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DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

MAIS IMÓVEIS APREENDIDOS
A DOR DAS VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA SEXUAL
Violar uma mulher é matá-la interiormente. Deixa
mazelas na vida da vítima. E quando o meio social
não colabora, os estragos são maiores. Quando a sociedade não está preparada para lidar com estes casos, quando não se tem percepção de quanto a violência física, sexual, mental e psicológica provoca
traumas e consequências graves na vítima, isto passa
a ser o mal maior.
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Um dos armazéns atribuídos a António Carlos do Rosário localizado na zona do Zimpeto, em Maputo

Vista parcial de uma das casas que pode ter sido comprada por Teófilo Nhangumele

DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

Mais imóveis apreendidos
d

Jorge Rungo
jorge.rungo@snoticicas.co.mz

N

a semana finda, enquanto toda a sociedade aguardava ansiosa
pela discussão em contraditório da providência cautelar de arresto dos bens
móveis e imóveis que parte dos
réus do chamado Caso das Dívidas não Declaradas comprou com
o dinheiro que recebeu do Grupo
Privinvest, o juiz Efigénio tomou
a decisão de adiar esta diligência
por tempo indeterminado.
Alguns réus titulares de parte
dos bens apreendidos pelo TJCM,
a pedido da Procuradoria Geral da
República (PGR), celebraram este
adiamento por entenderem que
teria havido uma certa precipitação da parte do Ministério Público em requerer a discussão deste
tema quando a sentença ainda
não foi proferida.
É que paira em alguns réus a
ideia de que tiveram uma participação ínfima e, quiçá, indirecta,
ou até mesmo distante, em todo
o enredo que caracterizou a contratação das dívidas ocultas, pelo
que acreditam que aqueles bens

podem ser revertidos a seu favor.
Os bens apreendidos até ao começo da audiência de julgamento
na forma de móveis e imóveis valiam o equivalente a 81 milhões de
Meticais, acrescidos de perto de
62 milhões de dólares, mais cerca
de um milhão de euros, oito milhões e meio de rands e aproximadamente 100 mil libras.
Nas contas bancárias dos 19
réus foram encontrados valores monetários que totalizavam
53 milhões de Meticais, quase 16
mil euros e 110 mil dólares, muito
pouco quando comparado com
os cerca de 60 milhões de dólares
que a acusação alega que o Grupo
Privinvest pagou na forma de subornos.
Só que ao longo do julgamento foi possível recolher elementos que indiciam que alguns réus
tinham muito mais bens. Deste
grupo destaca-se António Carlos
do Rosário, que é apontado como
sendo dono de vários imóveis registados em seu nome e também
em nome das empresas Indico
Property, Txopela Investiments
e ainda a Mabassa Hotel, que é
controlada em 50 por cento pela
Txopela.

Mais uma casa que o MP diz pertencer a Ângela Leão
www.jornaldomingo.co.mz

Um dos vários terrenos atribuídos pelo MP ao casal Gregório e Ângela Leão

A título de exemplo, o Ministério Público identificou e
apreendeu vários apartamentos
localizados no condomínio Zimpeto, outros tantos na Avenida
Marginal, mais de quatro dezenas
de fracções autónomas no edifício
Xenon Urban Apartments e título
de Uso e Aproveitamento de Terra
(DUAT) no distrito de Pebane, na
província da Zambézia.

Também foi apreendida uma
parcela localizada no bairro Costa do Sol, em Maputo, armazém
denominado ZTC, localizado na
Estrada Nacional Número Um,
também em Maputo, várias parcelas de terra na zona de Belo Horizonte, entre outros.
De Renato Matusse foram
apreendidos 15 talhões que este
detinha no distrito municipal KaMavota, na cidade de Maputo, e
uma residência localizada no distrito de Limpopo, na província de
Gaza, quando se sabe que antes
já haviam sido apreendidos dois
imóveis e duas viaturas deste.
No caso de Ndambi Guebuza, que terá recebido, segundo a
acusação, 33 milhões de dólares,
este adquiriu e ofereceu várias
viaturas de luxo a amigos, comprou alguns imóveis, mas não
tinha conseguido mais elementos. Porém, as investigações que
foram feitas indiciaram que este
também comprou uma casa no
condomínio Xiluva, em Maputo.
De Teófilo Nhangumele também se sabe que, para além das

casas luxuosas que adquiriu no
condomínio Garden Park Village
e Deco Residence, afinal tinha
uma casa escondida no bairro
Djuba, na zona da Matola-Rio,
província de Maputo.
O réu Zulficar Ahmed também foi investigado e descobriu-se que dos 100 mil dólares que
recebeu comprou um imóvel na
Avenida Mao Tse Tung, na cidade
de Maputo.
De igual modo, o réu Cipriano
Mutota foi investigado a fundo e
descobriu-se que, para além dos
sete camiões que importou da
Inglaterra, também possui dois
imóveis no bairro 25 de Junho, na
cidade de Maputo, e um terceiro
no bairro Mapulango, distrito de
Marracuene, província de Maputo.
O casal Gregório e Ângela
Leão é colocado no mesmo patamar de António Carlos do Rosário
que, para além de registar os bens
em seu nome, também os colocou em nome de terceiros, neste
caso, em nome da empresa Alaba
Investimentos, na qual Gregório
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é accionista.
Segundo a providência cautelar do Ministério Público, que
nos foi disponibilizada por um
dos advogados de defesa, “outros
bens a estes pertencentes ainda

não foram formalmente registados em seus nomes, existindo algumas parcelas de terra em nome
do irmão do réu Gregório Leão,
de nome Ambrósio Orrubale, e
de um antigo subordinado de

nome Angi Anlaue.
Com estes e muitos outros
bens que estão a ser arrolados
pelo MP, espera-se que a recuperação de activos inerentes a
este processo ultrapasse os 20 por

cento do valor global da dívida
contratada em nome do Estado
moçambicano pelo Grupo Privinvest.
Até ao começo do julgamento,
e conforme nos foi revelado pelo
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Gabinete Central de Recuperação
de Activos, o MP tinha conseguido
apreender bens que correspondiam a apenas 15,6 por cento dos
2,2 biliões de dólares contratados
naqueles termos.

Acusação e defesa vão à prova oral
A VI Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo (TJCM)
vai acolher na próxima quinta-feira, dia 3 de Março, a apresentação das alegações finais do
julgamento do caso das dívidas
não declaradas. Trata-se de um
procedimento que, até certa medida, pode ajudar a influenciar na
decisão do juiz da causa a favor ou
a desfavor dos réus.
As alegações finais, também
chamadas de argumentos finais,
podem parecer um exercício
trivial para a banda leiga da sociedade sobre processos penais.
Mas o facto é que esta fase é tão
importante quanto a produção
de prova que começou com a audição dos réus e terminou com o
interrogatório aos declarantes,
sendo que o último destes foi
Armando Guebuza, antigo Presidente da República.
A importância vital desta diligência assenta no facto de ser o
momento que antecede a tomada
de decisão por parte do juiz, pelo
que a acusação e a defesa deverão
esgrimir os seus argumentos para
sustentar a tese de condenação,
de atenuação da pena ou absolvição dos 19 réus.
Na lei estão previstas duas
modalidades de alegações, nomeadamente as alegações orais
e escritas. Todavia, a opção mais
utilizada nos tribunais é a primeira que oferece ao acusador e
aos defensores a possibilidade de
elaborarem em sede de tribunal,
olho-no-olho com o juiz.
Assim, é claramente notório
que os intervenientes processuais deverão fazer as suas alegações de forma bastante clara, objectiva e, sobretudo, persuasiva
para aumentar a possibilidade de
a decisão do tribunal ser a mais
favorável possível ao seu interesse no processo.
No caso da acusação, as alegações finais estão asseguradas
pela representante do Ministério

Ministério Público e advogados jogam últimas cartadas

Público (MP), a procuradora Ana
Sheila Marrengula, que é a promotora da acção penal, ou seja, a
dona do processo acusatório.
Ana Sheila havia requerido que
o juiz lhe concedesse pelo menos
15 dias para preparar a sua parte
e justificou afirmando que tem a
dura missão de produzir alegações para cada um dos 19 réus, ao
contrário dos advogados de defesa que na maior parte dos casos só
devem alegar para um réu.
O juiz tomou uma decisão de
comprimir o período solicitado
pelo MP de 15 para apenas sete
dias úteis após a audição do último declarante, facto que deixou a
representante do MP visivelmente contrariada porque, no seu
entender, a missão que tem pela
frente é árdua e requer redobrada
cautela.

MINISTÉRIO
PÚBLICO VS. OAM

Entretanto, a Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM),
que se constituiu em assistente
no processo, também pretende
apresentar as suas alegações orais
porque, em determinado momento do processo, terá concordado com o conteúdo integral do
libelo acusatório elaborado pelo
MP.
Esta posição deu origem a um
profundo debate no tribunal, pois
o juiz entende que a prerrogativa de apresentar alegações finais
está reservada ao MP e à defesa,
salvo se a OAM tiver se pronunciado exactamente no momento
em que se fez a acusação definitiva. “Caso nõ tenham apresentado
a vossa posição antes desta fase,
não terão direito à palavra”, disse
o juiz.
Os representantes da OAM insistiram em afirmar que tinham
seguido todos os procedimentos
para acompanhar a acusação definitiva do MP pelo que pretendiam apresentar as suas alega-

ções, apesar de não terem sabido
indicar em que folhas do processo
o seu expediente se encontra.
Caso a pretensão da OAM se
concretize, as alegações finais
poderão ser um momento inusitado porque esta colectividade,
em vários momentos do decurso
da produção de prova, mostrou
uma certa irreverência em relação
ao seu lugar de assistente, muitas
vezes tomando posições que colidiram com o MP.
Conforme se verificou ao longo das audiências de julgamento, os representantes da Ordem
negaram que o seu lugar é de subordinação e de colaboração em
relação ao acusador, opondo-se
ao que determina o Código de
Processo Penal.
Assim, é de esperar que, enquanto a representante do MP vai
alegar que estão provados muitos
factos criminais envolvendo os
réus, e solicitar que estes sejam
condenados a penas longas para
servirem de exemplo para a so-

Parte dos bens
reclamada por terceiros
A discussão em contraditório da previdência cautelar de arresto de bens
apreendidos aos réus do "caso das dívidas
ocultas" deverá servir para expurgar um
vasto conjunto de dúvidas que persistem
sobre a titularidade dos móveis e imóveis
que o Ministério Público apreendeu.
Dados em nosso poder indicam que

existem apartamentos e terrenos cuja titularidade está a ser reclamada por terceiros, pelo que o processo atinente a esta
matéria deverá merecer uma audiência
específica na qual o MP deverá apresentar
as provas indiciárias de que dispõe, a defesa deverá submeter as suas evidências
para que o tribunal possa fazer o respec-

tivo juízo.
Até ao momento em que o julgamento
começou havia 42 imóveis apreendidos
e, destes, pelo menos quatro tinham sido
reclamados por indivíduos que afirmam
que são os verdadeiros titulares dos mesmos e que os adquiriram por meios próprios.

ciedade, a OAM poderá apresentar um posicionamento divergente para estes e aqueles.
Do lado da defesa, a produção
das alegações finais será mais árdua para a equipa do advogado
Isálcio Mahanjane, que é mandatária judicial dos réus Ndambi
Guebuza, António Carlos do Rosário, Maria Inês Moiane e Elias
Moiane, o maior agregado de
réus para um único advogado. Os
restantes advogados têm no máximo dois constituintes.
À medida que o julgamento se
aproxima do fim, parte dos réus
começa a demonstrar optimismo
em relação à sua absolvição e outros murcham por pressentirem
que a condenação é certa. Estes
últimos já procuram se informar
sobre a vida do lado de lá da área
de reclusão da Penitenciária Especial de Máxima Segurança da
Machava, também conhecida
por Cadeia da BO.
É que alguns dos 19 réus experimentaram meses de privação
de liberdade na Cadeia Central da
Machava e dizem ter “saboreado” momentos desagradáveis,
uma vez que este recinto está superlotado e sabem que a permanência nas instalações da Cadeia
Preventiva do Língamo não será
definitiva.
A nossa Reportagem sabe que
paira entre alguns réus o desejo
de ter um derradeiro momento
para se expressarem, conforme
promessa feita pelo juiz Efigénio
Baptista, na qual constava que o
primeiro a ter essa oportunidade
seria António Carlos do Rosário,
dada a complexidade do seu depoimento, e o último poderia ser
Elias Moiane.
www.jornaldomingo.co.mz
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Ainda não há data para debate
da lei da comunicação social
V Sessão Ordinária da Assembleia da República arranca amanhã

I

nicia amanhã a V Sessão Ordinária da Assembleia da República (AR), com uma agenda
de 25 pontos. Entretanto, as
comissões dos Assuntos Sociais,
do Género, Tecnologia e Comunicação Social; Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade e da Comissão da Agricultura,
Economia e Ambiente ainda não
reuniram consensos quanto às
propostas de leis da Radiodifusão e
Comunicação Social depositadas no
parlamento há cerca de dois anos.
A falta de consenso fez, aliás,
com que o debate do assunto acabasse por ser adiado na IV Sessão
Ordinária, no ano passado, tendo
transitado para a sessão que inicia
amanhã e vai prolongar-se até 13 de
Maio.
Em causa está a definição das
atribuições, competências, organização e funcionamento da entidade
reguladora da comunicação social,
conforme sugere o Governo, o proponente.
Trata-se da continuação do debate levantado em sede das auscultações havidas ano passado
envolvendo deputados e algumas
organizações sócio-profissionais
como o Instituto para a Comunicação Social da África Austral (Misa-Moçambique), Associação de
Empresas Jornalísticas, Rede de Jornalistas Parlamentares e Sindicato
Nacional de Jornalistas (SNJ).
A outra preocupação está relacionada com a carteira profissional,
um documento que se pretende
obrigatório para o exercício da actividade jornalística. Neste capítulo,
diz-se que não está claro quem vai
zelar pela sua atribuição. A proposta do Governo estabelece que com-

pete ao Executivo regulamentar e
aprovar a matéria sob proposta das
associações sócio-profissionais representativas da comunicação social. No entanto, a sociedade civil
considera que a regulação da carteira profissional deve ser por via
de uma lei ordinária, por lidar com
matérias de direitos fundamentais,
e não por via de um decreto governamental.
Este grupo propõe ainda que

jornalistas, editores e meios de comunicação não podem ser responsabilizados criminalmente por actos praticados no exercício das suas
funções jornalísticas.
A proposta prevê, por exemplo, que pelo menos 80 por cento
do capital investido nas empresas jornalísticas sejam detidos por
moçambicanos residentes no país,
podendo os restantes 20 por serem
controlados por estrangeiros. Num

contacto com alguns deputados das
comissões especializadas soube-se que o assunto está mesmo em
“banho-maria”.
domingo soube igualmente que
há deputados que propõem negociações a outros níveis, assim como
o envio de propostas de melhoramento ao próprio proponente.
Outros há que propõem que o
assunto seja levado a debate público
(uma espécie de consulta popular),

em que organizações sócio-profissionais, cidadãos e outros sectores
possam tecer os comentários em
torno da matéria, antes de se elaborar os pareceres nas comissões.
Entretanto, uma fonte entendida nestas matérias disse ao domingo que o facto de ainda não se ter
produzido pareceres não deve ser
fonte de preocupação, pois pode
ser que a qualquer momento as diferenças sejam ultrapassadas.

