter, 
sermos novas criaturas com o 
coração puro e livre de tudo o 
que nos impede de sermos reco-
nhecidos como filhos de Deus”, 
disse Francisco Chimoio.

Para isso, referiu que o Ho-
mem precisa de afastar o egoís-

mo, a intolerância, a falta de 
aceitação do outro e adoptar vir-
tudes como humildade, gene-
rosidade, honestidade, transpa-
rência, perdão e, acima de tudo, 
o amor ao próximo.

Para ele, os desafios que o 
país enfrenta neste momento, 
nomeadamente a insegurança 
e doenças como a SIDA e co-
vid-19, mostram que precisa-
mos de nos recordar que Cristo é 
o príncipe da paz e nos convida a 
criar condições de uma vivência 
pacífica.

E quando colocamos o ter-
rorismo em discussão, faz um 
apelo importante: “jovens, não 
se deixem enganar por falsas 
promessas de enriquecimento 
fácil, cuja contrapartida é terem 
de matar as pessoas”.

Na mesma senda, a reverenda 
Felicidade Chirindza frisou que o 
Natal é um momento de come-

moração da vida e obra daquele 
que nasceu para nos limpar dos 

pecados, trazer a paz e servir 
para “nos abrir os olhos, limpar 

ouvidos”, bem como nos livrar  
da opressão. 

Líderes religiosos em conversa com o domingo

Caló, de pé, com o amigo Vovó Nora

Zito (Zidane) e seu cliente

Acesse: https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

14 26 de Dezembro de 2021
Artes & Letras

Ivan Laranjeira, Museu Mafalala Maria Clotilde, encenadora
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Fazedores das artes 
avaliam 2021
O 

ano 2021 está prestes 
a findar, deixando 
para trás uma série 
de coisas boas, mas 
também negativas. 

Apesar das adversidades, os 
fazedores das artes e cultura 
resistiram e continuam firmes 
com a esperança de que o ano 
que já bate à porta há-de ser 
melhor. 

A pandemia do novo coro-
navírus marcou o ano cultural, 
tendo sido um dos principais 
entraves para a realização de 
festivais, concertos, feiras, en-
tre outros eventos já estabele-
cidos no calendário do ano cul-
tural do país. 

Não obstante durante mais 
da metade do ano se ter man-
tido tudo trancado, nos últimos 
meses os artistas, as casas de 
pasto e todos os intervenientes 
voltaram a sorrir com a reali-
zação de alguns espectáculos 
de música e teatro; as salas de 
cinema voltaram a ver suas ca-
deiras com público, houve ex-
posições, entre outras manifes-
tações culturais. 

domingo conversou com al-
guns artistas e fazedores das ar-
tes para fazerem balanço do que 
foi o ano. 

REALIZÁMOS 
MUITOS EVENTOS 

Para Ivan Laranjeira, mem-
bro-fundador da Associação 
IVERCA, entidade gestora do 
Museu Mafalala, tal como o ano 
passado, 2021 foi atípico, pois a 

pandemia do novo coronavírus 
fez estragos. 

Contudo, ressalva que foi 
um ano que valeu a pena pelo 
facto de ter começado a dar in-
dicações de recuperação, com 
a abertura, nos últimos meses, 
das casas de pasto. “Foi ano de 
desafios, mas nos últimos me-
ses voltámos a operar e a rece-
ber turistas, e para nós isso é 
um aspecto positivo. Sinto que 
conseguimos realizar vários 
eventos”.

No ano prestes a findar, 
arrancaram obras de apetre-

chamento do Museu Mafalala, 
nomeadamente de uma biblio-
teca, atelier e restaurante. A 
ideia é propiciar um ambiente 
agradável a quem visita o mu-
seu, bem como criar mecanis-
mos para atrair mais gente para 
que possa visitar e conhecer o 
histórico bairro da Mafalala.

Na mesma senda, foi pos-
sível realizar uma residência 
artística com artistas moçam-
bicanos e outros tantos vindos 
do Quénia e Botswana. 

Ainda este ano, o Museu Ma-
falala foi um dos palcos do fes-

tival Gala-Gala, do concerto do 
Projecto África, uma banda de 
músicos moçambicanos que, 
anos depois, decidiu voltar aos 
palcos, bem como a Festa da 
Mbira, “um movimento inte-
ressante que andou esquecido 
e que vai ser de grande impor-
tância para a produção de ins-
trumentos”. 

“O museu também foi o pal-
co principal do festival Poetas 
D`Alma, que foi uma espécie 
de homenagem ao bairro da 
Mafalala. Estamos a um ano de 
celebrar o centenário de José 
Craveirinha e este evento deu 
arranque às festividades”, disse 
Ivan laranjeira. 

Apesar de algumas actua-
ções terem sido transmitidas 
por via das plataformas digi-
tais, Laranjeira afirmou que a 
preferência continua sendo o 
calor humano. “Também sen-
timos que ainda não estamos 
devidamente preparados para 
embarcar nesta viagem”.

UM ANO BOM 

A encenadora Maria Clotil-
de viveu momentos felizes nos 
últimos meses do fim do ano. 
Esteve a encenar, com Vítor 
Gonçalves, a peça “Chovem 
Amores na Rua do Matador”, 
uma produção baseada no con-
to com o mesmo título do livro 
“Terrorista Elegante”, da auto-
ria de Mia Couto e Agualusa.  

Para ela, o ano acabou sendo 

especial por ter encenado para 
um grupo de actores que foram 
seus professores. “É desafiante 
trabalhar num texto cujo au-
tor está vivo. O Mia e Agualusa 
acompanharam tudo e deram 
apoio. Foi especial, mas ao 
mesmo tempo um trabalho de 
muita responsabilidade”.

Por este e outros motivos, 
para a encenadora Maria Clo-
tilde, o ano foi bom “apesar 
dos constrangimentos regis-
tados nos primeiros meses do 
ano para realizar algum even-
to. Mas no fim conseguimos e 
talvez a campanha ‘A arte não 
pode para’ tenha funcionado”.

Maria Clotilde disse que as 
exibições através das plata-
formas digitais são ainda um 
desafio. “Senti isso como fun-
cionária da Fundação Fernando 
Leite Couto. Sempre que fazía-
mos, acabava por ser caro, pois 
tínhamos de alugar equipa-
mento, mas foi um processo e 
acabámos por aprender a fazer 
por nós mesmos”. 

TIVEMOS POUCAS 
PUBLICAÇÕES

Em 2021, a editora Kulera 
esteve a trabalhar na edição de 
sete obras, sendo que cinco já 
foram colocadas no mercado. 
Destas, três tiveram lançamen-
to oficial e a editora tem nos 
seus planos a publicação dos 
outros dois livros logo nos pri-
meiros meses do ano que vem.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CARLOS SILVA 
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Deltino Guerreiro, músico

Carla, uma das obras que saiu pela Kulera
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A Rádio Moçambique (RM) homena-
geou na quarta feira o sonorizador Carlos 
Silva, pelo contributo contributo que deu 
à radiodifusão moçambicana. Na ocasião, 
diversas personalidades que tiveram o en-
sejo de trabalhar com este “mestre” pres-
taram depoimentos que se transformaram 
em testemunhos vivos da peculiar vida de 
Silva.

O Conselho de Administração entregou 
ao laureado um diploma de honra, um tro-
féu (constituído por uma réplica do rádio 
Xirico esculpido em pau-preto), uma fo-
tografia do homenageado emoldurada, em 
preto e branco, tamanho A3, e um relógio 
de parede com logo da RM personalizado.

Na sua intervenção, o PCA da RM, Abdul 
Naguibo, destacou as qualidades profissio-
nais e humanas de Carlos Silva, lembrando 
que “os presentes na cerimónia são teste-
munho soberano do carinho que Carlos Sil-
va granjeia. Ele é um ícone da nossa radio-
difusão. Professor de muitos colegas, entre 
vivos e já falecidos”. Disse ainda que Car-
los Silva produziu vários programas, como 
Cena Aberta, Uma Data na História, O Sig-
nificado das Palavras e deu espaço à música 
clássica. Também criou efeitos sonoros que 
hoje fazem parte do rico espólio da RM. 

Carlos Silva ingressou como telefonista 
na então Rádio Clube, hoje Rádio Moçam-
bique, há 70 anos (1951). Passou por dife-
rentes sectores, de entre eles o da técni-
ca. Foi nesse percurso que acompanhou o 

Uma vida dedicada à radiodifusão 

crescimento profissional de várias gerações de radiófilos, uns refor-
mados e outros já falecidos.

Ele foi o primeiro sonorizador da Rádio Clube de Moçambique 
e em 1974 criou uma equipa de 15 sonorizadores. Após a indepen-
dência, Carlos Silva foi obrigado a conciliar, sucessivamente, a sua 
profissão de sonorizador e a de chefe do Departamento Central de 

Programas, chefe da Antena Nacional e res-
ponsável pela Escola da Rádio, criada em 
1981/1982.

Aposentado formalmente há 24 anos 
(1997), Carlos Silva é considerado por mui-
tos profissionais desta estação emissora uma 
verdadeira biblioteca e poço inesgotável de 
conhecimentos. Durante o processo de con-
solidação da independência, Carlos Silva aju-
dou, através da Rádio Moçambique, a incutir 
nos moçambicanos a ideia da nação no pe-
ríodo que imediatamente se seguiu à inde-
pendência do país. Mesmo fora do efectivo, 
o homenageado continua a produzir progra-
mas de referência e com décadas de existên-
cia, dos quais destaque vai para o Clássico aos 
Domingos. 

Apesar da cegueira (perdeu a visão em 
2015), Carlos Silva continua a percorrer os 
compartimentos onde se faz radiodifusão na 
Rádio Moçambique que bem conhece desde 
os seus 15 anos, dispensando apoio. Recorre 
às mãos (tacto). Quando recolhe à casa, bem 
ao lado da RM, tem ajuda de um amigo ape-
nas para atravessar a rua.

Oriundo de uma família bastante modes-
ta, Carlos Silva ingressou na rádio bastan-
te jovem porque, como confessou uma vez, 
precisava mesmo de trabalhar. O pai era um 
militar e a família vivia com muitas dificulda-
des. Carlos chegou a viver numa casa de po-
bres na Namaacha. Viveu de assistência social 
antes de se transformar no primeiro sonori-
zador da Rádio em Moçambique.

Para Emílio Cossa, uma dos 
factores que ditaram o lança-
mento de poucos livros é o facto 
de as propostas recebidas figu-
rarem em projectos complexos, 
que exigem trabalho aturado 
de edição e de pós-produção. 
Outro aspecto determinante é 
que a editora não publicou e-

-books porque financeiramen-
te não tem retorno. 

“Outro desafio é o facto de 
alguns escritores não terem 
conseguido financiamento 
para as suas obras. Este ano, a 
Kulera não patrocinou lança-
mentos e isso contribuiu para 
esta aparente redução de pu-

nada. Neste, as coisas muda-
ram um pouco. Começámos a 
ter alguns concertos a partir de 
Agosto. Por isso, penso que está 
a acabar bem. A vacina deve ter 
ajudado a baixar os casos po-
sitivos e, com ela, veio o alívio 
das medidas restritivas”. 

O artista destacou que o iso-
lamento que a Covid-19 exi-
ge faz com que o artista tenha 
muito tempo para produzir. 

Deltino aproveitou o tem-
po para concluir o seu álbum. 
“Penso que toda a classe sou-
be capitalizar a pandemia, de 
alguma forma. Pensávamos 

que não havia condições, mas 
vimos lançamentos de muitos 
trabalhos”. 

Contudo, Guerreiro disse 
que muitos trabalhos disponi-
bilizados não renderam quase 
nada ao bolso do artista. “Nós 
ainda não temos estrutura para 
ter retorno de um trabalho que 
foi apresentado via plataformas 
digitais. Precisamos de capi-
talizar esta parte. Para além da 
falta de uma lei, temos a ques-
tão do acesso à tecnologia e do 
seu domínio. Muita gente não 
tem domínio das plataformas, 
e isso atrasa-nos”. 

blicações”.
Diante destes fenómenos, 

Emílio Cossa disse que 2021 fica 
marcado pelos resultados ne-
gativos. “Muitos que lançam 
livros dependem, em algum 
momento, de outras activida-
des que fazem para ganhar di-
nheiro. Porque estamos num 
período complicado, as suas 
fontes ficaram afectadas, daí 
que todos sofremos em ca-
deia”. 