Deve ampliar-se e proteger
a liberdade de imprensa
– Ernesto Nhanale, director executivo do Misa-Moçambique
O director executivo do MISA-Moçambique,
Ernesto Nhanale, entende que a legislação a ser
aprovada tem de ter em conta a protecção e ampliação da liberdade de imprensa.
No seu entender, quer o poder Executivo, assim como o Legislactivo têm mecanismos concretos de articulação que devem ser accionados
para se ultrapassar a aparente crise.
“Acredito que a AR tem o poder de legislar no
sentido de que havendo acordo pode proceder às
alterações necessárias que poderão ser anuídas
pelo proponente”, afirmou Nhanale.
Explicou que o compacto que está a acontecer
é importante porque vai permitir ao órgão legislawww.jornaldomingo.co.mz

dor estudar o processo no sentido de aprofundar
as questões tidas como críticas, nomeadamente a
introdução do órgão regulador e a carteira profissional.
Segundo explicou, não se trata de não haver
este tipo de entidade. O que acontece é que, segundo a fonte, na proposta em análise há questões
que violam a Constituição e colocam em causa a
independência do próprio regulador.
Sobre a carteira profissional, Nhanale diz que
não se coloca em causa a sua existência ou não.
“O que achamos é que alguns artigos trazem a
perspectiva de que o Governo tem de ser parte,
quando no nosso entender tem de ser gerida por

entidades sócio-profissionais”.
Acrescentou que há outras questões polémicas, como, por exemplo, a limitação de correspondentes nos órgãos de comunicação
social. “Estes elementos entendemos que devem ser estudados no
sentido de se reduzir o máximo possível as interferências”.

Política

27 de Fevereiro de 2022

Apelamos ao bom senso
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SOBE
JOCAS ACHAR

– Eduardo Constantino, SNJ
O secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas
(SNJ), Eduardo Constantino,
entende que a lei a ser aprovada não deve contrariar as
liberdades de imprensa e expressão e muito menos limitar
o exercício da actividade jornalística.
“O apelo que fazemos no
debate em curso é no sentido
de se aprovar uma lei que corresponda às expectativas da
sociedade e dos próprios jornalistas. Portanto, tem de haver bom senso, nem que para
isso se recorra a debate público”, posicionou-se Eduardo
Constantino.
Segundo afirmou, um dos
aspectos que está a levantar
grande debate gira em torno
da carteira profissional, no
entanto, considera não haver
motivos para alarme, na medida em que o SNJ já submeteu ao Ministério da Justiça e
Assuntos Religiosos um regu-

lamento aprovado pela classe
jornalística sobre a matéria.
Explicou que o problema
é que as pessoas acham que
o Governo é que vai aprovar
a carteira profissional, quando na verdade este vai apenas
transformar o regulamento em
decreto-lei.
“Deve haver um esclarecimento claro de que o tal
regulamento tem a ver com
aquele que a classe aprovou,
porque se fica com a sensação
de que se pretende introduzir
um outro regulamento”, disse
Eduardo Constantino.
Relativamente à questão
da autoridade reguladora, o
secretário-geral do SNJ chama
a atenção à necessidade de não
se violar a Constituição da República.
“Há um aspecto que é preciso ter-se em conta. É que
criar uma autoridade reguladora sem que se faça a revisão
da Constituição da Repúbli-

O jornalista e delegado da Sociedade do Notícias, na província
da Zambézia, Jocas Achar, é um
dos vencedores da primeira edição
do Prémio Nacional em Segurança
Social. O seu trabalho que retrata
o segmento dos trabalhadores por
conta própria foi classificado como
terceiro melhor dos oito avaliados
na categoria de imprensa escrita. O
primeiro lugar coube a Raul Senda,
do jornal "Savana".

VALTER MABAS
ca vai esvaziar os poderes do
CSCS. Então, é preciso que se
tenha atenção a este aspecto.
Ou se transforma este órgão em
entidade reguladora, revendo
a lei ou que fique claro que se
pretende introduzir uma outra
entidade, porque não se pode
ter as duas entidades a fazerem

o mesmo trabalho”, referiu
Eduardo Constantino.
Em relação à lei de radiodifusão entende que vai trazer
parâmetros e melhorar o exercício da actividade, porque hoje
cada um faz o que quer, “ou seja
difundem-se conteúdos que ferem a moral”.

Se a lei avançar haverá recurso
no Conselho Constitucional

O guitarrista moçambicano Valter Mabas lançou sexta-feira o seu
primeiro álbum, “Windows Blue”,
ou seja, “Janela Azul”. Trata-se de
um disco que abrange a música popular moçambicana, incorporando elementos de jazz e blues para
trazer mensagens de esperança à
humanidade face aos problemas do
mundo.

IRENE MENDES

– Tomás Vieira Mário
O jurista e antigo presidente do Conselho Superior da Comunicação Social
(CSCS) Tomás Vieira Mário diz
que a ser aprovada nos termos
em que está a ser proposta
a lei de comunicação social,
“de certeza haverá recurso no
Conselho Constitucional, por
ir contra a Constituição da
República”.
Segundo explicou, a proposta tem questões muito
sérias e que constituem retrocesso, “ao prever a criação
de uma autoridade reguladora que, segundo a proposta, é
um órgão do Governo. Assim
estaríamos a repor o Ministério de Informação com um
outro nome, o que é inconstitucional porque a Constituição da República de 2004
criou a entidade regulador
que se chama Conselho Superior da Comunicação Social”.
No seu entender, ou revê-se a Constituição da República para se extinguir o CSCS
ou a autoridade reguladora
vai concorrer com este órgão
na mesma área.
Acrescentou que no exer-

cício das suas funções no CSCS
fez um parecer negativo ao parlamento, alertando para a inconstitucionalidade do artigo 8 da
proposta em apreço. “Se o parlamento avançar pode ter a certeza
de que vai haver recurso no Conselho Constitucional”.
Disse ser estranho que depois de
várias reuniões com organizações
sócio-profissionais as comissões
especializadas não tenham ainda

emitido pareceres sobre a matéria.
“Nos vários encontros havidos eles
aparentemente perceberam que a
proposta era inconstitucional”.
Relativamente à carteira profissional, Tomás Vieira Mário diz
não constituir nenhum problema
e explica-se: “na proposta refere-se que o Governo regula a carteira profissional, mas, na verdade, a
carteira já tem o regulamento elaborado pelo Sindicato Nacional de

Jornalistas”.
E acrescenta: “O que se diz é
que o Governo aprova o decreto,
pelo que isso não constitui nenhuma polémica, pois este não
controla, apenas oficializa através do decreto para ser lei, até
porque haverá uma comissão
da carteira à semelhança do que
acontece nas diferentes associações profissionais existentes
no país”.
Entretanto, no que diz respeito à lei de Radiodifusão, Tomás Vieira Mário considera não
haver problemas políticos, a
não ser um debate técnico, na
medida em que é baseada num
sistema tecnológico obsoleto,
que é analógico, onde o acesso
às emissões radiofónicas é feito
na base de frequências, que por
serem escassas eram reguladas.
Anotou que nos moldes em
que se propõe este sistema está
ultrapassado. “Já não se usa a
tecnologia analógica, mas sim
digital, em que não há escassez
de espaços. Portanto, regular
este sector com base no sistema
analógico é inútil, é como se estivéssemos a legislar sobre o uso
da enxada, quando no campo já
não se usa, há tractores”.

A professora moçambicana Irene Mendes lançou sexta-feira, na
Universidade Politécnica, cidade de
Maputo, o livro “Os Meus Apontamentos - Estórias de Nampula e do
Sul de Moçambique”. Trata-se de
uma publicação chancelado pela
Gala-Gala Edições, constituída por
registos feitos no seu quotidiano.

DESCE
ASSASSINOS DE GUARDAS
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Sete arguidos foram condenados semana finda pela sexta Secção
do Tribunal Judicial de Sofala a 30
anos de prisão acusados de assalto e morte de seis guardas entre
os meses de Novembro de 2020 a
Março de 2021, numa residência
em Chamba, estabelecimento comercial e fábrica de tijolos na cidade da Beira.
www.jornaldomingo.co.mz

Nacional

6

27 de Fevereiro de 2022

AFECTADAS PELO CICLONE IDAI

Sete províncias recebem
fundos de recuperação
d

FREDERICO JAMISSE
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

A

vice-ministra
das
Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos,
Cecília
Chamutota, procedeu, sexta-feira, na cidade da
Beira, capital provincial de Sofala, ao lançamento  do projecto
de recuperação de emergência
e resiliência pós-ciclones Idai
e Kenneth. Denominado ”Subvenções Equivalentes”,  o projecto, de quinze milhões de dólares americanos, é coordenado
pelo Gabinete de Recuperação
Pós-Ciclone (GREPOC) e será
implementado pelo consórcio
Incomati-Ayani, tendo como
lema ”Por uma recuperação rápida, resiliente e abrangente”.
Sete províncias, nomeadamente Sofala, Inhambane,
Tete, Manica, Zambézia, Nampula e Cabo Delgado, estão
abrangidas pelo projecto que
irá beneficiar as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME)
que preencherem os requisitos
estabelecidos.
A cerimónia de lançamento
contou com a presença da secretária de Estado na província
de Sofala, Stela da Graça Pinto
Zeca, governador local, Lourenço Bulha, director do GREPOC, Luís Mandlate, conselhos
empresariais de Sofala e Mani-

dos ciclones para as pequenas e
médias empresas, daí o esforço
contínuo para a obtenção de
financiamento para este sector
de importância primordial para
a nossa economia”, afirmou
Cecília Chamutota.
Recordou que no ano passado foi lançada a linha de crédito

Cecília Chamutota, vice-ministra das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos

ca, sector privado e candidatos
aos fundos.
Dirigindo-se aos presentes,
a vice-ministra das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos começou por saudar
a todos os intervenientes que
têm trabalhado na mobilização
dos recursos para o progresso
e materialização dos programas
de recuperação pós-ciclone.
“O Governo tem consciência
de quão severos foram os efeitos
www.jornaldomingo.co.mz

de quinze milhões de dólares
para o apoio do sector privado, através do banco ABSA, que
tem actualmente cinquenta
aplicações em curso. Disse que
na mesma altura estava em curso a preparação de “Subvenções
Equivalentes”, no valor de cinco milhões de dólares. “Reconhecendo que os níveis da taxa
de juros da linha de crédito são
relativamente altos para o sector privado que foi duramente

afectado pelos ciclones e pandemia, o Governo de Moçambique começou as negociações
com o Banco Mundial para que,
em vez de quinze milhões para
a linha de crédito e cinco milhões para ‘Subvenções Equivalentes’, pudéssemos trocar para
ficarem cinco milhões na linha
de crédito e quinze milhões de
dólares passassem para ‘Subvenções Equivalentes’. Tendo
o Banco Mundial concordado,
procedemos ao lançamento de
quinze milhões de ‘Subvenções
Equivalentes’”.
Cecília Chamutota afirma
que é desejo do Governo que
o apoio a ser concedido tenha
efeito multiplicador na economia. “É importante que sejam
apresentados planos de negócios sustentáveis e sólidos para
que se criem novos postos de
trabalho e beneficiar as populações onde essas empresas estão
inseridas, contribuindo para
o crescimento económico do
país. Por isso, apelamos ao sector privado para que não deixe
passar essa oportunidade. Que
se organize, prepare-se para
beneficiar desses recursos. Aos
provedores de serviços, apelamos para que apliquem os
critérios aprovados com transparência para que nada falhe
neste processo de alocação dos
recursos”.
A linha de reabilitação faz
parte de um projecto maior
de reabilitação de quinze mil
habitações, reabilitação de 69

edifícios públicos, protecção
de 2,5 quilómetros da linha de
costa, expansão do sistema de
drenagem da cidade da Beira.
“Essas são oportunidades de
trabalho para o empresariado
daqui de Sofala”.
O representante do presidente do município da Beira,
José Manuel Moisés (vereador
institucional), disse que o governo municipal está preocupado com a recuperação do sector privado. “Volvidos três anos
após a ocorrência do ciclone
Idai, o sector privado ainda se
ressente do impacto negativo
causado por esse flagelo e que
foi agravado pela pandemia. É
preciso uma alavanca que catapulte esse sector importante.
Daí a necessidade de suavizar

Luís Mandlate, director do GREPOC

a taxa de juros para garantir
maior adesão aos fundos. Apelamos para que haja muita sensibilidade e transparência de
modo que ninguém se sinta discriminado”.
Félix Machado, presidente da Associação Comercial da
Beira, disse que acolhia o programa com enorme satisfação,
pois o sector privado sentia-se
abandonado pela comunidade
internacional. Recordou que,
em meados de 2021, foi lançado
um fundo pelo ABSA que não
foi ao encontro das expectativas. “Chamo atenção ao sector
privado para que possa aderir ao
programa, seja qual for o valor
irá ajudar na recuperação e manutenção. E, em representação
do sector privado, agradeço aos
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governos Central e Provincial e
ao parceiro Banco Mundial que
tem envidado esforços para que
a recuperação aconteça”.

HISTORIAL
DO GREPOC
Após a ocorrência do ciclone
Idai que afectou a região Centro de
Moçambique, em Março de 2019, o
Governo criou o Gabinete de Reconstrução Pós-ciclone (GREPOC)
para avaliar os danos, planificar e
implementar a recuperação e reconstrução nas áreas afectadas.
A 22 de Maio de 2019, o âmbito
do GREPOC foi alargado para incluir a recuperação e reconstrução
das áreas afectadas pelo ciclone
Kenneth, na zona Norte, nomeadamente, as províncias de Cabo
Delgado e Nampula.
O Governo levou a cabo a Avaliação das Necessidades Pós-Desastre (PDNA), que foram apresentadas na Conferência Internacional
de Doadores, realizada a 31 de Maio
e 1 de Junho de 2019, na cidade da
Beira. Os custos de recuperação e
reconstrução foram estimados em
cerca de 3,2 mil milhões de dólares americanos, para ambos os
eventos climáticos. Deste valor, a
recuperação do sector privado foi
estimada em 500 milhões de dólares americanos. Um Programa de
Reconstrução Pós-Ciclone (PREPOC) foi aprovado pelo Governo
em Agosto de 2019, para orientar a
implementação das actividades de
recuperação e reconstrução para
os 5 anos seguintes.
“Como parte dos esforços de
recuperação e reconstrução, o país
recebeu uma doação da Associação
Internacional de Desenvolvimento
(IDA) no valor de 210 milhões de
dólares americanos, para o Projecto de Recuperação de Emergência
e Resiliência Pós-Ciclones Idai e
Kenneth- CERRP, cujo objectivo é
dar suporte à recuperação de in-

fra-estruturas públicas e privadas,
meios de subsistência e garantir a
resiliência climática às áreas mais
afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth. O Programa de Subvenções
Equivalentes, tal como a Linha de
Crédito são parte deste projecto,
sendo as ‘Subvenções Equivalentes’ um programa de doações não-reembolsáveis, comparticipadas,
que visa dar apoio às micro, pequenas e médias empresas localizadas nas províncias afectadas pelos
ciclones Idai e Kenneth”, explica
Luís Mandlate, director executivo
do GREPOC.
Inicialmente, o Programa de
Subvenções Equivalentes tinha
um orçamento de cinco milhões
de dólares que, entretanto, foi re-

forçado em mais dez milhões de
dólares provenientes da Linha de
Crédito, realocação em resposta
às preocupações do sector privado relativamente às taxas de juro
praticadas na Linha de Crédito. “A
operacionalização deste programa está a ser feita com o apoio de
um provedor de serviços que já foi
contratado, cujos escritórios estão
localizados nas cidades da Beira e
Pemba, sendo que a equipa-chave
se encontra mobilizada”, explica
Luís Mandlate.
Questionado sobre os critérios de elegibilidade para aderir ao
programa, o director executivo do
GREPOC afirma: “para candidatar-se ao programa deve ser uma micro, pequena ou média empresa,

Culminar de um
processo longo
– Stela da Graça Pinto Zeca, secretária de Estado

A secretária de Estado na província de Sofala, Stela da Graça Pinto
Zeca, usou da palavra.
“O lançamento do Programa de Subvenções Equivalentes é o culminar de um processo muito longo, de divergências e harmonização.
Saudamos o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos no esforço que fez na auscultação do sentimento em relação
ao sucedido”.
Com vista a lograr resultados positivos, a secretária de Estado recomendou muita ponderação e auscultação. “Gostaria de apelar para
que continuem a auscultar para que os resultados sejam satisfatórios
em prol da nossa população”.

conforme definido nos termos legais. A data de início de operações
da empresa não pode ser posterior
a Dezembro de 2018 e deve poder provar que opera nas províncias  afectadas pelos ciclones Idai e
Kenneth (Cabo Delgado, Nampula,
Zambézia, Tete, Manica, Sofala e
Inhambane)”.
Entretanto, alguns negócios não
são elegíveis para as “Subvenções
Equivalentes”, de entre os quais se
destacam os seguintes: “a produção e comercialização de qualquer
produto ou actividade ilegal. Não
são elegíveis projectos ou actividades que exigem o uso de pesticidas
e ou produtos químicos perigosos,
actividades que envolvam a transformação ou degradação de ’habi-
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tats’ naturais, projectos localizados
em áreas de risco de cheias, subida
do nível das águas, deslisamento
de terras, ravinas, incêndios. Não
se enquadram também actividades
que danificariam propriedade cultural não replicável, as que impactem negativamente terras comunitárias e afins. Não se abrangem
projectos de produção ou comércio de armas e munições, bebidas
alcoólicas, tabaco, jogos de azar,
casinos e afins”, explica o director executivo, destacando que as
condições para aceder aos recursos
deste programa estão criadas e que
pretendem continuar a trabalhar
com o sector privado para garantir
uma boa implementação do programa.

Mobilizámos todos
os recursos necessários
– Nito Matavel, do Incomati-Ayani

O Consórcio Incomati-Ayani é a empresa moçambicana seleccionada para implementar o programa. Nito Matavel, director de operações do Incomati-Ayani,
afirma: “O consórcio traz uma experiência como gestor de fundos em Moçambique e globalmente, trabalhando em colaboração com instituições financeiras,
Governo e sector privado. É neste contexto que o consórcio candidatou-se para
a implementação do programa de ‘Subvenções Equivalentes’ por o mesmo estar
enquadrado no seu perfil de actuação. Neste momento, o consórcio já mobilizou os
seus recursos técnicos e humanos para a operacionalização do programa, tendo já
aberto o escritório na cidade da Beira e brevemente terá um escritório em Pemba”.

Vai fortalecer sector privado
– Lourenço Bulha, governador de Sofala
O governador da província
de Sofala, Lourenço Bulha, dirigiu-se aos presentes dizendo
que no dia 20 de Maio de 2021
foi lançada a linha de crédito
de quinze milhões de dólares, através da assinatura do
acordo entre o Fundo de Reabilitação da Economia e o banco ABSA, numa taxa de juro de
16,4%. “Os empresários no dia
seguinte já estavam no Gabinete do Governador a dizer que
não concordam com as taxas e
eu estava do lado deles. Ligámos para o ministro das Obras
Públicas a dizer que era insustentável na situação em que
estávamos”.
Volvido um ano, a cidade da
Beira testemunha o lançamento de “Subvenções Equivalentes” para o agrado do empresariado. “Para o Conselho
Executivo Provincial este acto
reveste-se de maior importância na medida em que, para

além de recuperar e fortalecer
o sector privado, irá permitir
o incremento da produção de
bens e serviços que proporcionarão oportunidades de
emprego ao cidadão. A solução
dos problemas da nossa população é a nossa satisfação como
Conselho Executivo”.
Lourenço Bulha apelou ao
GREPOC para divulgar o recurso por forma a estar ao alcance
de mais gente.

DEPOIS DA
TEMPESTADE
CHEGOU
A BONANÇA
Os candidatos ao “Subvenções Equivalentes” mostram-se
satisfeitos com o lançamento do
projecto, pois há três anos que
esperavam por este momento. Desesperados, hoje têm um

sorriso diferente.
“Para nós, empresários, ter os quinze milhões de dólares como subvenção é a medida máxima que rapidamente nos fará recuperar da situação em que estamos. Para a província de Manica, vamos conversar com
o provedor de serviços para que trabalhem nas nossas instalações, pois
conseguimos aglutinar e atrair a maior parte dos empresários”, disse Alcides Paulino Cintura, presidente do Conselho Empresarial de Manica.
O empresário de Sofala Jorge Fernandes afirma que o Governo atendeu

as lamentações do empresariado de
Sofala assim como de outras regiões
afectadas. “Estou nesta cerimónia
com grande expectativa para podermos saber onde é que estávamos, de
onde vínhamos e o caminho que percorríamos, os tropeços havidos e as
promessas efectuadas. Foi tudo um
percurso com uma combinação hoje
nesta linha de subvenção, donativo.
Para nós sabe-nos perfeitamente e vai
absolutamente de encontro às nossas
expectativas”.
Para a empresária na área de hotelaria na cidade da Beira Angelina
do Rosário Guita, também vítima do
ciclone Idai, o lançamento das “subvenções” é uma maneira de se erguer.
“Eu sofri muito com o ‘Idai’. Estava a fazer novos investimentos, mas o
ciclone deitou tudo a perder. Estamos
felizes porque depois de três anos à espera, finalmente é lançado o programa. Vamos nos organizar e submeter
as nossas propostas para reconstruirmos o que foi destruído”.
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No centro do “lobby” do gás
Uma vez que Moçambique vai ser um dos
principais “players” mundiais da indústria de
gás natural, vale a pena começar, enquanto
cedo, a penetrar nos centros do “lobby” deste
sector estratégico.
E não podia ser de outra forma. Moçambique foi admitido, na semana finda, como
membro observador do Fórum de Exportadores de Gás, num evento realizado em Doha,
no Qatar, com a participação do Presidente
da República, Filipe Nyusi.
Por que vale a pena estar neste grupo? É
que Moçambique está a implementar dois
grandiosos projectos de liquefação de gás
natural da bacia do Rovuma, na província
de Cabo Delgado, cuja produção global tem
potencial para colocar o país no ranking dos
principais produtores globais de hidrocarbonetos.
O primeiro, Coral Sul, “offshore” (no
mar), está a ser implementado na Área 4 da
bacia do Rovuma, e é avaliado em cerca de 7
biliões de dólares norte-americanos, prevendo-se a geração de lucros directos na ordem
de 39,1 biliões de dólares, dos quais cerca de
19,3 biliões para o Estado moçambicano durante 25 anos. Tem potencial para 3,4 milhões
de toneladas de gás natural liquefeito por ano.
O segundo, “onshore” (em terra firme),
com potencial para 13,12 milhões de toneladas de gás por ano durante 25 anos, é avaliado
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em 20 biliões de dólares e deve entrar em funcionamento em 2026, ou seja, dois anos mais
tarde em relação ao tempo previsto, um atraso resultante da interrupção das actividades
devido a um ataque terrorista à vila-sede do
distrito de Palma, a cerca de 30 quilómetros
da Península de Afungi, onde está localizado
o acampamento principal do projecto, obrigando a interrupção de todas as actividades.
Fora estes empreendimentos, que, digamos, estão praticamente maduros, em termos de preparativos para a sua implementação, há contratos que resultaram do quinto
concurso de concessão de áreas de pesquisa e
produção de hidrocarbonetos em Moçambique, sobre os quais as empresas vencedoras
estão em processo de interpretar os dados
adquiridos na prospecção.
Para além disso, em Novembro do ano
passado, o Instituto Nacional de Petróleo lançou o sexto concurso para concessão de áreas
para pesquisa e produção de hidrocarbonetos, com destaque para petróleo e gás natural.
Estas pesquisas poderão ser feitas numa área
de 92 mil quilómetros quadrados, em águas
profundas (“offshore”), num total de 16 regiões, distribuídas em quatro áreas distintas,
sendo cinco localizadas na bacia do Rovuma,
sete em Angoche, duas no delta do Zambeze
e duas no Save. As candidaturas poderão ser
apresentadas até 31 de Agosto de 2022.

Não nos referimos aqui à exploração, já
em curso, nos jazigos de Panda/Temane, na
província de Inhambane, por ser um projecto
de menor expressão, quando comparado aos
empreendimentos em marcha na bacia do
Rovuma.
Salvo melhor opinião, o entendimento do
jornal domingo é de que estes argumentos são
bastantes para que Moçambique se preocupe,
quanto antes, em integrar o Fórum de Exportadores de Gás.
É que numa organização desta natureza,
Moçambique poderá, facilmente, fazer ouvir
a sua voz no seio dos outros contendores no
mercado mundial de gás natural, influenciando políticas de actuação, incluindo preços destas “commodites”.
Nesta linha de ideias, pensamos nós que
esta decisão do Governo de Moçambique de
aderir ao Fórum dos Exportadores de Gás é
sábia e o domingo encoraja.
No entanto, porque a descoberta de gás em
Moçambique gera muitas expectativas dentro
e fora do país, reiteramos a recomendação de
sempre de ver todos os processos muito bem
geridos, evitando quaisquer mal-entendidos,
principalmente no que diz respeito ao uso das
receitas desta indústria.
Não podemos perder de vista que estamos
a falar de recursos que se vão esgotar à medida
que a exploração vai acontecendo.