Mesmo com os constrangi-
mentos vividos no ano que já 
diz adeus, Emílio Cossa afir-
mou que o ano que vem é para 
sonhar e realizar. “Temos em 
manga o projecto de uma feira 
do livro, uma livraria, lança-
mento da antologia ‘Crónicas 
de Yasuke’, já estamos a prepa-
rar uma antologia sobre lendas 
urbanas e pensamos que volta-
remos a disponibilizar nossos 
livros nas plataformas digi-
tais”, apontou.

PRECISAMOS 
DE CAPITALIZAR 
AS PLATAFORMAS 
DIGITAIS

Para o músico e compositor 
Deltino Guerreiro, 2021 foi me-
lhor que o ano passado, ape-
sar de a pandemia ter ditado 
as regras. “Em 2020 passámos 
quase todo o ano sem fazer 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Oitenta e seis quartos vazios Ponta do Ouro atípica, como nunca foi numa quadra festiva
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Vila praticamente deserta 

PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA

Ponta do Ouro sem turistas vive quadra festiva atípica

P
onta do Ouro é um dos 
melhores destinos tu-
rísticos do extremo sul 
da província de Maputo, 
mas está sem turistas em 

cumprimento do mais recente 
decreto do Governo que res-
tringe o acesso às praias. Sem 
esta possibilidade, a maior 
parte dos turistas nacionais e 
estrangeiros optou por perma-
necer nos seus pontos de ori-
gem, deixando este lugar bal-
near literalmente vazio.

Ponta do Ouro sempre foi 
um lugar de memoráveis cele-
brações da quadra festiva e da 
Páscoa, que são as épocas de 
pico do turismo que, até 2018, 
era massivamente praticado 
por estrangeiros, com real-
ce para sul-africanos, suazis e 
outros provenientes de pontos 
do mundo distantes como a 
Europa e os Estados Unidos da 
América.

Por causa das dificuldades 
impostas pela péssima quali-
dade da via de acesso, a maior 
parte dos cidadãos nacionais 
tinha um vago conhecimento 
deste místico lugar que se tor-
nava apelativo justamente pela 
sua inacessibilidade e pelos 
relatos sobre os seus encantos 
naturais e confluência de cul-
turas.

Em 2018, com a inauguração 
da estrada que liga Maputo e 
aquele destino, passando por 
KaTembe e Bela Vista, ou via 
Boane, milhares de banhistas 
nacionais embarcaram em via-
gem de descobrimento da Pon-
ta do Ouro, a ponto de, num 
ápice, esgotar-se a capacidade 

Visitámos Ponta do Ouro 
na quarta-feira, dia 22 de De-
zembro, data em que, em igual 
período de outros anos este lu-
gar balnear estaria ao rubro, os 
resorts, lodges, casas de hóspe-
des, pensões e até residências 
de particulares estariam com as 
reservas esgotadas e o ambien-
te a fervilhar com o movimento 
de turistas. 

Desta vez, a pequena vila 
estava praticamente deser-
ta, lembrando o ambiente que 
se vive no pico do Inverno, lá 
para os meses de Junho e Julho, 
quando o frio, a maré e o ven-
to fazem das suas e impedem 
que um ser humano com senso 
médio se aproxime da praia.

Nito Carlitos Munguambe é 
vendedor de capulanas de praia 
e descreve que o negócio está 
muito prejudicado por causa da 
pandemia. “Não há movimen-
to, os estrangeiros não entram. 
O final do ano passado foi mui-
to melhor. Repare que hoje só 
consegui vender uma capulana 
quando, em outros anos, com 
o movimento intenso, a esta 
hora já teria vendido muito”.

Deslocámo-nos à maior 
estância turística da Ponta do 
Ouro, denominada Ponta do 
Ouro Accommodation, onde 
encontrámos Adriaan Baasden, 
um turista sul-africano que 
viajou com a esposa por mais 
de 500 quilómetros a partir de 
Joanesburgo, que passariam o 
seu Natal e fim do ano de so-
nhos por ali.

O casal estava destroçado 
porque mal chegou se apercebeu 
de que eram os únicos hóspedes 
daquela unidade hoteleira com 
86 quartos. “Estamos decepcio-
nados. Queríamos ficar por 12 
dias, mas estamos sozinhos e o 
ambiente é simplesmente de-
solador. Preferimos regressar à 
casa”, disseram.

Adriaan e esposa afirmaram 
que circunvagaram por todas as 
estâncias turísticas da Ponta do 
Ouro à procura de gente com 
quem se divertir, mas não en-
contraram, pelo que em apenas 
dois dias já faziam as malas para 
voltar à sua terra. 

Sublinharam que nos dois dias 
em que estiveram hospedados 
pensaram em prolongar mais um 

pouco a estada, “mas ficaríamos 
sem fazer nenhum. É uma pena. 
Ponta do Ouro já nos ofereceu 
momentos memoráveis, mas 
desta vez não tem a menor graça. 
Vamos ter de partir”.

Na estância ao lado, a Kaya 
Kweru, idem. Foram criadas 
condições de acomodação em 18 
quartos e 10 apartamentos, mas 
quando chegámos o assisten-
te do gerente, Romão Sibambo, 
contabilizava chamadas tele-
fónicas de turistas que ligavam 
para comunicar a desistência das 
reservas feitas com vários meses 
de antecedência.

“Tivemos de dispensar o nos-
so pessoal porque manter a casa 
aberta tem custos muito eleva-
dos relativos a salários, energia 

eléctrica, entre outros, e temos 
o dilema de devolver o dinheiro 
que nos foi adiantado pelos que 
pagaram pela reserva”, disse.  

O presidente da AOEPO, Ab-
dul Adamo, disse que há um sen-
timento de frustração dos seus 
associados porque todos sabem 
que nas praias das cercanias, 
como Ponta Malongane e Ponta 
Mamoli, não há nenhum impe-
dimento.

Sublinhou que a expectativa 
era de ver o plano de acção ser 
acolhido pelas autoridades. “Po-
rém, não fomos ouvidos”, disse, 
sendo secundado pela presidente 
da APTURMA, Celma Issufo, que 
falou da existência de vários es-
tabelecimentos que encerraram 
por falta de utentes.

de alojamento formal e infor-
mal.

As celebrações do Natal e 
fim do ano de 2018 são recor-
dadas pelos residentes desta 
área como as mais complicadas 
de todos os tempos, pois houve 
engarrafamento até de pessoas 
que pretendiam aceder à praia 
a pé, foram geradas toneladas 
de lixo orgânico e inorgânico, 
bens diversos foram surripia-
dos, houve acidentes de viação 
fatais, rixa grossa entre gente 
embriagada, etc.

No ano seguinte foram to-
madas várias medidas que tor-
naram possível uma relativa 
convivência entre os turistas 
estrangeiros e nacionais que 
mantiveram aceso o desejo de 
retornar à Ponta do Ouro, des-
ta vez em visitas mais bem es-

calonadas e com pronta e efec-
tiva resposta das autoridades 
locais.

Esta situação repetiu-se no 
ano passado, altura em que a 
pandemia da covid-19 já afec-
tava com bastante sofreguidão 
a região austral de África, com 
particular incidência para a 
África do Sul.

 Mesmo assim, houve festa 
rija, não obstante os incessan-
tes apelos ao distanciamento 
físico, uso de máscaras, hi-
gienização das mãos e, sempre 
que possível, o cumprimento 
da quarentena e do isolamento 
social. 

PLANO DE ACÇÃO 

Com todo o aprendizado 
obtido do convívio com a pan-
demia, e entre decretos para o 
aperto ou relaxamento das me-
didas de prevenção do vírus, 
as associações de Operadores 
Económicos da Ponta do Ouro 
(AOEPO) e Provincial de Tu-
rismo de Maputo (APTURMA) 
decidiram pôr mãos à obra e 
desenharam o “Plano de Acção 
para Implementação de Medi-
das e Regras de Acesso às Praias 
no Contexto da Prevenção da 
Covid-19”.

Por se tratar de algo novo, 
rotularam este documento de 
“Caso-Piloto da Praia da Ponta 
do Ouro” e dizem ter envolvido 
todas as estruturas relevantes e 
do mais alto nível da província 
de Maputo, uma vez que acre-
ditavam que, por esta via, fa-
riam chegar a sua voz ao Gover-
no central.

domingo teve acesso ao re-
ferido plano, no qual se diz 
que “a iniciativa visa garantir 
a normalidade das actividades 
turísticas e empresariais diante 
das actuais condições adversas, 

gumas instituições do Estado, 
todo o resto depende do turis-
mo que é de sol e mar, nomea-
damente os sectores de trans-
porte, artesanato, comércio 
formal e informal, serviços de 
restauração, bares, cedências 
de gazebos, massagens, entre 
outros.

Por causa disso, os opera-
dores económicos dizem que 
desenharam o plano de acção 
contando que seria possível 
sensibilizar as estâncias de 
hotelaria, turismo e similares 
localizadas em zonas de praia 
a participarem com responsa-
bilidade e garantir a vigência 
e cumprimento das medidas 
propostas.

Também pretendiam apoiar 
na formação e educação das 
comunidades sobre os demais 
aspectos de segurança sanitá-

ria, saúde pública relacionadas 
coma pandemia da covid-19, 
com destaque para o risco as-
sociado à prática das activida-
des de praia. 

Se tivessem tido a opor-
tunidade de levar o seu plano 
avante, esperavam que hou-
vesse retoma ordeira, segura 
e responsável das actividades 
económicas e a reabertura das 
praias, com um controlo do 
acesso através da definição de 
um limite máximo de utentes 
por parcelas ou lotes e sinali-
zação com bandeiras que per-
mitissem aos utentes saberem 
se a área está ou não disponí-
vel.

Também pretendiam ma-
pear a zona costeira tendo 
como referência as áreas em 
frente aos operadores turís-
ticos e a área residencial, por 

colocação de gazebos ou ten-
das, gerando-se, assim, nove 
zonas loteadas para facilitar a 
circulação de pessoas entre as 
parcelas identificadas, com o 
necessário distanciamento que 
seria assegurado com a defini-
ção de limite máximo de uten-
tes por demarcação. 

Os agentes económicos da 
Ponta do Ouro até se prepara-
ram para sinalizar a área com 
a colocação de 26 banners e 
placas de aviso contendo in-
formações relativas ao uso das 
bandeirolas, comportamento 
cívico e ambiental em vários 
pontos para garantir utilização 
adequada da praia.

Assim, seriam colocadas 
placas de proibição da circu-
lação de veículos motorizados, 
descarte de resíduos sólidos 
em lugares impróprios, consu-

mo e venda de bebidas alcoó-
licas, uso de fogareiros ou co-
zinhar na praia, aglomerações, 
entre outros.

Seriam também instaladas 
duas torres de controlo com 
dispositivos de comunicação 
adequados para os casos de 
alerta, inclusive para salva-
-vidas, numa acção que seria 
atribuída ao Serviço Nacional 
de Salvação Pública e Polícia 
Fluvial e Lacustre.

Para materializar este plano, 
a AOEPO e a APTURMA prepa-
raram um orçamento de per-
to de seis milhões de meticais 
para a aquisição de mil bandei-
rolas, 20 placas de aviso, seis 
placas gigantes, 14 placas para 
o acesso às praias, quatro placas 
anti-queimadas, construção de 
quatro sanitários e duas torres 
de controlo.

como forma de assunção das 
responsabilidades pelos em-
presários perante o Governo, o 
mercado e a comunidade”, re-
ferem.

A AOEPO e a APTURMA di-
zem ainda que, por via deste 
plano, pretendem garantir a 
manutenção dos compromissos 
com os postos de trabalho, os 
negócios com fornecedores lo-
cais e comunitários, as obriga-
ções com o fisco, com a banca, 
entre outros, de forma regular, 
e reduzir potenciais danos que 
estão a ser causados pela pan-
demia sobre os mercados e de-
mais sectores da economia na-
cional e mundial. 

No seu entender, a parali-
sação das actividades econó-
micas como medida imediata 
para contenção da contamina-
ção pela covid-19 deixou de ser 
uma acção estratégica porque a 
duração dos surtos da pande-
mia se tomou inestimável. 

Explicam ainda que a reserva 
matemática para supressão das 
necessidades durante a ocor-
rência de eventos inesperados, 
tecnicamente denominada de 

“contingência”, permite que 
empresas organizadas, do ga-
barito das subscritoras da AP-
TURMA, cubram as suas obri-
gações com algum esforço por 
pouco mais de três meses. De-
pois disso, as empresas passam 
para uma situação de insusten-
tabilidade.

“Operar um hotel, um res-
taurante, uma casa de pasto ou 
qualquer outro tipo de activi-
dade com base em 30 por cento 
da sua capacidade de serviço 
por um período superior a seis 
meses obrigou a despedimentos 
em massa, quebra na qualida-
de, incumprimentos com obri-
gações diante da Administração 
Pública, investidores, fornece-
dores, entre outros”, dizem.