Colaboradores
Manuel General (njingiritante),
António Fernandes(Cinespectadora)
Direcção
(Telefone/Fax-21431027)
Redacção
21320119/21431026 e 21431027
e-mail:jornaldomingo@snoticias.co.mz
Directora Comercial
Isabel Boavida
21323180 – Fax-21324902
Director de Adm. e Finanças
Baltazar Teófilo Mungoi
(Telefone: 21429342-Fax-21431726)
Director de Produção
Castro Furvela
(Telefone:21320119/20)
Director da Unidade Gráfica: Ivan G.
Cossa - (Telefone: 21783684)
Departamento de Desenho Gráfico
e Revisão
Leonel Magaia (Chefe)
Desenho Gráfico
Aida Mangue (Chefe)
Publicidade
(Telefone: 21427061/2)
Composição/Impressão
(Telefones:21320119/20)
Encomendas e Tipografia
(Telefones: 21320094/21324118)

Opinião

27 de Fevereiro 2022

9

MAPIKO
Belmiro Adamugy

belmiro.admugy@snoticias.co.mz

O estranho desejo da liberdade
É livre aquele que tem em si
mesmo o princípio para agir
ou não agir, isto é, aquele que
é causa interna da sua acção ou
da decisão de não agir
– Aristóteles
Março, que já espreita no horizonte, é o
mês do teatro. Dia 16 assinala-se o Dia do
Teatro do Oprimido e a 27 o Dia Mundial do
Teatro. São duas datas que mexem com as
sensibilidades dos cultores desta arte milenar… imagino como se sentiam os actores,
encenadores, cenógrafos, iluminotécnicos e
outros que laboram no teatro com o aproximar das supracitadas datas tendo os teatros
fechados. Pilha de nervos…
Nervos desmanchados com o anúncio –
sempre aguardado com o credo na boca – da
abertura dos teatros. A notícia deu um novo
alento não só aos actores de teatro, como a
todos os que têm nas artes e cultura o seu
ganha-pão ou um espaço privilegiado para
se expressarem. A notícia animou as hostes,
sem dúvida. Vamos dizer assim: voltámos a
ser livre.

Afinal a liberdade é a meta, o galardão
maior das nossas atribuladas vidas. Somos
livres quando somos escravos de nada, de
nenhuma necessidade. Somos livres quando não nos deixamos ir abaixo, mesmo
quando as forças escasseiam. Somos livres
quando sabemos, quando somos corajosos.
Somos livres quando podemos subjugar
os demónios da superstição, as cobras sibilantes da ignorância e do medo; quando
podemos escomungar das nossas cabeças as
amedrotantes presas que rasgam as nossas
carnes. Somos livres quando podemos encher as nossas vidas com acções boas, com
amor, com arte, com música. Somos livres
quando podemos inundar a nossa existência
com o teatro.
E não haja dúvidas do quanto as artes e
cultura se conjugam para dar liberdade aos
homens. A acção artística afasta-se de todas
as coisas para deixar subsistir o seu objecto
em liberdade total. É isso que os actores de
teatro, em particular, celebram tendo Março no horizonte. Há, obviamente, algum
receio de que a irresponsabilidade de alguns
possa deitar abaixo as vitórias alcançadas.
Oxalá tal não aconteça e que este seja definitivamente um tempo pós-pandemia.

Apesar da lufada de ar fresco, ainda se
mostra urgente aumentar a capacidade
de resistência dos profissionais dos sectores culturais e criativos, estes que foram
particularmente atingidos pelos efeitos da
covid-19, expandindo um mercado de trabalho sustentável, com destaque para a protecção social deste grupo em particular.
Sabemos todos que a cultura também é
apontada como estratégica para desenvolver a criatividade, o pensamento crítico e as
relações colaborativas. Construir ambientes
que estimulem essas competências tem impacto inegociável na educação e no mundo
do trabalho, beneficiando os indivíduos e a
competitividade do país.
A centralidade da cultura para enfrentarmos os desafios que a vida nos coloca é
fundamental. O teatro do oprimido, por
exemplo, adopta actividades artísticas para
melhorar a qualidade de vida de milhares
de pessoas em todo o nosso vasto território.
A música – se é que se pode imaginar um
mundo sem essa dádiva celestial – tem efeitos terapêuticos indiscutíveis.
Infelizmente, nem sempre esse potencial
é valorizado. Há um descaso irritante quando o assunto são as artes e cultura. O que se

observa, na verdade, é um debate desfocado, que aumenta o descaso com uma parte da sociedade que pode contribuir para a
recuperação do país no seu todo depois de
dois anos de puro isolamento colectivo.
A cultura e a economia criativa, com as
suas potencialidades transformadoras, podem ser decisivas para o nosso país conquistar o desenvolvimento equilibrado. O país
precisa de focar-se na retomada e abandonar as crises artificiais que muitas vezes sugam as nossas energias. Mas, nem tudo vai
mal; há agora uma profusão de casas de pasto que têm produzido concertos “intimistas” que arrastam multidões. Anteontem,
por exemplo, o Franco-Moçambicano ficou
“bem preenchido” para o lançamento de
“Blue Window” de Valter Mabas. Na outra
semana também o público marcou presença para ver Radja Ali. É sinal de que estamos
todos ansiosos pela “normalização” da vida.
Agora – nas vésperas do mês do teatro
– vamos agir com juízo no lugar… não vá
o diabo tecê-las e voltarmos à estaca zero.
Não façam asneiras. Queremos celebrar o
regresso do teatro às salas de espectáculos.
Queremos essa cena chamada liberdade de
volta!

RABISCOS
Domingos Nhaúle

domingos.nhaule@snoticicas.co.mz

Uma eternidade para
ajustar escada ao avião
O avião comercial da companhia aérea
zimbabweana que transportou o Presidente da República do Zimbabwe, Emmerson
Mnangagwa, e a sua comitiva na recente
visita ao país, registou factos quanto a mim
curiosos, à chegada no Aeroporto Internacional da Beira, província de Sofala.
Depois de aterrar na pista principal, a aeronave rolou até à placa de estacionamento.
Em seguida, dez homens afectos aos serviços
aeroportuários trataram de empurrar a escada até ao avião.
Chegados à aeronave, os homens tiveram
imensas dificuldades para encostar a escada.
O que se assistiu foi um empurra para frente,
empurra para trás, esquerda e direita, sem,
no entanto, acertar a porta.
A própria comissária do voo teve de abrir
a porta da aeronave e orientar os homens
para que pudessem posicionar a escada. Foi
um exercício interessante de se ver.
O próprio Chefe do Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e a sua comitiva assistiram
a esta gincana, quanto a mim desnecessária.

Ao que me apercebi, tratava-se de uma escada nova, ou, pelo menos, só é usada em
ocasiões especiais.
Realçar que nesse empurra para lá, empurra para aqui, a guarda de honra igualmente tinha de se ajustar à medida que a escada era movimentada. Isso fez-me lembrar
o hábito que alguns cidadãos têm de guardar
alguns utensílios domésticos para uso em
ocasiões especiais.
O resultado é que alguns equipamentos
chegam a ficar descontinuados. Não é o caso
que me levou a fazer este “rabisco”.
Para mim, se aqueles homens tivessem
ensaiado o uso da escada no Boing 737-700
da companhia nacional de bandeira, igual à
aeronave zimbabweana, aquele espectáculo
gratuito teria sido evitado.
Não estou a dizer que deveriam encostar
a escada para o desembarque de passageiros,
mas apenas para o ensaio, pois pode ser que
a mesma tenha sido preparada para servir
a dirigentes de alto nível, como é o caso de
Chefes de Estado.

Entretanto, vale a pena realçar que a comissária do voo gesticulou tanto, até que,
passados cerca de dez minutos, os homens
conseguiram, finalmente, acertar a porta e
o estadista zimbabweano desembarcou para
ser recebido pelo seu homólogo moçambicano.
Igualmente, não posso deixar de assinalar
outro episódio que antecedeu a chegada de
Emmerson Mnangagwa, relacionado com o
tapete vermelho que se estende na placa.
O que aconteceu é que não sei com que
carga de água, mas alguém entendeu colocar
um tapete estreito que não permitia que os
dois Chefes de Estado caminhassem lado a
lado. Aqui valeu a atenção de alguém ligado
ao Protocolo do Estado que, ao se aperceber
do facto, tratou de mandar trocar o tapete
por um mais largo.
Lembrar que, recentemente, houve gente que levantou um debate nas redes sociais
quando o Presidente Nyusi recebeu o seu
homólogo ruandês, Paul Kagame, em Pemba, Cabo Delgado. Filipe Nyusi em algum

momento saiu do tapete para dar espaço ao
visitante.
À equipa do protocolo que trabalhou na
visita presidencial na cidade da Beira, vão
desde já as minhas palmas, pois, logo que
se apercebeu das dimensões do tapete, tratou de corrigir o erro, para não embaraçar o
Chefe do Estado moçambicano.
Faço votos para que sempre que houver
eventos desta dimensão o Protocolo do Estado se esmere pare evitar embaraços, até
porque ao que me apercebi encontrar tapetes adequados não é nenhum exercício extraordinário.
A terminar, felicitar o Presidente Mnangagwa que cumpriu com a sua promessa de
oferecer às vítimas do terrorismo, em Cabo
Delgado, mil toneladas de cereais, que chegaram semana finda na cidade da Beira.
A propósito da oferta, seria de bom tom
que as autoridades competentes, sobretudo,
o Instituto Nacional de Gestão de Riscos e
Desastres Naturais, tratasse imediatamente
de levar os apoios aos beneficiários.
www.jornaldomingo.co.mz
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Banca convencional perde a
d

Eduardo Changule

A

oferta de serviços financeiros
bancários
tem vindo a registar
uma relativa estagnação e, em alguns
casos, redução, possibilitando um crescimento exponencial do número de
moçambicanos que optam
pelas “fintech” – Instituições de Moeda Electrónica
(IME).
Dados do Banco de Moçambique (BM) referem
que até o fim do quarto trimestre do ano passado o
país tinha registado 66.711
contas bancárias em cada
10 mil quilómetros quadrados contra 177.750 contas
de IME.
No mesmo raio, o Banco
Central registou 16 agentes bancários contra 1184
agentes de moeda electrónica.
Recorde-se que o Governo aprovou, em Março de
2016, a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (ENIF) 2016-2022, cujo
objectivo fundamental é
aumentar o acesso às instituições financeiras formais
assim como aumentar a
adopção e o uso de produtos e serviços financeiros.
Além disso, a ENIF estabeleceu como metas para
o sector financeiro atingir
40 por cento da população
adulta moçambicana com
acesso a serviços financeiros físicos ou electrónicos
até 2018 e 60 por cento até

www.jornaldomingo.co.mz

2022.
Segundo a informação
disponibilizada pelo Banco Central, o cumprimento
deste desiderato foi possível graças ao domínio das
“fintech” no mercado nacional.
Assim, até Dezembro do
ano passado, o país tinha
83 por cento da população adulta com pelo menos
uma conta em IME contra 31 cidadãos com contas
bancárias convencionais.
Neste mesmo diapasão,
em cada 100 mil adultos,
sete são agentes bancários
contra 555 agentes de IME.
Segundo a Associação
Moçambicana dos Bancos
(AMB), a taxa de crescimento das agências bancárias tem vindo a diminuir
nos últimos anos, pois os
bancos têm estado a favorecer a melhoria e o desenvolvimento de canais digitais ignorando a ideia de
alcançar as massas através
de agências tradicionais.
Em parte, essa mudança de paradigma resulta da
experiência obtida devido à
covid-19 que causou maior
preferência por serviços digitais como forma de permitir o maior cumprimento
dos decretos de mitigação
da pandemia.
Enquanto isso, alguns
bancos encerraram agências nas zonas de conflitos
armados, mormente na
província de Cabo Delgado.
Na sua análise, a AMB
refere que a maioria das

agências bancárias está
concentrada nas principais
cidades e vilas, sobretudo
em Maputo.
“Há ainda muito a ser
feito para garantir que as
agências também alcancem as áreas remotas do
país, todavia enfrentam os
maiores desafios tecnológicos e dependem de infra-estruturas físicas”.
Nos últimos anos, o Ban-

co de Moçambique decretou uma legislação favorável à expansão dos serviços
bancários para áreas anteriormente não bancarizadas, através de isenção de
comissões em alguns serviços com vista a assegurar a
inclusão financeira.
No entanto, com o advento da covid-19, as pessoas parecem favorecer
a actividade bancária no
conforto das suas casas.
Como resultado, o sector
bancário tem apostado no
investimento na banca pela
internet e em aplicações
móveis, uma vez que os
bancos comerciais procuram chegar às massas através da tecnologia e não dos
balcões físicos.
De facto, o ano de 2020
registou o aumento das
ofertas de serviços digitais
pelos bancos. Actualmente, o sector relata um aumento em mais de 50 por
cento das transacções que
são feitas por canais digitais.
Segundo a AMB, por
causa da redução da aposta
em agências físicas, o número de ATM decresceu de
1786, em 31 de Dezembro
de 2019, para 1742, em igual
período de 2020, o que representa uma redução em
44 unidades.
Por sua vez, o relatório
do BM sobre a inclusão financeira em Moçambique

indica que o número de
ATM que já chegou a atingir
26 unidades em cada 100 mil
habitantes, até Dezembro de
2021, reduziu para 20 unidades.

ATM REMOVIDOS
DE ÁREAS INSEGURAS

Para a AMB, a redução do
número de ATM se deve ao
facto de os bancos removerem estes aparelhos em áreas
consideradas remotas ou inseguras.
A título de exemplo, o Banco Comercial e de Investimentos
(BCI) já removeu cerca de 30 unidades, a maior parte das quais em
áreas consideradas inseguras e
onde se registam ataques armados,
particularmente em alguns distritos da província de Cabo Delgado.
Ao contrário disso, a adesão aos
serviços bancários digitais devido à
eclosão da pandemia, o número de
máquinas de ponto de venda (POS)
aumentou de 35.421 máquinas, em
31 Dezembro de 2019, para 35.839
unidades, em Dezembro de 2020.
Por sua vez, o Banco de Moçambique registou um aumento de
451 unidades para 462 máquinas
em cada 100 mil quilómetros quadrados.
Este aumento deve-se ao facto
de os bancos procurarem alargar as
suas receitas não provenientes de
juros. O rendimento proveniente
dos POS foi limitado pelos avisos
do Banco Central que reduziram as
comissões cobradas por um período de seis meses durante o estado
de emergência por causa da covid-19.
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favor da moeda electrónica
“Temos visto empresas de dinheiro móvel em parceria com
bancos comerciais serem capazes
de oferecer pequenos empréstimos
aos seus assinantes”, diz a ABM,
acrescentando que as empresas de
telecomunicações do país parecem
partilhar o fardo da inclusão financeira oferecendo alguns serviços
que estavam tradicionalmente
disponíveis nos bancos comerciais.
Deste modo, torna-se claro que
a agenda da inclusão financeira
não pode ser completa sem o envolvimento das empresas de telecomunicações e de telefonia móvel. Tem havido muitas parcerias
entre estas entidades e os bancos
comerciais para facilitar as
transacções aos clientes.

INCLUSÃO
FINANCEIRA

Sob o ponto de vista do
economista Betuel Chau, o
conceito de inclusão financeira é usado de acordo com
o objectivo e especificidades

Betuel Chau, economista

de cada país, englobando
indicadores que se adequam
ao desenvolvimento do seu
sistema financeiro.
Em Moçambique, assume-se a existência de um
canal de prestação de serviços financeiros, nomeadamente, depósitos, empréstimos, transferência de
fundos, entre outros, independentemente da sua tipologia.
Assim, esses serviços que
antes eram instrumentalizados apenas pelos bancos
comerciais, como é óbvio,
vieram a ser acelerados pelas instituições de moeda
electrónica.
Esse facto deve-se à capacidade que as IME têm de
ir ao encontro das comunidades que antes se encontravam excluídas do sistema
financeiro formal devido à

fraca cobertura por parte do
sistema bancário tradicional.
Portanto, avança Chau,

era expectável que nos últimos tempos os ganhos
requeridos na ENIF para alcançar maior cobertura geográfica e demográfica fossem assegurados, em grande
parte, pelas IME dada a sua
velocidade na cobertura da
população, sobretudo, nas
zonas rurais.
Por via disso, a partir do
momento em que as IME
passam a ser dominantes
no mercado já não vale usar
apenas a taxa de bancarizacão como instrumento para
medir os níveis de inclusão financeira no país, pois
a partir de um depósito no
sistema bancário, posteriormente desencadeiam-se
inúmeras transacções nas
IME.

“São, na verdade, várias
transacções realizadas pelas
IME e que são justificadas
junto dos bancos por apenas
uma transacção”, disse.
Betuel Chau, que também é membro da Associação dos Jovens Economistas
de Moçambique (AJECOM),
foi mais fundo ao explicar
que os agentes económicos
tendem a usar mais as IME
mesmo com taxas de juro
elevadas devido à sua facilidade de acesso para as comunidades mais recônditas.
Além disso, estes meios
têm baixos níveis de exigência burocrática, não requerem níveis elevados de
literacia financeira e apresentam facilidade de maneio.

Moçambique na Expo
de Engenharia e Saúde no Paquistão
Uma delegação de empresários da Câmara de Comércio de Moçambique (CCM),
liderada pelo presidente Álvaro Massingue,
participa desde a última sexta-feira na Exposição de Engenharia e Saúde do Paquistão
2022, na Expo Center Lahore, em Lahore.
A exposição é chancelada pela Autoridade de Desenvolvimento Comercial do
Paquistão (TDAP), e serão exibidas 21 categorias de produtos do sector de engenharia
e saúde de cerca de 46 países da África, incluindo Moçambique, e países da Ásia Central.
A exposição visa conectar exportadores e
compradores estrangeiros e criar estratégias
para a sua entrada nos mercados pouco explorados, no entanto, com bastante potencial como é o caso de Moçambique.
Também juntaram-se à delegação empresas da região centro de Moçambique,

representadas pela AMA Equipamentos, que
se dedica ao fornecimento de material hospitalar e mobiliário, da região norte, representadas pela Mathária Empreendimentos,
que actua no ramo de processamento de
produtos nacionais (batata-doce, moringa,
etc.) e da região sul, representadas pela Somofer, empresa ligada ao ramo de engenharia e construção.
O presidente da CCM, Álvaro Massingue, disse que esta é uma oportunidade para os membros, representantes das
PME locais, exibirem os seus produtos nos
mercados em destaque, buscarem oportunidades e novas estratégias para a transferência de tecnologias em agroprocessamento, e conexões para Moçambique
numa perspectiva “win-win”.
“É um privilégio para a nossa câmara
estar aqui em Lahore. Os nossos membros

têm de ter estas oportunidades para sentirem-se motivados. O apoio incondicional
do Paquistão mostra que temos um grande
potencial para crescer nas áreas de Saúde e
Engenharia. Por outro lado, temos outros
interesses no que diz respeito à aquisição
de maquinaria para as diversas áreas, como
é o caso da Agricultura“, disse Massingue.
Para o representante da AMA Equipamentos, Augusto Martinho, mais do que
encontrar empresas que podem fornecer
material médico que Moçambique precisa, a
um preço competitivo, é preciso olhar para o
Paquistão como um potencial fornecedor de
bens e serviços.
Já o representante da Somofer, também
presidente do Pelouro da Cooperação Internacional na CCM, Assif Panjwani, afirma que
já estabeleceu boas conexões com investidores do sector automóvel, de motociclos e ali-

mentar.” Viemos buscar parcerias de investimentos e colocar produtos moçambicanos
à disposição do Paquistão, por exemplo, o
algodão e a castanha de caju potencialmente
produzidos”, disse, reafirmando que ambos
os países podem juntar sinergias, pois o Paquistão dispõe de maquinaria para a agricultura e está num nível avançado na área têxtil.
Nesta exposição podem ser encontrados
equipamentos de segurança, instrumentos cirúrgicos, máquinas agrícolas, artigos
desportivos, instrumentos musicais, auto-peças, gemas e jóias, cosméticos, móveis,
borracha e seus afins, plásticos e seus implementos, papelaria, papelão, máquinas
eléctricas, panelas, mármore, minerais, aço
e ferro, material de construção, talheres,
dispositivos móveis, artesanato, produtos
químicos e farmacêuticos.
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Como se calcula a dor das
vítimas de violência sexual?
d

CAROL BANZE
carol.banze@snoticicas.co.mz

Sérgio Cossa, trabalhador
www.jornaldomingo.co.mz
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“V

iolar uma mulher é matá-la
interiormente”
é o título de um
artigo publicado
no jornal domingo na sua edição
do dia 16 de Setembro do ano de
2017, que reflecte sobre as mazelas que a violência sexual deixa na
vida da vítima. E quando o meio
social não colabora, os estragos
são maiores. Lia Viegas, psicóloga
clínica, observou adiante – nesta
matéria – que quando a sociedade
não está preparada para lidar com
estes casos, quando não se tem
percepção de quanto a violência
física, sexual, mental e psicológica provoca traumas e consequências graves na vítima, isto passa a
ser o mal maior.
A preocupação é mais do que
legítima, pois a realidade vem
mostrando a existência de fragilidades no tratamento destes crimes. Se não, vejamos: em finais
do ano de 2021, uma criança deficiente foi abusada sexualmente
no seio familiar. Os suspeitos, que
foram posteriormente indiciados, são o próprio pai e o irmão.
A menina, órfã de mãe, chegou a
ficar internada e submetida a tratamento para reparar alguns dos
estragos feitos em si, mas, após a
alta hospitalar, regressou às mãos
dos abusadores e foi violada novamente. O facto foi narrado por
um dos gabinetes públicos que
trabalham em prol da família e
menores vítimas de violência na
província de Maputo, e escancara
a dura realidade de que existem
graves lacunas no encaminhamento destes processos.
Assim, três questões são levantadas: de que forma a nossa
sociedade avalia a dor das vítimas
de violência sexual? Haverá, até
certo ponto, indiferença ao nível
das partes integradas no tratamento destes casos? Há banalização dos crimes sexuais na nossa sociedade? domingo traz, em

seguida, algumas reflexões feitas
por diferentes segmentos.

A VOZ DO
CIDADÃO
“Somos reféns da educação
que nos deram”, disse Muaziza
Mwalimu, trabalhadora, em conversa com a nossa reportagem.
Muaziza observou que “nós vimos dum princípio de que a mulher deve ser submissa, esta foi a
educação que os mais velhos nos
deram, que acaba nos tornando
reféns destes males”. Para piorar
a situação – avançou – “constatamos que, em alguns casos, a
mulher é vítima da própria mulher. Por isso, não será hoje que

Cacilda Cumbe, trabalhadora

nós, os jovens, iremos conseguir
mudar o cenário através de atitudes que contrariam o que nos
foi ensinado, pois sempre se disse
que a família pode ser mal vista”,
denunciou.
Por seu turno, Alberto Magaia,
trabalhador, começou por pontuar que “qualquer violação sexual contra a mulher ou contra o
homem é crime, por isso não deve
ser normalizada. Aliás, é algo demoníaco, que vem acontecendo
com uma frequência assustadora
e levando a sociedade para um
caminho sem volta”, observou.
Aliás, expôs que “até relações
sexuais são praticadas na rua”,
daí que concluiu que “os valores
morais estão perdidos”. Reflectiu
em torno da existência de alguns

Alberto Magaia, trabalhador

familiares que recebem valores
pecuniários para encobrir crimes
sexuais. Para ele, trata-se de uma
troca perversa, em que “se recebe
dinheiro em troca do mal”.

“DÓI”

Cacilda Cumbe, mãe e avó,
exteriorizou o seu sentimento de
mágoa e repulsa em relação a estes fenómenos que deixam feridas
insanáveis na vida das vítimas:
“Dói. Sou mãe e avó e imagino
como seria se acontecesse na minha família. Hoje em dia, vemos
até homens de 50, 60, 70 anos
de idade a violarem crianças”.
Questionada sobre eventuais negociatas que envolvem famílias
para considerar o “feito como não
feito”, a idosa respondeu que “se

Muaziza Mwalimu, trabalhadora

isso acontecesse com uma filha
minha, e o meu companheiro se
entendesse com o agressor, eu
iria à esquadra sem pensar duas
vezes. Quem sente a dor da gravidez é a mulher, depois do nascimento, cuida da criança, educa
e deseja que ela seja feliz. Minha
filha ninguém vende!”, posicionou-se.

“NÃO SOMOS
GALINHAS”

“Devemos ter cultura de respeito pelo ser humano, pelo próximo. Somos pessoas, não somos
galinhas”, afirmou, por sua vez,
Sérgio Cossa, trabalhador. Apontou que “as pessoas não estão a
levar a sério que violação sexual
é crime. Se houvesse uma punição dura, os violadores teriam
medo de praticá-la”. Entretanto,
observou que actos desta natureza, quando praticados contra a
mulher, geram um impacto altamente negativo, afinal, “a mulher
é uma figura que tem de ser respeitada. Por causa dela estamos
aqui, viemos ao mundo. É preocupante ver que a sociedade está
deturpada e a dar espaço para que
isto aconteça. As pessoas estão
perdidas”, afirmou.
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Mal maior é falta de percepção

Acaba com a vida de alguém

– Lia Rafael Viegas, psicóloga clínica

– Dalila Macuácua, da Associação Sócio-Cultural Horizonte Azul

O que leva o ser humano a cometer
violência sexual? Lia Viegas, psicóloga
clínica, respondeu que, “duma forma
geral, pode ocorrer tanto do homem contra a mulher ou desta contra o homem e
parte-se do pressuposto de que a pessoa
sente uma intensidade muito forte de ter
a vítima sexualmente, usando o mecanismo da força ou da persuasão ou da ameaça
ou da surpresa ou até o uso de substâncias
psicoactivas. O violador consegue superar os seus limites de moral, de reflectir
sobre a dor que vai causar à vítima”. A
especialista explicou que se pode tratar
de uma doença, “porque há pessoas que
sofrem de transtorno mental, que não
conseguem conter os seus impulsos, por
causa disso entram num estado de desespero”. (Ora), “é preciso averiguar se esse
violador está imputado de impulsos normais, se está a sofrer de uma doença de
falta de confiança, de auto-estima e, por
causa disso, não se sente com abertura
para conquistar uma mulher de uma forma normal”. Entretanto, “fora estes casos
em que a pessoa tem transtorno mental
existem as que têm o transtorno narcisista muito acentuado, que lhes dá a sensação de que têm poder de tomar aquilo que
querem, mesmo fora do consentimento”.
Então, há que considerar a existência de
um transtorno anti-social: “em que temos o psicopata e o sociopata. Quando
lidamos com pessoas que têm o transtorno anti-social, elas não têm nenhuma
consideração sobre a dor do próximo, do
mal que fazem ao outro. Assim, um grupo pode estar a passar na rua e achar que

pode
f a zer
tudo a uma
mulher.
Geralmente, os assaltantes, com o tempo, tornam-se sociopatas ou narcisistas.
Neste caso, têm excesso de necessidade
de mostrar supremacia ou superioridade
em relação ao outro”.
De qualquer modo, Lia Viegas afirmou
que, “na sociedade, o mal maior não é
só a presença destes transtornos, é não
se ter a percepção de quanto a violência
física, sexual, mental e psicológica provoca traumas e consequências graves na
vítima desses actos. E nós vemos claramente na rua pessoas que passaram por
estas situações, alguma área da sua vida
não funciona devidamente: adquirem
doenças mentais, em algum momento
não conseguem trabalhar; podem sofrer
de transtorno de ansiedade; de síndrome
pós-trauma, podendo, se tiver passado
por esta situação, se assustar, ao avistar
um determinado grupo”. Com efeito, a
ajuda médica é fundamental, entretanto,
Lia Viegas afirma que mesmo quem pratica estes actos “já tem sinais de que algo
não está bem em si”.