Foi neste contexto que o re-
ferido plano de acção foi dese-
nhado, pensando-se que seria 
possível compreender e adap-
tar medidas de controlo sani-
tário publicadas em decretos do 
Conselho de Ministros e demais 
documentos com aplicabilida-
de nas actividades realizadas 
através do acesso e utilização 
da praia.

SEM PRAIA 
NÃO EXISTIMOS

A preocupação que esta en-
tidade tem com o acesso à praia 
pelos turistas que visitam Pon-
ta do Ouro resulta do facto de 
toda a actividade económica e 
social que ali acontece ter re-
lação directa e de forte depen-
dência ao turismo.

“Sem praia, Ponta do Ouro 
não existe”, afirmam os em-

presários e até populares com 
quem interagimos, os quais 
esclarecem que, excluindo al-
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Cientistas encontram “berço” 
de vida sob a Antárctida

O 
continente gela-
do da Antárctida é 
considerado um dos 
locais mais inóspitos 
e menos propensos 

a albergar vida. No entanto, 
uma equipa de investigado-
res anuncia ter encontrado 
uma bolsa na qual 77 espécies 
(sobre)vivem a 200 metros de 
profundidade, por baixo da 
zona conhecida como Ekström 
Ice Shelf, naquele continente. 

As formas de vida encon-
tradas são já conhecidas dos 
cientistas, mas nunca tinham 
sido encontradas em tão gran-
de número num mesmo local 
na Antártida.

No local onde os vermes e 
outras espécies proliferam, 
as temperaturas rondam os 
dois graus negativos e domi-
na a escuridão. David Barnes, 
ecologista marinho na British 
Antarctic Survey, conta que 
“isto aumentou massivamen-
te o número de espécies co-
nhecidas neste local pouco 

Graça Machel foi nomeada em 1990 pela secretária-geral das Nações Unidas como espe-
cialista para o Estudo do Impacto dos Conflitos Armados na Infância. Como reconhecimento 
do seu trabalho, recebeu a medalha Nansen das Nações Unidas em 1995.

O filme “Diamantes de Sangue” foi rodado em Moçambique, concretamente em Goba e 
Maputo, e na África do Sul, contando a história de um contrabandista de diamantes na Serra 
Leoa durante a guerra civil nos anos 90.

O filme moçambicano “Resgate” é a primeira produção de um país africano de língua ofi-
cial portuguesa a ser exibido na maior plataforma mundial de streaming (NetFlix), que está 
disponível em 190 países. Foi escrito e realizado pelo moçambicano Mickey Fonseca e é um 
dos poucos filmes independentes produzidos no país.

A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os 
continentes e deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos. Não se sabe o local 
de origem dela, mas sabe-se que ela iniciou de uma mutação do vírus Influenza. Os primeiros 
casos foram registados nos Estados Unidos.

A primeira chamada de um celular, que pesava 793 gramas, foi realizada por Martin Coo-
per. A demonstração de uma primeira chamada foi feita pelo próprio Martin e aconteceu em 
Nova Iorque no dia 3 de Abril de 1973.

O peru, ave criada pelos índios do México, foi servido pela primeira vez, como prato 
principal, em uma ceia no dia de Acção de Graças, no Estado americano de Massachuset-
ts, no ano de 1621.

As velas são utilizadas para enfeitar a mesa da ceia, trazendo luminosidade que renova 
nossas vidas, como sendo a própria luz de Jesus.

O presépio é a representação do momento do nascimento de Jesus que, segundo a 
história, foi uma criação de São Francisco de Assis, através de uma apresentação teatral.

No dia 25 de dezembro é celebrado o nascimento de Jesus Cristo. Mas esta data só 
foi estabelecida no ano 350, quando o Papa Júlio I, bispo de Roma, oficializou o dia para 
coincidir com uma festa pagã que homenageava o deus Sol Invictus no período do sols-
tício de Inverno (estação do Hemisfério Norte em dezembro).

PENSATEMPO SABIA QUE…

Respostas: a,c,a,a

Em Maio de 1969, Josina Machel casou-se  com Samora Machel, um dos 
líderes da FRELIMO e - futuro - Presidente de Moçambique, passando a 
adoptar o nome dele. Qual é o seu nome de solteira?

a. Josina Abiatar Muthemba
b. Josina Abiatar Mahundla   
c. Josina Abiatar Marrengula
d. Josina Abiatar Maculuve
e. Josina Abiatar

Joaquim Alberto Chissano foi eleito Presidente da Frelimo e da República 
após a morte de Samora Machel em 1986. Quanto tempo permaneceu no 
poder?

a)  20 anos 
       b) 5 anos

c) 18 anos
d) 10 anos 
e) 30 anos

Niassa é a maior província de Moçambique em termos de área, com uma 
área de 122.827 quilómetros quadrados. Quantos distritos tem?

a) 20
b) 16 
C) 18
d) 25
e) 15

Mao Tsé-Tung foi o líder do Partido Comunista que proclamou a Repúbli-
ca Popular da China. Quando é que isso aconteceu?

a) 1949 
b) 1959
c) 1900
d) 1929
e) 1930

conhecido”, esperando que a 
descoberta “ajude a ter pistas 
sobre como a vida nos mares 
polares sobrevive à glaciação”, 

cita o Gizmodo. Os investi-
gadores fizeram um buraco 
no solo com uma broca espe-
cializada e enviaram câmaras 

para procurar naquele local. 
Alguns dos bivalves encon-
trados foram depois datados 
por radiocarbono para aferir a 

respectiva idade e há quanto 
tempo estariam naquele local, 
concluindo-se que alguns es-
tão por lá há 5800 anos. 

“Assim, embora vivendo 
a 3,9 quilómetros das águas 
abertas mais próximas, este 
oásis de vida pode ter tido uma 
existência contínua há seis mil 
anos por baixo do gelo”, reve-
la Gerhard Kuhn, cientista do 
Alfred Wegener Instute e que 
também colaborou na desco-
berta.

“Muitas espécies polares 
suportam níveis muito mais 
baixos de comida do que ini-
cialmente julgávamos”, conta 
Barnes, alertando ainda que as 
alterações climáticas e o dege-
lo naquela região podem levar 
a que estes habitats venham a 
ser expostos em breve e mui-
tos deles podem mesmo aca-
bar por desaparecer, por não 
sobreviverem a outro tipo de 
condições.

Exame informática
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ALBERTO SOZINHO NOSSAPIA

Entre a cozinha e o safari

F
oi na localidade de 
Chirago, distrito de 
Mulevala, província 
da Zambézia, que deu 
os primeiros passos 

da vida. É filho de pai  cozi-
nheiro de nacionalidade zim-
babweana (então Rodésia do 
Sul), que tinha ligações com 
mineiros alemães.

Alberto Sozinho Nossapia, 
o Rosto desta semana, nas-
ceu em 1958, único rapaz dos 
três filhos da família. Seu pai 
trabalhou para a Sociedade 
Mineira de Marrupino, cons-
tituída por um grupo de em-
presários alemães que opera-
vam em Murrua.

Quando frequentava a se-
gunda classe, em 1974, a luta 
de libertação nacional assu-
miu contornos preocupan-
tes, o que levou os pais a se 
refugiarem na Rodésia, por 
influência dos então explo-
radores de minérios na Zam-
bézia. 

Um ano após a indepen-
dência de Moçambique, os 
seus progenitores decidiram 
regressar ao país juntamente 
com as suas duas irmãs. No 
entanto, Alberto permane-
ceu no Zimbabwe sob cuida-
dos dos avôs paternos. 

Com a independência do 
Zimbabwe, em 1980, ainda 
muito jovem, Alberto co-
meçou a trabalhar com um 
casal de nacionalidade ingle-
sa promotor de safari, com 
quem aprendeu a cozinhar e 
a interessar-se pela conser-
vação da natureza.

Trabalhou como servente 
na localidade de Mutare, nas 
margens do rio Save, próxi-
mo do distrito de Chicuala-
cuala, em Gaza. Corria o ano 
de 1986, quando os patrões 
venderam o bloco que explo-
ravam.

Em Dezembro foi escolhi-
do para frequentar um curso 
de culinária em Harare, ca-
pital do Zimbabwe, tendo de 
seguida passado a dirigir os 
acampamentos da empresa.

Foi numa conversa com 
três clientes alemães que 
recebeu proposta para tra-
balhar na Alemanha. Assim, 
em Janeiro de 1991 recebeu, 
dos escritórios da companhia 
aérea Luftansa, em Harere, 
uma passagem aérea e 2600 
marcos para o sustento da 
família durante a estada na 
Europa.

Naquele país europeu foi 
recebido pelo casal que tinha 

estado a praticar safari no 
Zimbabwe. Seu patrono 
foi presidente do clube dos 
caçadores, que pronta-
mente manifestou vonta-
de de apoiar Nossapia.

Dias depois ingressou 
num colégio de culinária. 
Em Dezembro do mesmo 
ano teve oportunidade de 
viajar para celebrar a qua-
dra festiva com a família. 

Retornando à Alema-
nha, seis meses depois 
praticou culinária num dos 
hotéis daquele país, para 
depois juntar-se aos anti-
gos patrões no Zimbabwe.

Dirigiu acampamentos 
de safari na Zâmbia. Con-
duziu um camião que fazia 
safari móvel ligando Hara-
re, Caribe, Zâmbia, Malawi 
e Tanzania como uma es-
pécie de guia turístico. 

A sua vida passou a ser 
de acompanhar turistas 
interessados em contem-
plar a migração dos ani-
mais junto ao rio Nilo. Saía 
também de Harare até à 
região de Calahari, na Na-
míbia. 

Movido pela vontade 
de viver próximo da mãe, 
decidiu arranjar novo em-
prego em Moçambique, 
quando a empresa em que 
trabalhava fechou. Desde 
que viajara para Alema-
nha, nunca tinha voltado 
a ter contacto com a sua 
terra natal.

Uma vez em Moçam-
bique, juntou-se ao pro-
jecto de um empresário 
sul-africano que construiu 
um hotel Azura, na Ilha 
do Ibo, em Cabo Delgado. 
Monitorou a construção 
de uma estância hoteleira 
em Quilalea, onde instruiu 
serventes e cozinheiros na 
fase de operação.

Durante a sua perma-
nência na província mais 
a norte, criou jibóia, gaze-
la e  mochos, naquilo que 
constituiu a aplicação de 
uma experiência adquirida 
no Zimbabwe.

“Criava dentro de casa. 
Para comunicar, tudo de-
pende da língua que ensi-
namos aos animais. Até a 
cobra pode obedecer àqui-
lo que a pessoa manda”, 
afirmou, ressalvando que 
o réptil possuía 3,5 metros 
de comprimento. 

Explica que os mochos 
escalavam as imediações 
do quarto agitando as asas 
sempre que ele se demo-

rasse a despertar. Para to-
car na jiboia era preciso 
fazer um ritual com gestos. 

Reencontrou-se com 
um antigo colega na Zâm-
bia envolvido na abertura 
de uma empresa de safari 
junto ao rio Lugenda e no 
Pemba Beach Hotel. Foi 
gestor do acampamento da 
empresa de safari em Lu-
cinge, dispondo da opor-
tunidade de ficar ligado à 
vida selvagem.

E a sua experiência no 
ramo hoteleiro não pára 
por aqui. Foi gestor dos 
acampamentos de Lucin-
ge, Ndapata e Mutarica, 
onde ensinou pessoas a 
cozinharem e a realizarem 
outros trabalhos. Em 2005, 
o patrão resolveu cons-
truir um hotel no Monte 
Mecula, numa área onde 
permaneceram mineiros 
alemães antes da Segunda 
Guerra Mundial.

O intenso frio, com 
temperaturas negativas, 
levou a alternativamente 
a dar origem ao Lugenda 
Camp, numa área densa-
mente povoada por ele-
fantes.

Devido a desentendi-
mentos entre os sócios, o 
seu patrão resolveu levar 
Nossapia para um projec-
to turístico denominado 
Luambeze, nas imediações 
de uma lagoa. 

Em 2009, junto ao rio 
Rovuma, zona de Cham-
ba, liderou a construção 
de um acampamento tu-
rístico com recurso a mão-
-de-obra local. Conseguiu 
reabrir uma pista de ater-
ragem que operou no pe-
ríodo colonial.

Em 2011 há um infortú-
nio. Alberto sofre um gra-
ve acidente que o marcou 
por toda a vida. Na fase de 
construção do complexo 
Mazeze, um tronco esca-
pou das alturas e atingiu-o 
na cabeça, sofrendo frac-
turas delicadas que quase 
lhe custavam a vida...