Redução da moldura penal
acaba banalizando este crime

“Este é um tipo de crime que deve ser
discutido em espaço público, vamos
falar abertamente sobre isto, e não
entre quatro paredes, porque
quando se chega às instituições
algumas vítimas são tratadas
como agressoras”, apelou
Dalila Macuácua, da Associação Horizonte Azul.
Macuácua pediu ainda
que se garanta cuidado, protecção e segurança para as
vítimas, para além de “criar
condições para que tenham recomeço. Nós não temos abrigos.
Na cidade de Maputo, por exemplo,
não existem, e as pessoas que passam
por violação sexual nas famílias, mesmo
não querendo, são obrigadas a voltar para esse
meio”, observou.
Preocupada com o tratamento dos casos, esta activista social referiu que “nós achamos que as instituições e as pessoas que delas fazem parte ou as que fazem as leis olham
para a violência sexual ou para violação baseada no género de forma natural. Em algumas
circunstâncias, entendem que ‘ela aceitou’; ou que ‘houve troca’, mas tem a questão do
respeito. Não importa em que situação ocorreu, se se trata de namorada ou esposa, quando
ela diz ‘não quero!’; ‘não!’ é mesmo não. Se você não respeita é violação”, explicou. Denunciou ainda que “muitos violadores quando se vêem envolvidos no crime afirmam que
se trata da sua parceira, sua namorada. Usam isto como estratégia”. E a verdade é que “a
violação sexual acaba com a vida de alguém. A pessoa morre andando”, concluiu.

FRAGILIDADE
DA LEI

Dalila Macuácua apontou fragilidades ao nível da medicina legal em alguns hospitais e
também ao nível da lei. “Temos casos de violência que passam por exame, cujo resultado
não diz a realidade. Nestes casos o juiz não tem matéria para julgar e condenar o violador”, aclarou. Entretanto, segundo considerou, “a lei tem fragilidades, abre excepções e
não chega a penalizar de facto o violador, na perspectiva de ele pegar uma pena que possa
inibir as outras pessoas de praticarem esses crimes”.
De forma pontual, o que deve mudar? Questionámos. “Devíamos ter uma lei específica
de violência sexual baseada no género e que seja agravada; trabalhar nas atitudes e práticas pessoais e institucionais, com as pessoas que lidam com esta matéria no dia-a-dia,
garantir que as pessoas que são formadas não sejam deslocadas para outras funções; criar
abrigos para acolher as vítimas; dar um apoio social e ajudar no recomeço das suas vidas”,
listou Dalila Macuácua.

– Adelino de Assis Laice, director nacional de assistência jurídica e judiciária no IPAJ

Em conversa com Adelino de Assis Laice, director nacional de assistência jurídica
e judiciária no Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ), afirmou que existem várias instituições que têm a tarefa de
responsabilizar actos de violência sexual,
“a começar pela Polícia da República de
Moçambique (PRM); o Ministério Público,
os tribunais e o IPAJ. São vários organismos
que têm a tarefa de dar seguimento ao processo de responsabilização. O papel do IPAJ
é de prestar assistência jurídica e judiciária
a estas pessoas”. Na verdade, “dirigindo-se
à esquadra ou ao Gabinete de Atendimento
da Família e Menores Vítimas de Violência,
encontra lá o gabinete do IPAJ, que intervém
muitas vezes pela remessa dos processos”.
Quando questionado sobre o peso da lei
em casos de violência sexual, respondeu que
“o legislador foi um pouco brando. A moldura penal, que havia sido anteriormente
prevista para este tipo de crime, abrandou.
Veja-se que no crime de violação de menores de 12 anos, verificou-se um abrandamento da moldura penal. Dos anteriores 20
a 24 anos para os actuais 16 a 20 anos, nos
termos do Código Penal ora em vigor. E em
algum momento problematizámos esta
questão, no âmbito das nossas conferências.
Questionámos: será que este abrandamento
não vai suscitar ou convidar aos tendenciosamente violadores à prática destes crimes?

Ultrapassa questões culturais
– Milissão Nuvunga, activista social e analista em paz e desenvolvimento

Não
tivemos
uma resposta
consentânea, mas constatámos, e é nosso entendimento que com esta redução da
moldura penal o próprio tipo legal de crime
acaba sendo banalizado, desprezado e praticado com maior acutilância, principalmente naquelas zonas recônditas, em que
prevalecem usos e costumes, onde muitas
vezes há uniões forçadas e até situações
em que quando a vítima vai se queixar às
autoridades comunitárias, acaba sendo
obrigada a casar. É por esta razão e tantas
outras que o IPAJ tem levado às comunidades mensagens de que não se trata de casamento, são uniões prematuras forçadas
e susceptíveis de procedimento criminal.
Através de campanhas, vamos ao terreno,
aos distritos, difundimos mensagens com
o objectivo de reverter este cenário”, disse
Laice.

“A violência sexual ultrapassa questões
culturais. É claro que certas culturas colocam maior ou menor peso na santidade
das desigualdades e questões identitárias
aparentemente eternas. Mas dizer que ela
pertence a uma cultura é enganador”, observou Milissão Nuvunga, activista social
e analista em paz e desenvolvimento e director executivo do Centro de Estudos de
Paz, Conflitos e Bem-Estar. Explicou que
“o patriarcado é um sistema que existe
para além de culturas específicas, e as diferentes culturas somente manifestam aspectos mais ou menos dogmáticos do patriarcado”. Ocorre que, “com o aumento
da afirmação feminina, os homens ressentem-se dessa perda de poder relativo,
e actos de violência sexual são claramente
considerados como uma consequência
natural do comportamento cada vez mais
‘leviano’ das mulheres”.
Entretanto, referiu que “os exemplos
de Matalane e da cadeia de Ndhlavela mostram que a violação sexual é sobre
poder, e que o sexo muitas vezes somente
faz sentido quando se subjuga a mulher.

Quando a sociedade já aceita que a mulher é livre, os homens encontram outras
maneiras de a objectivar, mesmo que seja
já de forma informal”. Acrescentou que “a
violência sexual começa a acontecer mais
no contexto de relações hierárquicas,
onde pedidos de chefes devem ser aceites
quase que automaticamente. De qualquer
modo, indicou que, “legalmente, já não
há impunidade”. Doutro lado, “na análise sobre a cobertura mediática sobre a violência baseada no género, tenho visto que
os ‘media’ são pioneiros na consciencialização social contra a violência sexual. Mas
eles perdem um pouco a sua capacidade
interventiva, quando se trata de desconstruir discursos que justificam a violência
sexual. A questão polémica do comprimento das saias das raparigas foi um marco extremamente negativo, pois assume
que para um homem a exposição à carne
feminina leva à inevitabilidade do sexo, e
funciona da mesma maneira que alguém
que vai a um talho e ao ver um naco de
carne pensa logo no pedaço de carne no
grelhador e leva o pedaço para grelhar”.
www.jornaldomingo.co.mz
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Temos de unir
a classe dos escritores
– Carlos Rufino Paradona Roque, candidato a secretário-geral
d

FREDERICO JAMISSE
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

A

Associação dos Escritores Moçambicanos
(AEMO) vai eleger,
no próximo dia 5 de
Março, o seu secretário geral. Carlos Rufino Paradona Roque, actual secretário-geral, concorre para a sua
própria sucessão, tendo como
adversário o escritor Lucílio
Manjate.
Com vista a persuadir o
eleitorado, Carlos Paradona
apresentou a sua candidatura
tendo como pontos principais unificar os escritores e
expandir a actividade editorial.
“O meu principal desafio será a unificação da classe dos escritores, eliminar as
barreiras que levam muitos
membros a se apartarem do
dia-a-dia da agremiação. No
último semestre do presente
mandato, parte do meu tempo foi aplicada na auscultação
dos membros, principalmente os que já não frequentam
a AEMO. Quase todos foram
unânimes em afirmar que na
AEMO prevalece uma estrutura vertical que subalterniza
a maioria dos associados. A
AEMO não pode servir para
promover apenas um ou dois
escritores”, afirma Carlos Paradona.
Em relação às actividades, diz estarem prontos para
consolidar a acção cultural
através de “No Gume da Palavra”. “Este projecto devolveu
a AEMO ao seu estatuto de casa-mãe das artes moçambicanas. Nos últimos dois anos, a
AEMO tornou-se uma verdadeira constelação de artistas
das diversas modalidades, entre músicos, actores, cineastas e outros. Esse ambiente é
fruto do nosso trabalho, reabilitámos a AEMO e abrimos
as suas portas, a imagem da
agremiação fortificou-se. E
a memória não deixa mentir,
há décadas que a AEMO não
tinha a presença de um Chefe de Estado nos seus eventos,
e também não atraía assim a
atenção da imprensa, a ponto de uma televisão se mobilizar para fazer cobertura de
um evento em directo, isso
também há décadas que não
acontecia”.
Uma das lacunas da AEMO
www.jornaldomingo.co.mz

Carlos Paradona

é a cooperação internacional,
concretamente na tradução
de livros. “A nível internacional importa criar condições
para a tradução de autores
nacionais para línguas estrangeiras, incluindo a consequente publicação no exterior, onde, aliás, já temos uma
forte interacção através de
‘No Gume da Palavra’. Neste
mandato trabalhámos para a
publicação de alguns autores
no Brasil, Espanha, Portugal
e Macau. De recordar que temos um vogal residente em
Portugal,
especificamente
para cuidar de tais aspectos.
Na recandidatura, a inovação
tem a ver com a integração de
vogais para a extensão territorial”.

de-se à necessidade de unificação da classe de escritores,
somos uma família. Esta união
servirá para criar o ambiente
favorável ao nosso trabalho
em prol de todos os associados, da valorização da literatura moçambicana e dignificação dos escritores. Para a
valorização da literatura queremos que o mercado do livro
no país se torne mais vigoroso, através do envolvimento

DESAFIOS
A AEMO, tal como muitas
agremiações culturais, tem
muitos desafios pela frente,
atendendo pelo nível de execução das suas actividades
(edição de livros, saraus, tertúlias, criação do gosto pela
leitura, palestras nas escolas,
etc.), dependentes da existência de fundos.
“O primeiro desafio pren-

Sede da AEMO

do Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano,
das universidades públicas e
privadas na aquisição do livro
publicado  pelas editoras nacionais”.
Questionado sobre a estratégia de materialização e
superação dos desafios, Carlos Paradona afirma: “Buscaremos uma maior inserção
de autores nacionais nos manuais escolares. Mas sublinho

que  as universidades devem
despertar para a necessidade
de aquisição de livros de ficção. Para o impacto directo
na vida dos escritores e das
suas famílias, activámos a
iniciativa de acção social,
pela qual atribuímos terrenos a vários escritores, já
com o respectivo DUAT. Para
os escritores que não têm
casa própria, já articulámos
com a autarquia de Boane e
um parceiro privado para a
construção de casas. O desafio será a materialização
física desse projecto. Queremos melhorar as condições
de vida dos nossos membros,
através de acções já neste
mandato que ora finda. Ninguém faz literatura debaixo
da chuva”.
Em relação às perspectivas, Carlos Paradona aposta
numa AEMO de todos os escritores filiados.
“Queremos uma AEMO
de todos os escritores nela filiados, numa relação de coexistência, de paridade e não de
subordinação, com respeito à
idoneidade literária de cada
autor. Também quero ver escritores como Bucuane, Cassamo, Panguana, Patraquim,
Mia Couto, Filimone Meigos,
Aldino Muianga, Filipe Mata,
Fernando Manuel, Sangaré Okapi, Ruy Ligeiro, Dick
Kassotche, Álvaro Taruma,
Cachamba, Paulina, entre
tantos outros que merecem
o carinho da AEMO com as
mesmas oportunidades de
realização”.
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VALTER MABAS
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L

ágrimas rolaram na
face de Valter Mabas
quando lá pela noite
adentro
interpretou
a tradicional canção
de nascimento de um novo
membro da família. “Birthday
Song” fez Mabas cair em si…
nascia oficialmente o álbum
“Blue Window”, o seu primeiro disco de originais.
E havia todas as razões emotivas para aquelas lágrimas; o
espectáculo marca uma nova
página na carreira deste jovem
guitarrista de créditos mais do
que confirmados. Desde a introdução – com o tema “Sul
Fixo” – até ao cair do pano –

com “Cherry” –, o concerto foi
carregado de muita emoção.
Desde logo ficou claro que
seria um concerto “biográfico” a julgar pelos convidados
especiais – Stewart Sukuma,
Dua Maciel e Alfa Thulana – e
os instrumentistas – Muzila
Malembe (saxofone), Hélder
Gonzaga (baixo), Lívio Monjane (teclados) e Stélio Zoe (bateria), todos eles “cúmplices”
da estrada de Mabas.
E foi o que se viu; na apresentação de Dua Maciel, Mabas
recuou no tempo para dizer o

quão importante fora Dua no
início da sua carreira. Dua,
segundo Mabas, flanqueiou
portas e deu espaço privilegiado para que o jovem guitarrista pudesse se expressar. Fez
o mesmo em relação ao Alfa
Thulana – “que nem me deixava tocar quando ele (Alfa)
e o meu tio Julinho Sigáuque
(Freshlyground)
ensaiavam
lá em casa. Mas hoje estamos
aqui a partilhar o palco – e
sobre Stewart Sukuma, confessou-se sem palavras: “uma
honra muito grande que tenhas aceite participar no meu
disco e estar aqui hoje”.
Fez também uma singela
homenagem a Tony Paco (percussionista e baterista) que

“Blue Window”, “Song for
Jesus”, “Pam-Pam”, “Vona
Henlha” (com as vozes de Stewart Sukuma e Alfa Thulana)
e “Cherry” (com voz de Alfa
Thulana) foram as canções que
fizeram a noite ser diferente.
Um espectáculo prenhe de
luz e som a marcar, sem dúvida, o regresso dos grandes
concertos ao Centro Cultural
Franco-Moçambicano, para
alegria das centenas de espectadores que fizeram “coros” de praticamente todas as
canções… quando não se colocavam em pé para um pé de
dança.
E o concerto teve momentos interessantes; os “duelos”
entre Mabas e Hélder Gonza-

participou no disco, mas que
não pôde dar o seu concurso
no espectáculo por causa de
problemas de saúde. Paco foi
aplaudido em pé.
Valter Mabas intercalou
as canções do “Blue Window” e outras tantas canções “que poderão integrar
um novo projecto”, segundo disse. “Invertebrados”,
“Mabas”, “Kihihene”, “Ntwanano” (com voz da jovem
Ana), “Milandro” (com voz
de Dua Maciel), “Sul Fixo”,
“Zebrane” (com voz de Muzila), “Iluminando Vidas”,

ga, o solo de bateria de Stélio
Zoé, o “confronto” guitarra/
saxofone de Muzila foram simplesmente mágicos. Pela qualidade de execução percebia-se a qualidade dos músicos
em placo. Verdadeiras feras
que ficaram muito tempo “enjauladas” e aquele concerto foi
uma espécie de libertação, de
verdadeira catarse. E o público
contribuiu para a festa, quer
cantando, quer dançando.
Uma espectadora classificou
Valter Mabas como um artista
bastante humano. “É um ar-

Fotos: Stélio Matias

A alegria
do primeiro
disco

Valter Mabas apresentou-se no CCFM

tista que sendo muito bom no
que faz, consegue ao mesmo
tempo ser simples”, acrescentou. E essa simplicidade ficou
bem marcada ao longo do espectáculo, durante o qual Mabas privilegiou também o diálogo com o público. Falava das
músicas e dos artistas com os
quais trabalhou para materializar o “Blue Windw” e, nesse
aspecto, trouxe à memória dos
presentes a fulgurante carreira
do multi-instrumentista Sofixo, que tocava literalmente
todos os instrumentos. O tema
“Sul Fixo” é em homenagem
ao finado artista.
Apesar de não ser um músico popular, Valter Mabas tem
uma carreira digna de registo; conta com participações
em diversos festivais internacionais, tais como Festival JazzaThon em Cape Town com
Tucan-Tucan (2002); colaborou com a Orquestra de Jazz do

Algarve, em Portugal (2007);
participou em várias edições
do Festival Moments of Jazz,
Festival Sauti sa Busara (Zanzibar) e Festival Sakifo (Ilha
da Reunião), acompanhando
Isabel Novela (2014 e 2015),
Taipei International Jazz Festival (Taiwan) com Dua Maciel
e Orlando Venhereque (2016),
várias edições do Festival
Azgo, destacando o acompanhamento da cantora caboverdiana Lura (2016).
No âmbito da parceria com
o Centro Cultural Franco-Moçambicano, participou e
colaborou na direcção artística de concertos de artistas internacionais. Recentemente,
foi galardoado com o prémio
de “melhor música” do concurso Ngoma Moçambique
2021 com “Cherry”, que integra o álbum “Blue Window”…
música com a qual encerrou o
concerto.

www.jornaldomingo.co.mz
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Troncos: novo perigo
nos rios do Niassa
N

BENTO VENÂNCIO
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o leito dos rios mora um
novo perigo. Flutuam
troncos em quantidades
que começam a assustar.
Nunca antes vistas. O
caso é tão sério que alguns especialistas em hidrologia falam hoje
de uma espécie de caudal seco,
alimentado pela sua flutuação em
blocos cada vez mais compactos.
Com a chuva em dó maior,
adquirem impulso para uma velocidade igual à da corrente,
transformando-se em armas a
ter em conta: destroem estradas
e pontes.
Não encaremos isto de ânimo
leve, avisa quem sabe. A própria
Física ensina, na teoria sobre a
quantidade de movimento, que
a massa, combinada com a velocidade, pode gerar uma onda de
destruição fatal e rápida de infra-estruturas e até em habitações,
isto quando adquire dimensões
maiores.
Nestas circunstâncias, a massa
em grande velocidade pode matar
pessoas e animais.
Alheios a isto, e buscando impulso para a sobrevivência, os
camponeses no Niassa acham que
os troncos podem fazer companhia aos peixes no rio.
E então quando fazem limpeza
nas machambas derrubam árvores e aliviam-se dos troncos lançando tudo para a água.
Ora vejamos: algumas pontes
que cederam no Niassa (e também

Autocarro circulando por uma via alternativa

Fotos de Inácio Pereira
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na Zambézia) foram vítimas destes troncos. Sim. É verdade.
O delegado da Administração
Nacional de Estradas no Niassa,
Oreste Zezela, pede-nos para lançar este aviso em letras garrafais:

Aqueduto em tubo armco destruído no rio Ntolandje
www.jornaldomingo.co.mz

“é preciso ensinar o povo a não
lançar troncos aos rios. Isto já não
é brincadeira.”
E sublinha: “este não é só
problema do Niassa. Todo o país
poderá assistir à queda de infra-

-estruturas construídas com sacrifício devido a este mau hábito”.
No Niassa, dois gigantescos
cortes na estrada foram recentemente registados nas pontes sobre
o rio Tolandje e sobre o rio Luatize
(ler texto adiante).
Em ambos os casos, troncos
depositados nos rios causaram
impacto devastador. Adquiriram a
velocidade da corrente e transformaram-se em armas de arremesso
dirigidas às fundações das pontes,
debilitando pilares e causando
quedas que põem de joelho toda a
economia da província.
domingo esteve recentemente na província do Niassa. Por
exemplo, não se viaja para Marrupa
pela estrada que parte de Lichinga,
passando por Chimbonila até Cabo
Delgado.
As viagens são feitas com sacrifício de horas. Não é possível neste
momento viajar de Cuamba para
Lichinga, via Marrupa.
O famoso triângulo de desenvolvimento da província, Lichinga,
Cuamba e Marrupa, está neste momento sem vida e já todos sabemos
por que razão.
Por outro lado, todo o distrito
de Mavago está isolado do resto da

província (ler texto ao lado).

TERAPIA COLECTIVA
Como quem diz feito o diagnóstico que venha o santo remédio,
olha-se hoje para os camponeses
como quem deve encontrar novos
depósitos para os troncos.
E o Governo e parceiros terão,
sem dúvida, uma palavra a dizer na
educação do povo que, ao que tudo
indica, não sabia que os troncos podem ter força suficiente para a destruição de estradas e pontes.
O delegado da ANE no Niassa reitera que há que levar a sério
este “fenómeno” e convida a toda
a gente a reflectir sobre este novo
perigo que vem do rio.
“Se não um dia vão acordar sem
estrada nem ponte no país”, sublinha, acrescentando que se se fizer
uma avaliação sobre as pontes no
país não haverá surpresas: há muitos troncos que “lutam” com as
fundações.
E remata: “as pontes são obras
que custaram muito dinheiro ao
país. Lutemos contra a sua destruição, assumindo que a nossa consciência deve ser vigiada de modo a
prevenir males evitáveis”.

Material para reconstrução do troço interrompido

Drama na ponte sobre rio Ntolandje
Três pessoas morreram quando uma camioneta
atravessava uma ponte em queda.
O acidente foi registado na ponte sobre o rio
Ntoladje, na Estrada Nacional Número 14, que vai
de Chimbonila até Majune, na província do Niassa,
na madrugada de 16 do mês em curso.
Neste momento, a circulação rodoviária entre
aqueles dois pontos encontra-se interrompida,
obrigando os automobilistas a optarem por vias
mais longas ou por desvios feitos no local do incidente.
Logo após a queda do aqueduto em tubo armco,
de cerca de dois metros de diâmetro, a Administração Nacional de Estradas abriu caminhos alternativos para continuar a garantir o tráfego entre
Lichinga, Chimbonila, Majune e vizinha província
de Cabo Delgado.
Contudo, o acesso ao vale sobre o rio Ntoladje
é difícil devido à característica dos solos, bastante
lamacentos. Viaturas atolam com frequência.

A nossa reportagem constatou no local uma
inclinação muito acentuada no terreno, o que
cria dificuldades para os automobilistas acederem
àquele ponto.
Neste momento, empreiteiros trabalham de
forma a criar alguma transitabilidade, optando
pela colocação de pó de pedra.
Por outro lado, a ANE identificou solos com
quantidades granulares que criam maior aderência, restabelecendo o atrito entre pneus e solos, o
que muito tem ajudado automobilistas. Para acelerar a reposição do tráfego, a ANE recebeu nove
manilhas em betão que vieram do projecto de estrada Cuamba-Muita. Algumas já foram implantadas sobre aquele ponto que é para criar a vazão e
permitir que as águas continuem com o seu escoamento normal e as viaturas continuem a transitar
sobre a plataforma.
Sete camiões estão no local com material de trabalho de reposição da via. Já iniciaram escavações

Camião destruído depois de cair da ponte

no terreno numa profundidade
que chegará aos dois metros e
meio até a rocha-mãe.
De acordo com o delegado

da ANE, as obras de engenharia
poderão terminar dentro de um
mês, possibilitando a reabertura
da circulação rodoviária.

Mavago continua isolado
O distrito de Mavago continua isolado do resto da província do Niassa na sequência da
queda da ponte sobre o rio Luatize, de cerca de oitenta metros
de comprimento.
A chuva que vem caindo nos
últimos dias deslocou solos e
um vão de vinte metros cedeu,
impossibilitando o tráfego rodoviário.
Troncos impulsionados pelo
rápido movimento da corrente
tiraram equilíbrio aos pilares
que sustentavam um dos pilares fundamentais.
domingo apurou que a Administração Nacional de Estradas (ANE) deslocou técnicos ao
local para, mediante ensaios laboratoriais, averiguar se a fundação sofreu ou não com estes
movimentos.
Para já definiu-se que tecnicamente não vale a pena con-

Oreste Zezela, delegado da ANE no Niassa

tinuar com aquela estrutura dadas
as dificuldades de acesso ao leito
do rio durante ensaios laboratoriais.
Até as águas baixarem a população continuará ainda sitiada.
Deste modo, predefiniu-se tecni-

camente que se vai fazer o lançamento de uma ponte completa de
60 metros.
A ANE foi buscar na vizinha
província de Cabo Delgado um
composto de cerca de trinta metros. Neste momento, a estrutura

está a ser transportada em viaturas menores do distrito de Majune ao de Mavago em direcção ao
local onde aconteceu a cedência.
O delegado da ANE, Oreste
Zezela, explicou que a opção por
este tipo de viaturas associa-se à
dificuldade de acesso devido ao
tipo de solos na estrada não classificada de Majune a Mavago.
A outra componente da ponte, de trinta metros, encontra-se
na província de Sofala e já saiu do
estaleiro em Dondo, tendo como
destino a província do Niassa.
Um empreiteiro iniciou trabalhos de melhoramento do acesso
ao local na perspectiva de o mais
urgente possível abrir caminho
para a entrada das peças da ponte
metálica.
O delegado da ANE assegura que dentro de uma semana as
peças estarão posicionadas no
sítio onde a antiga ponte cedeu.

Segundo o entrevistado, novos suportes serão fixados, a par
do reforço de um pilar intermédio e novo encontro do lado Norte, do lado de Mavago.
A mesma fonte referiu que a
travessia para Mavago, por ponte
metálica, será possível dentro de
dois meses.
Numa acção de emergência
que envolve o INGD, o Governo
trabalha para a retirada da população que se encontra sitiada.
Deste modo, está em curso um
processo que visa a deslocação
de uma ponte de 21 metros que se
encontra no distrito de Liupo, em
Nampula, para que sirva de alternativa à ponte sobre o rio Luatize.
Enquanto a ANE trabalha no
processo de construção e lançamento da ponte metálica, o tráfego será mediante o uso da ponte móvel do INGD, o que poderá
acontecer durante esta semana.

www.jornaldomingo.co.mz
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A água
está pedindo
seu caminho
de volta
– Agostinho Vilanculos, físico
e hidrólogo que estuda métodos
de análise e previsão de cheias
e inundações
d

BENTO VENÂNCIO
bento.venancio@snoticicas.co.mz

“O

s
caminhos
da água estão
bloqueados.
Há que apostar no reordenamento para dar espaço à
circulação”, esta é das teses
mais importantes que Agostinho Vilanculos defende no seu
livro com o título “Eventos Hidroclimatológicos Extremos”,
trazido sexta-feira antepassada
à estampa.
Docente de Física na Universidade Eduardo Mondlane,
hidrólogo e director das bacias
hidrográficas no Ministério das
Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, defende que

desbloquear o caminho da água
é uma medida mais barata do
que apostar apenas na construção de sistemas de drenagem,
cuja construção e manutenção
são onerosas.
Segundo avançou, o reordenamento territorial deve ser feito mediante estudo topográfico
detalhado a fim de respeitar as
curvas de níveis, regra indispensável para uma melhor circulação das águas nos territórios
municipais e, sobretudo, nos
momentos de pico de cheias e
inundações.
Segue a entrevista em discurso directo.
O que lhe motivou a escrever
o livro “Eventos Hidroclimatológicos Extremos, Métodos de
Análise e Previsão”?