Como o azar não vem 
só, em 2013 uma arrelia-
dora diabetes começou a 
limitar a sua capacidade 
para o trabalho.

Quatro anos depois 
integrou uma equipa de 
censo de animais na Re-
serva Especial do Niassa, 
onde até hoje desempe-
nha a função de gestor dos 
acampamentos de Mbata-
mila.  
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domingo publica cartas, através das quais o 
estimado leitor partilha reflexões sobre alguns 
temas da actualidade, nomeadamente, sociais, 

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

palavras e podem ser enviados para os seguin-

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

Línguas locais 
nos bancos comerciais

A pandemia do novo coronavírus 
trouxe muita novidade desde que 
eclodiu em Moçambique, em Março 
de 2020. 

Ensinou-nos que devíamos ter 
mais cuidados com a nossa higiene 
pessoal e colectiva. Por imperativo 
disso, passamos a usar máscaras e a 
andar com frascos de álcool e gel. 

Antes da covid-19, máscaras 
eram para o pessoal da saúde e ai 
de quem fosse visto a andar por ai 
com uma…era considerado arro-
gante e tantos outros nomes. Mas 
a coisa mudou. Agora, quem não 
usa é tido como irresponsável.  
Por essa razão, resolvi enumerar as 
diversas vantagens do uso da másca-
ra, que vão além da protecção da co-
vid-19. A propósito, quero acreditar 
que algumas das medidas que toma-
mos vieram para ficar e a pessoa que 
continuar com problemas de higiene 
depois da pandemia é complicada.

Vamos a isso. Para começar, a más-
cara ajuda-nos a “fugir” de algu-
mas pessoas. É que, se não queremos 
cumprimentar alguém, basta pegar 
no celular e abaixar um pouco a ca-
beça e, se tiver auriculares, melhor 
ainda. Nem é ser antipático. Às ve-

zes, não queremos falar com ninguém 
mesmo.

Quem anda nos transportes pú-
blicos vai identificar-se com esta: 
existiam aqueles passageiros que en-
travam nos "chapas" com bolachas, 
amendoim, maçaroca, castanha e 
outras coisas e incomodavam os ou-
tros durante o trajecto, mas agora não 
podem mais fazer isso porque têm de 
ficar de máscara. Ainda que exista um 
e outro que teimam. 

Que me desculpem, mas também 
nos protegem de gente que sofre de 
mau hálito e aqueles que quando fa-
lam soltam saliva. A verdade é que os 
dois lados ficam protegidos. 

Para os que sofrem de sinusites e 
rinites, escapam de cheiros exagera-
dos de perfumes, poeiras. Acho que 
são os que mais satisfeitos ficam com 
o uso de máscaras porque escapam de 
cada situação. 

Não menos importante, protege-
-nos de frio e nos dias em que faz 
ventania da poeira. Podia continuar 
a enumerar mais vantagens, mas vou 
parar por aqui. 

Wanga Albino

Vantagens de usar 
máscara

Falar ronga, changana, citshwa, sena, 
ndau, ou qualquer outra língua deste belo Mo-
çambique não devia ser motivo de vergonha, 
desde que usada devidamente, e não como 
forma de discriminação, como tem aconteci-
do em alguns locais.

Tenho notado com alguma preocupação 
que os bancos comerciais que operam em Mo-
çambique só se preocupam em formar os seus 
trabalhadores na nossa língua oficial que é o 
português.

Este é um país multilingue e temos pessoas 
que saem de um ponto para outro e nem todos 
falam a língua-mãe, mas precisam de todo o 
tipo de serviços, incluindo bancários. 

Digo isto porque notei que entram velhos, 
senhoras e até jovens nos balcões que preci-
sam de fazer alguma operação bancária, mas 
que têm dificuldades de entender a língua 
portuguesa.

E os atendentes, no lugar de tentarem 
comunicar-se nas nossas línguas moçambica-
nas, “lutam” para explicar coisas que visivel-

mente o cliente não entende. O resultado dis-
so é que às vezes preenchem mal os impressos 
e pode dar-se o caso de sair do banco sem se 
entender.

Na minha opinião, não custa nada fazer o 
que as operadoras de telefonia móvel nacio-
nais fizeram, que é inserir línguas locais na li-
nha do cliente. Que é para não nos cingirmos 
ao português. 

Na minha opinião, todos ganham apren-
dendo algumas das línguas locais de cada re-
gião do país. Por exemplo, se o balcão estiver 
localizado em Nampula, os seus colaboradores 
deviam aprender a falar, pelo menos, macua. 

Quando estiver no Niassa, que tenha no-
ções básicas de nyanja. A ideia não é ser fluen-
te. É que tenha noções para que sempre que 
os nativos se fizerem ao balcão tenham um 
atendimento condigno, como qualquer outro 
cliente. Sem ter de passar por constrangimen-
tos de vária ordem.

Calisto Miguel

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

Como avalia o ano 2021?
Um ano, várias realizações. Se para uns 2021 foi um ano de in-

certezas, para outros a sorte e dedicação ajudaram para a realização 
de anseios tanto no crescimento pessoal como  profissional. Por se 

tratar de um momento geralmente dedicado à reflexão, domingo 
saiu à rua para registar a avaliação que os cidadãos fazem do ano 
que  finda.

SAÍ DA “SOGRARIA”

- Glória Paisão, técnica de 
limpeza

Foi um ano muito com-
plicado, mas consegui sair 
da “sograria”. Mesmo assim, 
a pandemia colocou-me à 
prova. Perdi o emprego por 
três meses. Ficar em casa sem 
poder fazer algo rentável foi 
muito complicado para mim.

Em algum momento per-
di a esperança de alcançar 
as minha metas anuais, mas 
Deus é grande. Recuperei o 
meu emprego e finalmente 
consegui pôr a minha casa 
habitável. Assim já moro na 
minha própria residência.

ANO MUITO MAU

- Lina José, cozinheira

Este ano foi muito mau 
porque tivemos de viver com 
limites. Muita gente adoeceu e 
outros perderam a vida, entre 
familiares e amigos.

Consola-me o facto de ter 
conseguido ter o meu bebé 
mesmo com medo. Foi muito 
difícil para mim conceber nes-
te período. Veja que em algum 
momento duvidei se meu bebé 
nasceria com vida por conta 
desta doença.

Mesmo assim, continuo fir-
me. A minha maior preocupa-
ção era a gestação. 

Quanto ao resto, não tive 
problemas, mas por causa das 
pessoas que padeceram não 
posso assumir que tenha sido 
um bom ano.

ABRI MEU NEGÓCIO

- Lisa Chaguala, avicultora

Consegui realizar boa parte 
dos meus anseios mesmo com 
os desafios da pandemia da co-
vid-19. Aliás, a pandemia trouxe 
algo muito interessante que é o 
estímulo à auto-superação, e foi 
o que aconteceu comigo. A crise 
obrigou-me a ser mais criativa e 
comecei a empreender. 

Foi daí que tive ideia de criar 
frangos. Comecei no mês de 
Março com 100 pintos. Até No-
vembro o negócio cresceu e ago-
ra tiro cerca de 300 frangos. 

Para mim, a auto-superação 
é o lado bom da pandemia e por 
essa razão não posso negar que 
tive um bom ano.

TERMINEI A 
LICENCIATURA

-  Edgar Timba, gestor de 
media

Para mim, foi um ano de con-
quistas, apesar das dificuldades 
que passei por causa da pande-
mia.

Na faculdade foi difícil adap-
tar-me ao novo modelo de ensi-
no e aprendizagem, mas, contra 
todas as expectativas, concluí a 
minha licenciatura.

Senti-me muito intimidado 
quando foi introduzido o modelo 
de ensino híbrido. Pensei que me 
fosse derrubar, mas resisti e con-
segui alcançar o meu objectivo 
principal de terminar o curso. 

Lamento as vidas perdidas 
devido à pandemia da covid-19.

TENHO SAÚDE

- Gil Alberto, comerciante

Tive um bom ano porque 
tenho saúde. Vi muita gente 
adoecer. Alguns venceram a 
doença e outros não resistiram. 
Eu, graças a Deus, ainda tenho 
saúde. 

É claro que não foi tudo um 
mar de rosas, mas os problemas 
que enfrentei são insignifican-
tes.

Consegui manter o meu 
negócio firme. A pandemia 
tentou desestabilizar-me, mas 
resisti. Não tenho motivos para 
reclamar.

O ano não foi fácil, mas 
conseguimos chegar ao fim 
com sorriso no rosto.

NÃO PERDI EMPREGO

- Alberto Cuinica, engenheiro 

Pelo menos não perdi empre-
go. A pandemia levou muita gen-
te a cair no desemprego, mas não 
foi o meu caso. 

Além disso, a  minha saúde e a 
da minha família está em dia, mas 
o medo de acordar desempregado 
por causa da crise provocada pela 
pandemia tira-nos sono.

É por isso que, para mim, o 
ano foi cansativo. Depois de as-
sistirmos aos problemas que a Co-
vid-19 nos causou no ano passa-
do, esperávamos que este ano os 
efeitos reduzissem, e porque não 
acabarem por completo? Mas não 
foi o que aconteceu. Foram vagas 
sucessivas, tanto que agora esta-
mos na quarta.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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MODO DE PREPARAR

Ganache de chocolate:
200 ml natas/creme de leite 
200 gr chocolate 
Creme mascarpone:
250 gr de mascarpone 
100 ml natas/creme de leite 

(30% MG) 

75 gr de açúcar 
2 col. sopa de natas/creme de 

leite 
1 folha de gelatina (incolor) 
30 bolacha champanhe 
200 ml café 
cacau em pó 

suspiros para decorar 
coco ralado para decorar 
Materiais
Forma de bolo (rectangular)
Filme plástico
Batedeira eléctrica
Modo de preparar

Tronco de Natal
INGREDIENTES

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

RECEITA

Ganache de chocolate: 
Aqueça as natas/creme de leite. Coloque os pedaços de 
chocolate numa tigela e por cima deles despeje as natas/
creme de leite quentes. Misture até ficar homogéneo. 
Reserve à temperatura ambiente. Creme mascarpone: 
Num copo, por exemplo, deixe a folha de gelatina mer-
gulhada na água fria. Numa tigela, coloque o mascar-
pone, o açúcar, as natas/creme de leite bem frios e bata 
até formar um creme bem firme. Aqueça as duas colhe-
res de sopa de natas/creme de leite e derreta a folha de 
gelatina amolecida no interior. Em seguida, adicione 
a esta mistura o creme de mascarpone e misture bem. 
Guarde na geleira. Cubra/forre por dentro sua forma de 

bolo com o papel filme plástico. Mergulhe rapidamente 
as bolachas champanhe no café frio e faça uma camada 
no fundo da forma com as bolachas humedecidas. Em 
seguida, passe um pouco do ganache sobre as bolachas. 
Despeje e espalhe bem a metade do creme mascar-
pone. Refaça a camada dos biscoitos (embebidos com 
café), passe o ganache e a outra metade do creme mas-
carpone. Uma terceira camada de biscoitos embebidos 
cobertos com o restante do ganache. Refrigere no mí-
nimo três horas. Desenforme sobre uma travessa e re-
tire o papel filme/transparente. Polvilhe com cacau em 
pó. Decore com suspiros. Para dar um efeito de neve, 
coloque o coco ralado por cima (e também na travessa). 

Dicas para 
curar ressaca

Depois de estar 
na barraca não coma 
xilalelu (óstia)

SAÚDE

Beba muita água 
O álcool tem efeito diurético, o que 

significa que ele aumenta a eliminação 
de líquidos pela urina. Em consequência, 
o organismo sofre com a desidratação, 
responsável por boa parte dos sintomas 
de ressaca.

Tenha cuidado com medicamentos
Você até pode recorrer a um analgé-

sico ou anti-inflamatório para aliviar a 
dor de cabeça ou tomar medicamentos 
comummente associados ao combate à 
ressaca,  mas é preciso ter muito cuida-
do com a automedicação. O paracetamol, 
por exemplo, não é indicado para curar 
ressaca, pois sua metabolização pode 
sobrecarregar ainda mais o fígado. Dessa 
forma, é sempre importante ter orienta-
ção do médico ou do farmacêutico antes 
de tomar qualquer medicamento.

Não exagere no café
Uma chávena de café até pode dar-lhe 

mais energia para enfrentar um dia de res-
saca e ajudar a aliviar a dor de cabeça, mas 
não deve exagerar.

Aposte em frutas e em sumos naturais
Os sucos naturais recém-preparados 

contêm boas doses de vitaminas, mine-
rais e substâncias antioxidantes que favo-
recem a desintoxicação do organismo e 

auxiliam a curar a ressaca. Além disso, o 
açúcar natural das frutas ajuda a repor os 
níveis de glicose do sangue sem exageros.

Coloque mel no seu desjejum
Pode parecer impensável comer algu-

ma coisa logo que você acordar depois de 
uma bebedeira, mas é preciso fornecer 
energia ao seu corpo para que ele se re-
cupere. Para facilitar, aposte em alimen-
tos como torradas ou cereais, que são de 
fácil digestão, e acrescente uma colher de 
mel. Esse ingrediente é rico em frutose, o 
mesmo açúcar encontrado nas frutas, e 
tem propriedades anti-inflamatórias que 
ajudam seu organismo a livrar-se do mal-
-estar.

Faça refeições leves
Como o fígado, o estômago e o intesti-

no estão sobrecarregados pelo excesso de 
álcool, pelo que é recomendável evitar o 
consumo de alimentos pesados para que 
esses órgãos possam recuperar-se.

Repouso
Seu corpo está sofrendo pela intoxi-

cação, você está irritado e seu nível de 
atenção está reduzido. Por isso, se possí-
vel, procure descansar, evite fazer esforço 
físico e tenha uma boa noite de sono. 

Fonte(s): Boa Saúde, Minha Vida e Tua 
Saúde

É verdade que quando o homem obe-
dece a todas as regras acaba perdendo al-
guns ambientes de diversão. 

E neste período do ano, dentro da qua-
dra festiva, muita gente se vê tentada a 
pisar na “linha vermelha”, pois acha que 
“é o momento” de tirar tudo o que deixou 
contido ao longo do ano, de se entregar 
para viver a vida de um modo extravasa-
do.

Mas, quando se trata de lides religiosas, 
esta teoria não funciona. Por aqui, a recti-
dão é uma lei. 

É por este motivo que a vovó Delfi-
na Timbe, residente em Magude, chama 
atenção aos frequentadores de barracas 
de venda de bebida, “onde fazem coisas 
muito feias, vergonhosas, vão atrás de 
mulheres, pagam bebida para elas”, que 
nem deviam pisar na igreja, muito menos 
“comer xilalelu (óstia), depois de beber e 
meter-se com mulheres”.

A anciã questiona onde buscam cora-
gem para tal, sendo que, na sua forma de 
ver, “a consciência devia pesar”, depois 
de fazer tanta coisa imoral. 

- vovó Delfina Timbe, residente em Magude

Acesse: https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

22

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

MUSEUS

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

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

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

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

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

1:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUÍ

11:10- TUDO VAI FICAR BEM 

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

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLENTIM METEOROLÓ-
GICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ESTA SEMANA ACONTE-
CEU

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

15:00- DOMINGO DESPORTIVO

18:05- UMA DATA NA HISTÓRIA

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

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

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO
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CINEMA

Agenda
Cultural

Matrix Resurrections traz nova abordagem

ÁRIES
Tire certo tempo para que possa reflectir 

sobre os sentimentos e as expectativas que 
você criou ao longo desse ano e comece a 
considerar quais os efeitos disso.

TOURO
Não se preocupe em demonstrar a for-

ma como você lida com situações de stress, 
mas, sim, preocupe-se em entender quem é 
você na situação. Flexibilidade emocional e 
psicológica são fundamentais para alcançar, 
de fato, um estado de bem-estar consigo e 
com o outro.

GÉMEOS
Reserve um momento para reflectir so-

bre as condições que você impõe a determi-
nadas formas de relação. Permita-se novas 
tentativas e novas experiências.

CÂNCER
As demandas de diversas outras esferas 

de sua vida podem caminhar em direção 
ao stresse, mas não se deixe levar. Encon-
tre mecanismos de relaxamento, como, por 
exemplo, em uma atividade ao ar livre.

LEÃO
É momento de refletir sobre os impactos 

desses sentimentos em seu dia a dia, bem 
como nas suas outras emoções. Seu bem-
-estar emocional é a base para que você se 
sinta confortável para a busca de atividades 
outras. 

VIRGEM
É importante buscar soluções a proble-

mas ou mesmo pensar em mecanismos que 
evitem que os problemas surjam, mas isso 
não pode tomar todo seu tempo. 

LIBRA
Contextos deliberativos são deman-

dantes e, mesmo assim, você consegue li-
dar bem com todas elas. Isso não significa, 
porém, que você não sofra os efeitos desse 
processo. Stress é algo que se manifesta de 
diversas formas. 

ESCORPIÃO
É importante identificar estes momen-

tos para que você encontre momentos de 
recompensa, além de encontrar inspiração. 
SAGITÁRIO

Críticas podem surgir dos mais diversos 
lugares, mas a sabedoria e o auto-respeito 
vêm sempre de você primeiramente. Fle-
xibilidade psicológica e emocional são pa-
lavras-chave para um bem-estar de quali-
dade.
CAPRICÓRNIO

Tempo de qualidade na presença de 
quem se gosta pode ser um fator de con-
quista, além de, claro, se tratar de um ele-
mento fundamental em qualquer estágio do 
relacionamento. Abrace cada oportunida-
de.

AQUÁRIO
Esta semana é uma oportunidade de 

abordagem. Se há o desejo do reencontro, 
pergunte-se o que de fato te impede. Per-
mita-se sentir aquilo que te proporciona 
momentos de felicidade. 

PEIXES
Você encontra e fornece apoio nas rela-

ções que você constrói com muito esmero e 
cuidado. Suas relações do ambiente de tra-
balho são especialmente importantes para 
o estabelecimento de potenciais colabora-
ções. 

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

O trio que assina o roteiro do 
novo filme preferiu focar, dessa vez, 
naquilo que jamais ficará datado, 
quando bem feito: tramas comple-
xas e dinâmicas e histórias filosofi-
camente ricas, capazes de prender 
o espectador durante horas, muito 
por conceitos inusitados, que bei-
ram a insanidade, do que propria-
mente truques baratos.

Dirigido agora por Lana Wa-
chowski, Matrix Resurrections foi 
também escrito por outros par-
ceiros da cineasta, David Mitche-
ll e Aleksandar Hemon, uma esco-
lha que pode ter sido fundamental 
para que esse novo capítulo soe 
como o mais diferente de todos 
dentro da franquia. 

O filme não apenas tenta fazer 
diferente no que se refere à cons-
trução de uma nova história, como 
também é capaz de tecer críticas 
pontuais à nostalgia exacerbada dos 
fãs – isso sem desrespeitar ou dei-
xar de reverenciar a obra original, 
sobretudo o primeiro longa.

O choque, no entanto, deve 
acontecer logo de início, pois, se, 
por um lado, temos, novamen-
te, Keanu Reeves vivendo o tal Tho-
mas Anderson – o escolhido que 
trabalha com computadores, mas 
aqui em desenvolvimento de jogos – 
por outro, a linguagem apresentada 
é completamente atípica de tudo o 
que se viu na franquia até então. 

A começar pela brincadeira de 

metalinguagem, em que colocam 
personagens tentando desvendar 
como seria fazer hoje um quarto 
filme de Matrix – nessa realida-
de, Matrix é um jogo de sucesso 
que depois ganhou filmes, ou seja, 
exactamente o oposto da produção 
original.

Todavia, a narrativa engendrada 
por Lana Wachowski caminha de 
maneira lenta e quase intimista (e aí 
também entra o estilo dos roteiris-
tas), dando espaço para mais cenas 
internas e conversas triviais. Essa 
escolha permite que a produção 
discuta conceitos e personagens 
que eram outrora relegados em de-
trimento daquelas exaustivas cenas 
de acção que atingem o insuportá-
vel no decepcionante Matrix Revo-
lutions (2003). 

Aqui ficamos sabendo, mais a 
fundo, sobre a história e desfecho 
de Zion, tal como foi que surgiu a 
nova cidade da Matrix. Vale lembrar 
que tanto Trinity quanto Neo não 
lembram das suas vidas passadas 
neste novo ciclo que acontece após 
os eventos já citados de Revolu-
tions. Essa pegada, digamos, mais 
arrastada não isenta a Wachowski 
de orquestrar cenas de acção belís-
simas, detentoras de uma plastici-
dade ímpar que poucos cineastas 
são capazes reproduzir – a exemplo 
da nova luta entre Neo e Morpheus 
numa espécie de tatame oriental – 
um dos andamentos mais marcan-
tes do ano.

É claro que o sempre óptimo 
cinematografo John Toll (Além da 
Linha Vermelha) tem grande peso 

nesse aspecto, já que é ousado e in-
teligente ao criar um design estéti-
co bem diferente daquele utilizado 
por Bill Pope nos filmes originais (os 
flashbacks inseridos deixam isso 
bem claro), dando assim uma iden-
tidade própria ao novo filme.

Mesmo sem possuir nenhum 
véu verde ou sequer abusar dos sig-
nos já citados, Resurrections tem a 
mesma pujança estética de qual-
quer Matrix já feito, sendo até mais 
elegante que os dois últimos.

A renovação de elenco tam-
bém acabou sendo bem-vinda, 
com Jonathan Groff dando novos 
ares ao agente vilão Smith, agora 
mais cínico que arrogante. Assim 
como Yahya Abdul-Mateen tem 
uma forte presença em tela com o 
novo Morpheus. 

Assim como é necessário ci-
tar Jessica Henwick, a Bugs, que é 
uma das protagonistas do longa, 
em que sua personagem, que se 
parece com a Trinity, tenta desper-
tar Neo com a ajuda de Morpheus. 
Bugs é usada também para trazer 
algumas questões filosóficas – filo-
sofia sempre algo presente em toda 
obra – flertando com as obsessões 
do passado e o apreço pela já falada 
nostalgia.

A história também segue um 
rumo muito diferente daquele que 
vemos na saga anterior, ainda que 
figuras como o Arquitecto retor-
nem de maneira surpreendente – 

outro antigo personagem também 
vai deixar o público de cabelo em 
pé, principalmente pela forma que 
está hoje, é o Merovingian. 

Jada Pinkett Smith, por exemplo, 
é outra que retorna como a capitã 
Niobe, mas com uma maquiagem 
pesada. Enfim, todos esses arqué-
tipos dicotómicos já mostram o que 
esperar de Matrix Resurrections, 
pois sempre teremos um anda-
mento ou outro que remete a anti-
ga trilogia, no entanto a trama que 
exploram aqui pouco tem a ver com 
tudo aquilo. A participação de Car-
rie-Anne Moss e sua Trinity inverte 
o jogo de maneira sensacional – ain-
da que o romance com o Neo conti-
nue intenso e usual.

Lana Wachowski não vê proble-
mas em discutir ideias que devem 
soar um tanto herméticas para o 
público em geral, ou, pelo menos, 
para quem espera um “blockbus-
ter” qualquer. De modo que Ma-
trix Resurrections surge de maneira 
bastante positiva, isso por querer 
distanciar-se da grande maioria das 
abordagens anteriores, mesmo uti-
lizando o que chamam de fórmula, 
mesclando pancadaria e filosofia – 
quer algo melhor que isso? 

É claro que está longe de alcançar 
o nível do Matrix que parou o mun-
do na virada do milénio, porém tem 
personalidade suficiente para andar 
com as próprias pernas e não fazer 
feio em nenhum momento..
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Nestas festas Ganhe 10%  de desconto 
ao anunciar nos jornais da Sociedade 

do Notícias para o Natal e o fim de Ano 
Aproveite já.

Campanha válida para estâncias turísticas 
e de restauração.

Contacte-nos pelo:  +258 84 3400623
Ou visite-nos balcões em todo o país

13852
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Transporte público
mais caro 

N
ovas tarifas de trans-
porte público entram 
em vigor a partir de 2 
de Janeiro, abrangen-
do rotas interurbanas, 

interdistritais e interprovin-
ciais de todo o país. 

A tabela de preços varia de 
região para região, segundo 
sublinhou  Castigo Nhamane, 
presidente da Federação Mo-

çambicana dos Transportado-
res (FEMATRO).

Na cidade de Maputo, por 
exemplo, nas rotas em que a 
tarifa é de 10 meticais passa 
para 12, enquanto noutras ha-
verá agravamento de três me-
ticais.

Ressalvou que o aumento 
dos preços de transporte chega 
em momento oportuno, uma 

vez que a agremiação vinha 
solicitando ajustamentos há 
três anos. 

A mesma fonte refere que 
o reajuste devia ser anual, tal 
como acontece em alguns paí-
ses da região, e apontou a ne-
cessidade de manter diálogo 
com o Governo para aprovação 
de um decreto que permita que 
haja reajuste anualmente.

Trinta e três moçambicanos estão a cursar Medicina em universida-
des cubanas, à razão de três estudantes por província do país.

Na quarta-feira, em Havana, capital cubana, teve lugar a cerimónia 
de assinatura de contrato de prestação de serviços educacionais entre 
o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) de Mo-
çambique e a Comercializadora dos Serviços Médicos Cubanos (CSMC). 

O contrato, que prevê a formação de 100 médicos até 2024, teve 
como signatários a directora-geral do Instituto de Bolsas de Estudos, 
Carla Caomba, e a presidente da CSMC, Yamila de Armas Águila. 

A cerimónia foi testemunhada por Eliseu Machava, embaixador de 
Moçambique em Cuba; reitor da Academia de Altos Estudos Estraté-
gicos, Manuel Bocuto; directora nacional-adjunta para Planificação, 
Estatística e Cooperação no MCTES, Rachida Mamade; conselheiro da 
Embaixada de Moçambique em Cuba, Januário Sumbane, além de qua-
dros da CSMC.

O acto enquadra-se nas acções de seguimento da visita de trabalho 
que o Presidente Filipe Nyusi efectuou a Cuba em 2017 e da operaciona-
lização do memorando de entendimento entre os dois países no domí-
nio da formação em Ciências Médicas. 

No âmbito da cooperação existente no domínio da Educação, Mo-
çambique começou, em 2018, uma nova fase enviando estudantes para 
a frequência do curso de Licenciatura em Medicina Geral.

Durante a sua estada em Cuba, a delegação do MCTES manteve en-
contros com reitores do Instituto de Ciências Policlínicas de Victoria de 
Girón e da Escola Latina de Medicina. Também reuniu em separado com 
estudantes moçambicanos que frequentam instituições de ensino na-
quele país, tendo constatado que, no geral, a situação académica e social 
deles é boa. 

A delegação manteve, igualmente, encontros de trabalho no Minis-
tério de Educação Superior e da Informática e Comunicações, para além 
de visitar a Universidade de Ciências de Informática.

Refira-se que a cooperação com a República de Cuba data da luta de 
libertação nacional, tendo milhares de jovens moçambicanos sido for-
mados em várias áreas de conhecimento.

Cuba assegura
formação
de 100 médicos
até 2024

Antigas estrelas de futebol da 
Zambézia receberam na sexta-
-feira ajuda alimentar e dinheiro 
para aliviar algumas necessida-
des básicas.  

A ajuda surge no contexto da 
primeira fase uma campanha 
denominada “Estrelas Nunca 
Morrem”, desenhada pelo jor-
nalistas da Sociedade do Notí-
cias em Quelimane Jocas Achar. 

Trata-se de uma campanha 
de solidariedade que mobilizou 
apoio alimentar, produtos de 
higiene e dinheiro.  

A entrega do donativo teve 
lugar  na Casa Provincial da Cul-
tura da Zambézia, num evento 
testemunhado pelo Governo, 
liderança da Associação Provin-
cial de Futebol, familiares dos 
beneficiários e imprensa. 

No total foram sete ex-es-
trelas que receberam apoio. São 
pessoas que no passado deram 

títulos aos seus clubes e pro-
porcionaram  alegria ao público, 
mas que com o andar o tempo 
foram sendo  esquecidas por to-
dos. 

Jocas Achar, mentor da ini-
ciativa, descreve a condição so-
cial das ex-estrelas como sendo 
precária, até porque alguns de-
les são vistos nas ruas de Queli-
mane pedindo esmola.  

Reconhece que a ajuda ali-
mentar não resolve de todo a 
situação social,  mas pelo menos 
será possível pôr alguma coisa à 
mesa nesta quadra festiva. 

Durante dez dias, a campa-
nha mobilizou cem quilogramas 
de arroz, óleo alimentar, massa, 
açúcar e cada um dos beneficiá-
rios recebeu 2300 meticais. 

O director provincial da Ju-
ventude, Emprego e Desporto, 
José Maria Lobo, disse na ocasião 
que se trata de uma iniciativa 

Antigas estrelas de futebol 
recebem ajuda em Quelimane

José Lobo ladeado por Jocas Achar, à direita, e pelo presidente da Associação Provincial de Futebol

ímpar na Zambézia, sobretudo 
porque em menos de dez dia se 
conseguiu apoio acima das ex-
pectativas.  

Pediu aos vários segmentos 
sociais a aderirem à segunda fase 
da campanha, que inicia depois 
da quadra festiva. 

O mentor da iniciativa agra-
deceu o apoio de todos os que 
contribuíram para o sucesso da 
campanha.
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Disciplinar sem limitar liberdades
CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA PARLAMENTAR

- Caifadine Manasse, da Frelimo - José Domingos, do MDM - Venâncio Mondlane, da Renamo

Venâncio Mondlane vê com bons olhos o Código de 
Conduta e de Ética Parlamentar, esperando que seja 
debatido na quinta sessão.

Entretanto, Mondlane disse ser importante que 
esta lei não diminua os direitos dos deputados. “Que 
este código de ética não seja usado como um expe-
diente para coarctar a nossa liberdade, mas sim para 
garantir a integridade dos deputados, integridade na 
casa, garantir a urbanidade, dar orientação ética, mo-
ral, deontológica aos deputados e à sociedade”, subli-
nhou.

Acrescentou que a lei poderá ainda evitar que as 
pessoas continuem a chamar a Assembleia da Repú-
blica de escolinha do barulho. “Acho que o código de 
ética vai servir para fazer recordar ao deputado os ca-
minhos que deve trilhar. Mas é preciso atenção para 
não privar as liberdades dos deputados; afinal, mesmo 
que venham de uma bancada aqui estamos todos a re-
presentar o povo moçambicano”, concluiu.

E
ncerrou re-
centemente a 
quarta sessão 
ordinária da 
Assembleia da 

República na sua nona 
legislatura. Durante 
cerca de dois meses, o 
Parlamento aprovou 34 
matérias das 44 agen-
dadas. 

Foram aprovados 
instrumentos como a 
Lei do Plano Económi-
co e Social e Orçamento 
do Estado para 2022, a 
Lei de Saúde Pública, a 
Lei do Sistema de Se-
gurança Social Obriga-
tória dos Funcionários 
e Agentes do Estado 
e a Lei de Revisão da 
Lei n.º10/2017, de 1 
de Agosto, que apro-
va o Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes 
do Estado (EGFAE).                                                   

O Parlamento apro-
vou igualmente a Lei 
de Revisão de Lei n.º 
4/2017, de 18 de Janei-
ro, Lei Orgânica do Mi-
nistério Público e o Es-
tatuto dos Magistrados 
do Ministério Público.  

Caifadine Manasse antevê dias melhores e mu-
dança de comportamento dos deputados com a 
aprovação do Código de Conduta e de Ética Parla-
mentar, daí que “espero que conste do rol de maté-
rias aprovadas na próxima sessão ordinária”.

Manasse considera igualmente ser importante a 
aprovação do código pelo facto de inúmeras vezes 
se assistir a debates que resvalam em discussões de 
assuntos promíscuos, não chamados à magna casa... 

“É importante que o código seja aprovado. Se ca-
lhar, a partir daí alguns deputados vão entender que 
esta é a casa do povo. Devemos discutir aquilo que é 
importante para o povo, e não as nossas agendas in-
dividuais”, sublinhou.

Em relação à quinta sessão, pensa ser importante 
que se continue a aprimorar a consolidação do esta-
do de direito democrático, pelo que “temos de con-
tinuar a aprovar leis que beneficiam o povo; afinal, é 
para isso que estamos cá como deputados”. 

Vai disciplinar conduta
de alguns deputados

Instrumento deve
assegurar a integridade

Que não venha silenciar
a vontade dos mandatários
do povo 

No final de Outubro, 
a Comissão de Ética da 
Assembleia da Repú-
blica esteve a finalizar 
o Código de Conduta e 
de Ética Parlamentar, 
de modo que, depois de 
apreciado pela Comis-
são Permanente, em 
Novembro, fosse entre-
gue à presidente da As-
sembleia da República 

para o agendamento e 
debate em plenária.

A matéria, que des-
poleta interesse de 
muitos deputados, aca-
bou por não ser apre-
ciada.  Supõe-se que, à 
semelhança de outras, 
como as propostas de 
leis da Comunicação 
Social e de Radiodifu-
são, bem como o Es-

tatuto do Funcionário 
e Agente Parlamentar, 
tenha havido necessi-
dade de mais consultas 
às partes interessadas.

Trata-se de um códi-
go que preconiza que os 
deputados da Assem-
bleia da República que 
tiverem comportamen-
to desviante durante as 
sessões plenárias sejam 

deliberar sobre a san-
ção. Na aplicação das 
medidas disciplinares, 
o órgão deverá consi-
derar a natureza e gra-
vidade da infracção, os 
danos que dela resulta-
rem para a Assembleia 
da República, as cir-
cunstâncias agravantes 
ou atenuantes e os an-
tecedentes do infrac-
tor. A presidente da AR 
deverá dar a conhecer 
a decisão ao deputado 
infractor, à respectiva 
bancada parlamentar e 
ao plenário. Da decisão 
tomada pela comissão 
cabe recurso, com efei-
to suspensivo, ao ple-
nário, a ser interposto 
no prazo de oito dias 
seguintes à notificação 
da deliberação.   

A matéria é uma das 
esperadas na quin-
ta sessão, a iniciar em 
Março do próximo ano, 
pelos deputados da 
Frelimo, Renamo e do 
Movimento Democrá-
tico de Moçambique 
(MDM) interpelados 
pelo domingo.

José Domingos, deputado da bancada parlamentar 
do MDM, também disse estar expectante em relação à 
quinta sessão ordinária e espera que o Código de Con-
duta e Ética Parlamentar possa vir a debate nesta sessão. 

Contudo, “espero que o código não venha silenciar 
os deputados no exercício da sua função. Que não haja, 
por detrás do código, interesses obscuros. Por conta 
disto, temos de debatê-lo de boa forma para que não 
seja um código de conduta para silenciar a vontade do 
deputado ou a função do deputado”. 

Em relação à conduta dos deputados que, ao invés de 
discutir matérias ficam a trocar farpas da vida pessoal, 
afirma que o seu partido não tem cultura de discutir 
pessoas. 

“Gostámos de discutir programas e projectos. La-
mento que  alguns deputados mal comportados nos 
ofendam, chamando-nos de bancadinha”. 

Em relação ao decurso da quarta sessão, mostrou de-
sagrado pelo facto de, nas suas palavras, ter-se recor-
rido ao voto muitas vezes desnecessariamente. “Falo, 
por exemplo, do PESOE para 2022, que estava enferma-
do de vários vícios, mas mesmo assim foi aprovado ”, 
lamentou-se. 

sancionados.
Considera-se com-

portamento negati-
vo quando o deputado 
perturba a ordem du-
rante as sessões par-
lamentares ou infrinja 
as regras de boa convi-
vência, injurie ou difa-
me os colegas. Abrange 
também os deputados 
que faltem às sessões 
plenárias e comissões 
de trabalho sem justi-
ficação.

O projecto prevê 
várias medidas disci-
plinares, como adver-
tência verbal, censu-
ra, multa, suspensão 
das sessões plenárias 
e missões de trabalho. 
Estabelece também que 
a má conduta deve ser 
comunicada imediata-
mente à presidente da 
AR, que encaminhará 
o processo ao Ministé-
rio Público para que se 
tomem as competentes 
providências.

Por sua vez, a Co-
missão Permanente da 
Assembleia da Repú-
blica terá a função de 
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nacional, por considerar 
que este abrange a maio-
ria. O primeiro grupo en-
quadra-se nas lentes de-
signadas “realistas”, por, 
supostamente, segundo 
Edward Hallet Carr, olhar 
para o mundo tal como 
ele é. O segundo grupo 
foi “pejorativamente” 
designado, também por 
Carr, de “idealista”, por 

supostamente interpretar 
as relações internacionais 
em função do que seria 
ideal, daquilo que gosta-
ríamos que fosse.

Em Novembro, cien-
tistas sul-africanos des-
vendaram a existência 
de uma nova variante do 
novo coronavírus, a Ómi-
cron. De imediato, vários 
países do Ocidente de-
cidiram encerrar as suas 
fronteiras a passageiros 
provenientes de países da 
África Austral. A medida 

foi amplamente critica-
da por vários quadrantes 
em todo o mundo, ten-
do o secretário-geral das 
Nações Unidas a con-
siderado de “injusta” e 
“ineficaz”. No entanto, a 
medida vai ao encontro 
do que as lentes realistas 
de análise advogam. Os 
governos dos países que 
baniram voos da Áfri-

ca Austral acreditavam 
que a medida defendia 
o interesse nacional de 
proteger os cidadãos dos 
seus respectivos países da 
ameaça que se pensava, 
diga-se, erroneamente, 
visto que alguns desses 
países tinham mais casos 
da tal variante que os da 
África Austral, que vinha 
daquela região. Ao tomar 
decisão entre deixar seus 
cidadãos expostos a con-
tactos com cidadãos pro-
venientes da região onde 

foi descoberta a nova e 
desconhecida variante, os 
líderes ocidentais opta-
ram por sacrificar a coo-
peração internacional a 
favor do que perceberam 
como defesa do interesse 
nacional.

A reacção à eclosão da 
Ómicron denuncia, no 
entanto, uma outra di-
mensão das relações in-
ternacionais, a do nível 
de desigualdades entre os 
países ricos e os países em 
desenvolvimento, espe-
cialmente do continente 
africano. Esta dimen-
são é mais bem explica-
da pelos neomarxistas, 
que falam da existência 
de dois mundos: o Nor-
te, de países desenvolvi-
dos e no centro, e o Sul, 
de países em desenvolvi-
mento e na periferia. Os 
neomarxistas anunciam 
a existência ou tendência 
de manutenção de uma 
subserviência do Sul em 
relação ao Norte, numa 
relação de dependência 
do primeiro do segundo. 
Nesta dimensão, o Nor-
te augura-se ser reposi-
tório de uma civilização 
mais avançada, chegando 
mesmo a acreditar que do 
Sul só se pode esperar mi-
séria. Como tal, na situa-
ção de variantes do novo 
coronavírus, a medida de 
banimento dá a enten-
der que as lideranças do 
Norte presumiram que a 
sua descoberta num país 
de África, a África do Sul, 
significava ser uma va-
riante mais letal que as 
outras, por provir de um 
país da periferia das rela-
ções internacionais.

O efeito mais marcan-
te do nível das desigual-
dades verifica-se na dis-
tribuição das vacinas. Os 
países ricos têm acesso 

Reacção à Ómicron denuncia 
natureza das relações Norte-Sul

E
sta é a última edição 
do jornal domingo 
em 2021. Como tal, 
a página “Olhando o 
Mundo” escolheu o 

tema que considera ser o 
mais marcante do ano que 
finda esta semana: reac-
ção à variante Ómicron 
do novo coronavírus. O 
tema é escolhido por re-
presentar a natureza das 
relações internacionais, 
pelo menos analisada na 
dimensão da relação en-
tre os que têm poder e os 
que ainda não o têm, por 
um lado, e dos países do 
Norte e os do Sul, por ou-
tro. A reacção dos países 
ao aparecimento da va-
riante Ómicron, fechan-
do as fronteiras aos países 
da África Austral, reavi-
vou a relevância das len-

tes realista e neomarxista 
na análise de relações in-
ternacionais.

Em relações interna-
cionais há um debate 
aceso em torno do que se 
deve priorizar quando se 
está diante de um conflito 
entre o interesse nacional 
e o interesse internacio-
nal. Enquanto uns advo-
gam a priorização do in-
teresse nacional, por ser 
por ele que um governo 
é instituído, outros dão 
maior primazia ao inter-

rápido e facilitado às va-
cinas, em resultado da 
sua posse de recursos 
para as adquirir. Aliás, 
enquanto se faziam pes-
quisas para a descoberta 
das vacinas, ou seja, antes 
mesmo de as vacinas se-
rem produzidas, os ricos 
já as haviam encomen-
dado. Os países em de-
senvolvimento, especial-
mente em África, por seu 
turno, estão à mercê da 
vontade de os ricos dis-
pensarem algumas vaci-

nas para serem adminis-
tradas aos seus cidadãos. 
Esta imagem é ilustrada 
pelas estatísticas de va-
cinação pelo mundo, pois 
embora 57.3% da popula-
ção mundial já tenha sido 
vacinada, no mundo em 
desenvolvimento a va-
cinação atingiu somente 
8.3% da população.

A eleição da Ómicron 
como tema de fecho da 
página “Olhando o Mun-
do” em 2021 é um lembre-
te para os africanos para o 
facto de que, nas relações 
internacionais, os Esta-
dos actuam em função do 
poder que possuem. Essa 
é a lente realista de aná-
lise de fenómenos inter-
nacionais. Por sua vez, 
os pobres submetem-se à 
“música tocada pelos ri-
cos”. Essa é a lente neo-
marxista.

Em relações interna-
cionais há um debate 
aceso em torno do 
que se deve priorizar 
quando se está diante 
de um conflito entre 
o interesse nacional 
e o interesse inter-
nacional. Enquanto 
uns advogam a prio-
rização do interesse 
nacional, por ser por 
ele que um governo 
é instituído, outros 
dão maior primazia 
ao internacional, por 
considerar que este 
abrange a maioria

OLHANDO O MUNDO

Edson Muirazeque *
edson.muirazeque@gmail.com

* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano
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Medeiros entrou em rixas com Antonhinho Duba-Duba

Furacão Medeiros

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Manuel Cossa, Américo, Elias (de costas), Brito (sentado), Geraldo, Aloi e Augusto, ao fundo

C
om jogadores de grande 
gabarito, o Maxaquene 
não chegava ao fim do 
campeonato em primei-
ro lugar, sendo em di-

versas ocasiões vice-campeão, 
ganhando assim o apelido de 
“clube do quase”. Nessa altura, o 
seu futebol, mesmo com jogado-
res de enorme craveira técnica, 
não se assemelhava àquele que 
era praticado pelo Desportivo, 
Académica, Ferroviário de Ma-
puto, Têxtil do Púnguè e mesmo 
pelo Cessel do Luabo (Zambézia), 
que preferiam fazer a bola circu-
lar sempre rente ao relvado, pas-
sando de jogador para jogador 
em triangulações dinâmicas ou 
com envolvimento colectivo de 
deixar qualquer espectador de 
boca aberta, independentemen-
te das cores clubísticas. 

O Maxaquene desse tempo 
era simplesmente pragmático, 
tendo  na equipa Fernandel, Ca-
lado, Armandinho (Mudjirifo) e 
Dover, para citar alguns nomes. 
Não se podia dizer, contudo, que 
não era uma equipa alegre a jo-
gar. Os rasgos individuais disfar-
çavam o futebol mecanizado.

Viu-se a necessidade de mu-
dar o curso dos acontecimentos. 
Com jogadores que ascendiam 
dos juniores como Ferreira, Au-
gusto, no caso mais vertente, os 
“tricolores”, que já tinha refor-
mado o “capitão” Naldo, sobre-
viviam da astúcia de Almeida e 
Santinho, vindos do Ferroviário 
de Maputo, que se associaram 

O Maxaquene teve de encontrar uma solução e 
voltou-se, de novo, para Portugal, sendo a escolha o 
português António Medeiros. Na primeira observa-
ção que fez ao plantel, este concluiu que a equipa es-
tava atrasada em termos físicos em seis meses e para 
recuperá-la optou por métodos que chocaram com 
alguns jogadores que tinham sido determinantes para 
a conquista do “tricampeonato”. Já naquela altura, os 
jogadores consideravam inadequado subir barreiras e 
bancadas não para apurar o físico.

Foi assim que Nuro Americano, Salé, Abdul, 
Sábado, Santinho, Vitorino, Brito, Almeida, Ferreira, 
Mulima deixaram de fazer parte do plantel, não com-
parecendo aos treinos. 

Zainadine Mulungo ficou, mas já não era opção, 
depois de uma arreliadora lesão. Manuel Cossa man-
teve-se na equipa, mas devido a uma mazela grave na 
perna ficou de fora da equipa todo o ano. 

O “estratega” Antoninho Duba-Duba, que com 
Antoninho Muchanga experimentou entrar para o 
futebol francês pela porta do Paris Saint-Germain, e 
Rui Jonas, que também tentou, em vão, seguir a sua 
carreira no Nantes, foram os jogadores de maior de-
staque às ordens de Medeiros, que também contava 
com Alexandre, dos juniores, Macamo (ex-Palmeiras 
da Beira), Tchitcho, Nhaca, Rogério Mafambane, Saul, 
entre outros jogadores jovens. 

A dado momento da era António Medeiros cri-
ou-se mais uma “clivagem” no plantel. Na escolha 
do “capitão” da equipa, os jogadores escolheram 
Antoninho Duba-Duba, mas este preferiu que fosse 
Lázaro a assumir a braçadeira. Medeiros não gostou 
dessa situação e discutiu com Duba-Duba.

“Eu já estava marcado. Ele dizia que eu fazia parte 
dos que haviam saído. Chegou a sugerir-me que se 
eu não entrasse na equipa, em caso de os adeptos re-
agirem mal, devia dizer que estava lesionado. Recusei-
me a seguir o que ele pretendia e a partir daí passou a 
hostilizar-me. Convocava-me e não me punha a jogar, 
ou entrava de início, mas, sem motivo justificado, tira-
va-me da equipa”, revelou Duba-Duba.

Em 1989, face à revolução operada por António 
Medeiros, Ferreira, Manuel Cossa, já recuperado, e 
Antoninho Duba-Duba reforçaram o Desportivo Ma-
puto, juntando-se a Wiliamo, Dinis, Faife, Faustino, 
Jamal, Abamia, Maela, Chande, Chababe, Tiago Ma-
chaissa, Nando, Butana, citando os mais destacados, 
e conquistaram o campeonato nacional. 

Nesse ano, o Desportivo, com esses jogadores, dis-
putou a extinta Taça dos Clubes Campeões, vencendo, 
na primeira “mão”, o BCC Lions da Nigéria, no Estádio 
da Machava, por 2-1, mas acabando por ser eliminado 
pela goleada sofrida no jogo da segunda “mão”, na Ni-
géria, por expressivos 6-1.

Tricampeões  desfeitos  em 1988

à pujança de Américo Guambe, 
transferido da Académica. 

“FUTEBOL 
CANTADO”

Com a contratação do técnico 
Joaquim Meirim e com jogadores 
de talento mais apurado, o jogo 
do Maxaquene passou a ser “can-
tado”. Foi a revolução do Ma-
xaquene, que na equipa técnica 
conta também com Joaquim Aloi, 
uma “velha glória” do clube. 

Em 1983, já sem Dover, que 
tinha saído para o Costa do Sol, 

e Mandito, que seguiu para a 
África do Sul, o defesa Jacinto foi 
promovido à zona central do ter-
reno como titular, ao lado de Sá-
bado. Edy (ex-Cessel de Luabo) 
também deixara Moçambique 
pensando que com o seu talento 
ia vencer em Portugal, enquan-
to Tinga, que se havia assumido 
como lateral direito, deixou o 
país para a Suazilândia, substi-
tuído, depois, por Abdul Mulun-
go. O lado contrário estava com 
o esquerdino Augusto. Vitorino 
Jumisse tinha feito a sua carreira 
na Académica e depois no Cos-
ta do Sol, mas preferiu juntar-se 

ao grupo dos titulares quando 
Jacinto saiu para o Mbambane 
Swallows (Eswatine). 

Associaram-se ao meio-
-campo, onde já estavam Almei-
da Ubisse, um “pilar” inegável, 
Américo Guambe, Santinho (que 
também jogava a lateral) joga-
dores como Antoninho Duba-
-Duba, Manuel Cossa, enquanto 
Zainadine Mulungo, Jordão e 
Mulima  juntavam-se a Geraldo 
Conde e Elias Muianga no ataque.

É preciso realçar que Mei-
rim não ficou mais de seis meses 
a trabalhar no Maxaquene, mas 
conseguiu montar uma estru-

tura sólida e, como resultado, os 
“tricolores” foram campeões na-
cionais em 1984, 1985 e 1986 (na 
última época passaram a contar 
com Chiquinho Conde, vindo do 
Palmeiras da Beira). 

No primeiro ano do título, foi 
Joaquim Aloi que deu continui-
dade ao trabalho de Meirim e na 
época seguinte contratou-se Rui 
Caçador, que viria a treinar a Se-
lecção Nacional e o Costa do Sol. 
No período de glória, o Maxaque-
ne foi apelidado de “Cafum”, em 
alusão a um insecticida lançado 
nesse período, cuja publicidade 
dizia... “ninguém escapa”.

Em 1987, o Belenenses veio 
a Moçambique a convite do Ma-
xaquene. Manuel Cossa era dos 
jogadores referenciados para ser 
observado e seguir para Portu-
gal, mas lesionou-se e Chiquinho 
Conde, que também estava na 
calha, foi o escolhido.

À luz do acordo da transfe-
rência de Conde para o Belenen-
ses, o Maxaquene teve auxílio na 
área técnica. Carlos Silva e Vi-
cente Lucas (irmão mais novo de 
Matateu) assumiram o comando 
técnico em 1987, ano em que o 
Matchedje conquistou o título. 
Nesse ano chegaram à equipa 
Antoninho Muchanga, vindo do 
Rodoviário (Romos), Rui Jonas 
(ex-Mahafil), assim como Lázaro 
Muianga, que tinha feito a forma-
ção no clube “tricolor”.

No entanto, depois de um 
certo período de trabalho, os dois 
técnicos do Belenenses foram 
solicitados de volta ao clube por-
tuguês, por motivos pouco escla-
recidos.
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Futebol de praia será uma das selecções homenageadas no “Brinde dos Campeões”

QUATRO DÉCADAS DE JORNALISMO ÁRDUO

Nestas festas Ganhe 10%  de desconto ao anunciar 
nos jornais da Sociedade do Notícias para o Natal 

e o fim de Ano Aproveite já.

Campanha válida para estâncias turísticas 
e de restauração.

Contacte-nos pelo:  +258 84 3400623
Ou visite-nos balcões em todo o país

PUBLICIDADE

A 
Secretária de Estado do 
Desporto (SED) orga-
niza na terça-feira uma 
cerimónia de consa-
gração das diferentes 

equipas ou atletas que conquis-
taram títulos nacionais e inter-
nacionais durante o ano que está 
prestes a terminar. 

O evento, denominado 
“Brinde dos Campeões”, terá 
lugar na capital do país e contará 
com a presença de diversos ac-
tores desportivos.

O secretário de Estado do 
Desporto, Gilberto Mendes, disse 
que com a iniciativa se pretende 
celebrar as conquistas internas ou 
internacionais dos atletas de mo-
dalidades individuais e colectivas 
durante este ano.

Espera-se que a nível inter-

nacional seja destaque no grupo 
dos homenageados a Selecção 
Nacional de Futebol de Praia, 
que conquistou a segunda edi-
ção do Torneio COSAFA, dispu-
tado em Novembro na cidade 
sul-africana de Durban. 

A nível doméstico, maior 
destaque será para a conquis-
ta inédita do Moçambola-2021 
pela Associação Black Bulls no 
ano de estreia no principal cam-
peonato do país. No atletismo, 
o campeão nacional foi o Ferro-
viário de Maputo, que conquis-
tou o título absoluto (seniores e 
juniores). 

A nível individual, o xadrez 
também produziu campeões, 
nomeadamente Vânia Vilhete 
e Donaldo Paiva, e no ténis são 
Bruno Nhavene e Ana Vasils. 

Homenageados campeões 

O atleta moçambicano Er-
nesto Muianga, baseado num 
centro de alto rendimento em 
Lisboa, Portugal, parte hoje para 
a capital espanhola, Madrid, 
onde vai cumprir um estágio de 
seis dias tendo em vista as elimi-
natórias de acesso ao “Mundial” 
de Taekwondo no próximo ano 
na China.

Muianga, de 26 anos, teve 
um calendário muito apertado 
este ano, com a participação 
em dois Open de Lisboa, um 
da Bélgica, para além de vários 
campeonatos em Portugal. En-
tretanto, falhou os Open da Es-
panha e da França, por infecção 
de Covid-19 e lesão, respectiva-
mente.

Para além da preparação 
para as eliminatórias do “Mun-
dial”, na Espanha Muianga vai-
se aprontar para o Campeonato 
Africano das Nações a ter lugar 
no Egipto, no próximo ano, mas 
ainda sem datas exactas. Ai-
nda em 2022, Muianga pretende 

Muianga prepara
“Mundial” na Espanha

melhorar a sua posição no ranking mundial.
Ernesto Muianga está em Portugal há quase um 

ano, depois de em 2019 ter estado num centro de alto 
rendimento na Áustria. O internacional moçam-
bicano tem sido bem-sucedido em Portugal, onde 
conquistou um Open e um Campeonato Regional de 
Lisboa na sua especialidade -54 kg, escalão sénior.

O Campeonato de Voleibol da ci-
dade de Maputo, que vinha decor-
rendo no pavilhão da Académica, 
foi interrompido por um período de 
sensivelmente dois meses. O inter-
regno, de acordo com a presidente 
da Associação da Cidade de Maputo 
(AVCM), Mara Rêgo, visa permitir 
que os representantes moçambi-
canos no “Africano” da Região da 
Zona VI se prepararem de forma 
mais aturada.

Entretanto, logo após ao término 
do “Africano”, a maior competição 
da capital do país regressará, espe-

rando-se que seja em finais do mês 
de Janeiro.

O país estará representado no 
“Africano”, que decorrerá de 6 a 16 
de Janeiro, pela Académica, Autori-
dade Tributária de Nampula e Uni-
zambeze da Beira, em masculinos, e 
pelas formações da Académica e UP, 
ambas de Maputo, em femininos.

Refira-se que o Campeonato 
da Cidade foi interrompido na sé-
tima jornada, numa altura em que a 
Académica e a Aliança lideravam as 
séries “A” e “B”, respectivamente, 
em masculinos.

Voleibol sofre paragem 

As emoções do voleibol na capital só regressam em finais de Janeiro
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GALAROZES 2021
Galaroz dos Galarozes 

Antes de mais, vale a pena 
lembrar que Galaroz dos Galoro-
zes é o prémio mais alto dos ga-
larozes, que é atribuído ao galo 
pimpão que se evidencia no ab-
soluto das categorias. Este ano, 
2021, a distinção vai para um 
incontornável e inevitável réu 
das “Dívidas não Declaradas”. 
Diga-se, não foi tarefa fácil para 
o júri deliberar. Teve de recorrer 
a uma segunda volta para o de-
sempate e chegou-se à conclu-
são de que este galo de facto pe-
lejou e se destacou entre os galos 
a ponto de ter arrojado as penas 
no poleiro chamado Tribunal Ju-
dicial da Cidade de Maputo e que 
julga o caso famigerado.

Ele que cantou tanto de bico 

empinado que até outros galos 
perceberam que não tinham pe-
nas para enfrentá-lo numa pe-
leja. António Carlos do Rosário 
chegou de peito cheio e aberto 
dando vivas e hossanas em di-
recto para a televisão. Seu ar 
astuto mostrou que tinha mui-
tas melodias para entoar e nem 
precisava de afinar o seu canto. 
Logo no seu primeiro dia a ser 
ouvido como réu, cacarejou, 
levantou a crista e deu bicadas 
a todo o mundo. Da sua asa, 
escapou a pena do líder super-
-PCA das três capoeiras. Não 
sabemos se o fazia por pura di-
versão ou por querer reafirmar 
o seu poder de comandante da 
capoeira, a verdade é que ve-

zes sem conta levantou a crista 
e deu bicadas a quem tentou 
minimizar o seu poder de líder. 
Assim sendo, na peleja mostrou 
que era o mais esclarecido, seu 
co-co-ri-cóóó era o mais audí-
vel possível. Hoje é conhecido 
como o galo que não poupa a 
ninguém para conseguir o seu 
milho. Quando o ninho ficou 
apertado, recorreu aos “marte-
lanços”. Fruto de suas bicadas 
sem limites, mereceu um pro-
cesso autónomo. É isto e mais 
alguma coisa que ditou que 
António Carlos do Rosário fos-
se eleito Galaroz dos Galarozes, 
com direito a todas as honras 
protocolares reservadas ao legí-
timo vencedor. Haja canto!

Rainha Galaroz
Chegou chegando, como se 

diz, cheia de artimanhas e en-
carando de viés  todo o mundo. 
Afinal de contas, tinha debaixo 
da sua asa o rei que em teoria di-
tava as regras na capoeira. Ângela 
Leão, a Rainha Galaroz, aprovei-
tou as câmaras da televisão para 
dar show, respondeu a meia dú-
zia de questões e, quando viu que 
a sua garganta estava sufocada, 
apelou à emoção, acusou agres-
são psicológica, como quem bate 
a asa, sacode à poeira, coça a cris-
ta e mira uma escapadinha. 

Atirou a esmo que só estava 
presa por ser mulher do director 
do SISE. Sobre o assédio do gali-
náceo da Privinvest, pestanejou 

vivamente, deu um olhar afinado, 
reluziu como um raio de luz, es-
tufou o peito e disse que vem em-
preendendo em bicadas há anos. 
Foi confrontada com vários factos 
e sentiu suas penas serem arran-
cadas uma a uma. Então, deu uma 
arrepiada, esticou a asa, ensaiou 
uma outra fuga. Escorregou no 
chão pavimentado e flutuante em 
couro e, aparentemente, teve um 
traumatismo craniano…mas as 
más línguas dizem que foi flagra-
da em cacarejos na sua capoeira. 
Sobre os penteados no alto, talvez 
valham alguma coisa na retoma 
das sessões. Mas, justiça seja fei-
ta, Ângela Leão é a nossa Rainha 
Galaroz!

Galoroz Agrónomo Galaroz Camaleão
Cipriano Mutota é um 

exemplo de que nada 
mais na humanidade 
nos deve surpreender. 
Chegou à tenda com 
capa de um ex-director 
do Gabinete de Estudos 
e Projectos do aviário. 
Seu hino da madrugada 
já não despertava nem o 
menos sonolento. Não é 
para menos: de um galo 
que parecia ter domínio 
da capoeira a ponto de 
ter recebido a Privinvest, 
o nosso galaroz mostrou 
(des)inteligência ao rece-
ber um golpe fatal dos seus colegas do calote. Isso mesmo: foi matrecado. 
Comeram o milho e deixaram-lhe umas sobras. 

Coitado, teve de engrossar a voz na sua melodia desafinada do amanhe-
cer porque sentia que as suas investidas galináceas não se faziam ouvir bem, 
mesmo estando no topo do poleiro. E insistiu tanto que queria as suas ver-
dinhas que o galinheiro acabou depositando uns tostões. Então levantou a 
crista, bateu as asas, sacudiu a poeira e celebrou, deu bicadas como um galo 
pimpão e entoou hinos de júbilo.

Mas o que surpreende neste galaroz é a forma como gastou as verdinhas…
uma machamba de gergelim ali em Mocuba, na Zambézia. Colheu, vendeu 
os produtos e novamente comprou ração para encher o papo. Nem uma ca-
poeira tipo três nem um Vitz, nada. Por esta façanha (difícil mesmo) bem-
-conseguida, é Galaroz Agrónomo e, diga-se, por consenso e aclamação, 
pela sua dedicação para acabar com a fome. 

Só para que conste, cama-
leão é um animal que tem como 
característica a capacidade de 
mudar de cor, permitindo ca-
muflagem. Em menos de três 
meses do julgamento das “Dívi-
das não Declaradas”, Alexandre 
Chivale mostrou que é possível 
metamorfosear-se. Tipo um galo 
pode ter a habilidade de mudar a 
cor das penas. Chegou de man-
sinho, a bordo de um Txope-
la, como um galo que tem a sua 
própria melodia. E cantarolou 
em plena madrugada. Só que a 
dado momento sentiu que o seu 
canto já não embalava  ninguém 
e tentou outros voos. Instado a 
abandonar os pintos das suas ca-
poeiras, o nosso fadista fez que 
nem um galo pimpão: levantou 
a crista, sacudiu as asas, entoou 
em plenos pulmões que aque-
la não era a única capoeira que 
possuía. A marcha capoeirística 
seguiu e o Galaroz Camaleão não 
recuou. Só que como nem tudo é 
perfeito, nestas camuflagens, de 
bicada em bicada foi confirma-
do como galo duplo, isto é, que 

bicava aqui e ali. Apanhado na 
contramão, voltou para casa sem 
as reluzentes penas de advogado. 
Agora o bom do Chivale can-
ta baixinho seu co-co-ri-cóóó. 
Pela sua capacidade de transfor-
mar-se, talvez para o ano faça 
um bis, mas por agora o prémio 
de Galaroz Camaleão assenta-lhe 
que nem uma luva.

26 de D
ezem

bro de 2021

Acesse: https://t.me/Novojornal

Kico
Text Box
mobile © SN 2018-Distribuição Punível Criminalmente


	01-Capa
	02-Em foco
	03-Em foco
	04-Em foco
	05-Em foco
	06-Nacional
	07-Nacional
	08-Opinião
	09-Opinião
	10-Economia
	11-Economia
	12-Sociedade
	13-Sociedade
	14-Artes & Letras
	15-Artes & Letras
	16-17-Reportagem
	18-Mundo Virtual
	19-Rostos
	20-Inquérito
	21-Mulher
	22-Agenda
Cultural
	23-Suplemento Infantil
	24-Suplemento Infantil
	25-Publicidade
	26-Publicidade
	27-Nacional
	28-Política
	29-Internacional
	30-Desporto
	31-Desporto
	32-Galarozes 2021