Moçambique possui oportunidades por explorar na gestão de cheias

Em 2008, estive envolvido
num estudo sobre a avaliação do
impacto das mudanças climáticas em Moçambique, financiado
pelo então Instituto Nacional de
Gestão de Calamidades (INGC)
e eu fazia parte dos consultores
moçambicanos na área de Hidrologia e Modelação Hidrológica. O estudo colocou-me no
panorama internacional devido
ao impacto que trouxe. Havia
necessidade de fazer a redução
de escala dos modelos climáticos globais para obter os dados
de precipitação estimados para
o futuro.
Em 2009, elaborei um projecto como requisito para o
ingresso na Universidade de
Rhodes para o Doutoramento
em Hidrologia. E o projecto por

mim elaborado foi considerado como um dos mais modernos, pois integrava Tecnologia
de Informação Geográfica, Remonte Sensing, e Integração de
dois Modelos Hidrológicos, um
modelo para a produção dos escoamentos e outro para a simulação de descargas e optimizar a
produção de energia e gestão de
cheias a jusante da barragem de
Cahora Bassa.
Em 2019, com a minha coordenação, cria-se na Direcção
Nacional de Gestão de Recursos
Hídricos (DNGRH) uma unidade
dedicada ao controlo de cheias e
secas. Daí houve a necessidade
de organizar em forma de um livro tecnico-científico as diversas metodologias e opções que
Moçambique poderia adoptar

para fazer face aos desafios impostos pelo clima e sua variabilidade temporal e espacial.
Quais são as principais linhas
metodológicas do livro?
O livro discute vários conceitos relacionados com os
desastres naturais, clima e sua
variabilidade, bem como a respeito da vulnerabilidade, resiliência, perigo/exposição a
factores que intensificam os
eventos de cheias e secas. Podemos encontrar explicações
sobre classificação dos ciclones
tropicais e sistematização dos
períodos em que ocorrem. O fenómeno do aquecimento global
e classificação dos perigos são
igualmente analisados.
Numa segunda abordagem,
são apresentados e analisados os métodos de mitigação
de cheias e secas, métodos de
estimativa dos picos, mapeamento de áreas de riscos, modelos globais e regionais e sua
aplicabilidade para a elaboração
das previsões sazonais, aspectos ligados aos critérios usados
para a produção da previsão
sazonal, modelos de previsão
de curto prazo para cheias e de
alocação de água para a gestão
de secas e métodos usados para
a validação dos resultados dos
modelos.
A terceira parte apresenta
um leque de opções que Moçambique poderia adoptar para
a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
O nosso país vive problemas
com água ou sem ela, falando do intervalo entre as cheias
e secas. O que falta para Moçambique avançar em projectos
estruturantes de retenção de
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água?
Na minha opinião, as questões financeiras e várias frentes que o país atravessa acabam
constituindo um grande obs-

E o projecto por mim
elaborado foi considerado como um dos
mais modernos, pois
integrava Tecnologia de
Informação Geográfica, Remonte Sensing, e
Integração de dois Modelos Hidrológicos, um
modelo para a produção
dos escoamentos e outro
para a simulação de
descargas e optimizar
a produção de energia
e gestão de cheias a
jusante da barragem de
Cahora Bassa
táculo. Contudo, Moçambique
sempre enfrentou conflitos e,
mesmo assim, após a independência, conseguiu construir
algumas infra-estruturas de
relevo, tais como Pequenos Libombos, Corumana, Chipembe, Gorongosa, Muda, Mugica,
tendo reabilitado Massingir,
Corumana, Nampula e a de Nacala.
A construção de infra-estruturas é um processo longo.
A definição dos locais, estudos
de viabilidade, mobilização de

financiamentos, elaboração dos
projectos executivos até a construção em média é um processo
que leva mais de 10 anos.
Para ultrapassar esta questão, sou de opinião que o país
deve começar a realizar estudos de viabilidade e desenho
dos projectos executivos nos
próximos tempos e, mais tar-

de, mobilizar financiamentos e
construir projectos em manga.
Quiçá, a introduzir o quanto
antes a Taxa de Recursos Hídricos.
O que quer dizer por mercados de água?
Mercado de águas é um sistema que permite que a água
seja alocada em actividades
de maior produtividade e com
maior valor agregado por litro
de água consumido. Ou seja,
uma indústria, uma companhia de abastecimento de água
ou um agricultor de culturas de
maior valor poderiam comprar
os direitos de uso de água de
um agricultor a fim de abastecer as suas actividades, sem que
o usuário que cedeu os direitos
tivesse prejuízo na sua actividade, pois seria remunerado
por isso. Trata-se de uma ferramenta que não só permite
uma alocação mais eficiente do
recurso hídrico, preservando a
renda do usuário cedente, mas
também que minimiza riscos e
prejuízos de empreendimentos
consumidores de água que demandem altos investimentos.

MITIGAÇÃO DE CHEIAS

A água deve ser alocada em actividades de maior produtividade

De que forma pode ser gerido
o risco de cheias e quais são as
oportunidades para Moçambique?
Moçambique possui um
vasto leque de oportunidades
por explorar para melhorar a
gestão de cheias, de entre elas
cabe citar algumas: (i) seguros
contra cheias e introdução da
taxa de recursos hídricos; (ii)
construção resiliente a inundações; (iii) construção resistente a inundações; (iv) construção de paisagem, drenagem

e diques; (v) criação de uma
estrutura urbana sustentável;
(vi) mapeamento e escolha dos
usos de solo; (vii) aprender a
conviver com as cheias; (viii)
construção e gestão de diques
de defesa; (ix) construção e
gestão de barragens e (x) dar
espaço ao rio.
Notar que cada uma dessas acções requer um conhecimento tecnico-científico e
precisa de ser adoptado de forma estratégica.
Refere no livro que Moçambique precisa de implementar
políticas de respostas estruturais
contra cheias, para responder
de forma proactiva às mudanças
climáticas. Quais são as suas recomendações?
Uma das estratégias importantes que o país deve adoptar
está relacionada com a educação sobre o fenómeno. É preciso treinar as instituições ligadas à gestão destes fenómenos
e dotá-las de meios técnicos,
materiais e financeiros para que
sejam capazes de recolher, analisar e produzir o conhecimento necessário para fazer face aos
eventos extremos.
O conhecimento da real manifestação hidrometeorológica
destes fenómenos é o pré-requisito para tomar medidas mais
acertadas para mitigar os efeitos
negativos. Transformar o mal
para o bem é possível quando o
fenómeno é realmente conhecido...
Parece que o grande desafio
que temos a nível urbano são
sistemas de drenagem pouco

Mercado de águas é
um sistema que permite
que a água seja alocada
em actividades de maior
produtividade e com
maior valor agregado
por litro de água consumido. Ou seja, uma
indústria, uma companhia de abastecimento
de água ou um agricultor de culturas de maior
valor poderiam comprar
os direitos de uso de
água de um agricultor a
fim de abastecer as suas
actividades
eficientes, insustentáveis, segundo o seu ponto de vida. Insustentáveis por que?
Insustentáveis pela falta de
manutenção sistemática, falta
de clareza no que diz respeito
aos actores envolvidos na sua
gestão.
Alguns sistemas são desenhados e construídos sem continuidade, o que cria embaraços
nas zonas circunvizinhas.
A falta de educação comunitária sobre a importância dos
sistemas faz com que muitos

19

deles sirvam de depósitos de
lixo, perdendo o objectivo para
o qual foram construídos.
Propõe a construção de 22
infra-estruturas de regulação,
através das quais será possível
uma resposta efectiva e eficiente a caudais externos de cheias.
Pode fundamentar?
Se for a olhar para as infra-estruturas propostas, muitas delas estão localizadas nos afluentes dos rios não regularizados
no território nacional, como é
o caso de Moamba-Major, por
exemplo, que seria construído
na bacia do Incomati e regularizaria as afluências geradas na
África do Sul, atenuando assim
o pico de cheias que se observa
em Ressano Garcia. A mesma
barragem seria um reforço ideal
para assegurar o abastecimento
de água ao grande Maputo diminuindo o défice.
A Barragem de Mapai, por
exemplo, regularizaria o Rio
Limpopo, criando assim condições para galvanizar a produção
agrícola no Baixo Limpopo. Para
além da agricultura agregaria
valor ao agro-processamento,
pecuária e aumentaria a segurança da população que vive
nas cidades de Chókwè e Xai-Xai.
O mesmo seria para a sub-bacia do Revúbue com a
construção da barragem de
Revúbue, Mugeba e Cuária
do Licungo, Pavue e Nhangal
no Púngoè. Aliás, a bacia do
Púngoè tem um regime constante e não tem infra-estruturas de regulação de relevo.
Parece que estamos perante o desafio de construção e
manutenção de diques de defesa...
A construção de diques de
defesa sem o claro objectivo
da sua função, e sem observar
o revestimento dos mesmos,
faz com que estes diques não
permitam ser galgáveis sendo constantemente rompidos
pelas cheias mesmo de menor
magnitude. Isto tem impacto financeiro, uma vez que é
necessário reparar danos ano
após ano, acarretando custos
elevados para o Estado.
No contexto urbano, parece que tudo gira em torno da
criação de uma estrutura sustentável de retenção, cabendo aos municípios um papel
fundamental. Por que insiste
na ideia de reordenamento
territorial?
O reordenamento territorial visa dar espaço à circulação da água, cujos caminhos
estão neste momento bloqueados. Quanto a mim, esta
é uma medida mais barata do
que apostar apenas na construção de sistemas de drenagem,
cuja construção e manutenção
são onerosas.
O reordenamento territorial
deve ser feito mediante estudo
topográfico detalhado, a fim de
respeitar as curvas de níveis,
regra indispensável para uma
melhor circulação das águas.
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Como avalia o uso das línguas nacionais?
Moçambique é um país caracterizado pela diversidade linguística, contando com
mais de 20 línguas nacionais. No entanto, desde a institucionalização do português
como língua oficial, após a Independência, em 1975, as línguas maternas vêm sendo relegadas ao esquecimento, apesar de alguns munícipes ouvidos pelo domingo

PERDEMOS NOSSAS
RAÍZES

JÁ NÃO AS ENSINAMOS
AOS NOSSOS FILHOS

– Hérique Lissav, gestor

NÃO PRESERVAMOS
A NOSSA IDENTIDADE

– Samuel Hocuane, operador
de caixa
Na minha opinião, as nossas
línguas já não são valorizadas.
Nos poucos cantos do país onde
ainda se tem o hábito de falá-las,
fazem-no porque não sabem falar
o português. Penso que da mesma
forma que, a partir de uma certa
classe se introduz o inglês, devia-se, desde as primeiras classes,
ensinar as nossas línguas como
forma de preservar a nossa identidade.
Há expressões que não têm
uma tradução literal para o português, o que significa que se não
forem transmitidas para as novas gerações corremos o risco de
perdê-las.

destacarem a importância da sua preservação e transmissão para as gerações vindouras. Alusivo ao Dia Mundial da Língua Materna, assinalado a 21 de Fevereiro, domingo ouviu a opinião de alguns cidadãos sobre o uso das línguas nacionais no país.

Apesar de se implementar,
através do Ministério da Educação, o Ensino Bilingue, há
ainda muito por se fazer para
que as línguas nacionais não
sejam abandonadas. No nosso contexto, muitas crianças
têm, primeiro, contacto com
línguas locais, só mais tarde
aprendem a língua portuguesa
na escola. Isso de alguma forma
cria um transtorno nos alunos
e reduz a qualidade do próprio
ensino.
Lamentavelmente, as pessoas têm vergonha de se expressar nas nossas línguas.
Perdemos as nossas raízes.

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

INVESTE-SE POUCO
NO ENSINO BILINGUE

– Arsénio Mahesse, comerciante

NÃO TENHO
INTERESSE

– Mariamo Taju, jurista

Não falo e já não tenho
interesse em falar as línguas
nacionais. Aliás, nem os meus
pais falavam. O pouco que
percebo aprendi com empregadas domésticas em casa.
Acho que com isso perdemos
um pouco dos nossos valores,
mas hoje em dia para quê me
vai servir aprender o cironga,
por exemplo, se não se aplica
no nosso dia-a-dia, uma vez
que todos falam a língua portuguesa?
Ademais, querendo, é
possível aprendê-las, mas
acredito que o interesse de
muitos são as línguas consideradas do futuro, que nos
vão permitir uma melhor
inserção internacional, tal
o caso do inglês, porque o
mundo está globalizado.

– Wilde Banze, estudante

As línguas nacionais são pouco faladas no país. Isso deve-se
ao pouco interesse dos pais, porque hoje em dia andam muito
ocupados e não têm tempo de
sentar com as crianças para lhes
falar sobre a importância das
mesmas.
A culpa não deve recair somente nos pais, o nosso Governo
não tem investido muito no Ensino Bilingue.

É importante falar as línguas
nacionais no país, porque fazem
parte da nossa identidade como
moçambicanos. Infelizmente,
os pais perderam o hábito de
ensinar aos seus filhos as nossas
línguas. Na minha opinião, isso
deve-se ao pouco interesse que
os pais têm em mostrar o valor
que as línguas têm para a inserção das próprias crianças no
meio social. Precisamos de mudar esta situação.

É PRECISO VALORIZÁLAS MAIS

– Nércia Mariquele, estudante
Infelizmente, aos poucos
se está a perder o hábito de falar as línguas nacionais no seio
familiar, principalmente aqui
na região Sul. Seria muito bom
que valorizássemos as nossas, pois creio que é uma forma de preservar-se a cultura.
Mas também acho importante
que os pais ensinem aos filhos
a língua oficial, visto que há
pouco conhecimento da mesma nos distritos.

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

Influenciados por
Precisamos de nadadores
salva-vidas nas nossas praias outras culturas
Tenho notado com alguma preocupação que em
Moçambique não existem nadadores salva-vidas,
mas temos quase três mil quilómetros de costa. É
muita água para um único país. Isso não é mau de
todo, mas em algum momento preocupa.
É que grande parte da nossa costa é composta
por praias muito frequentadas, apesar das restrições causadas pela covid-19. Sucede que a maior
parte dos frequentadores destas praias são pessoas
que não sabem nadar e em muitos casos são crianças.
É assustador quando vemos um grupo de crianças a mergulhar e nalguns casos sem que sejam
controladas por algum adulto. Há dias, visitei a
praia da Macaneta, em Maputo. Devo dizer que
entrei em pânico porque estavam lá muitas famílias com crianças que estavam muito à vontade no
local.
O ponto é que aquela praia tem ondas extremamente violentas, é diferente de Costa do Sol e outras. Agravante é que tem arreia movediça. Não há
garantia nenhuma de que uma criança consegue
entrar e sair.

Aliás, lembra-me a praia de Tofo, em Inhambane, que também tem as mesmas características,
mas incrivelmente é muito frequentada. É por isso
que acredito que devíamos ter nadadores salva-vidas, tal como acontece noutros países, pois, em
caso de infortúnios, até aparecer uma pessoa que
saiba nadar para tentar resgatar a outra poderá ser
tarde demais.
Os pais também devem ter atenção quando levam os seus filhos à praia. Não faz sentido deixar
crianças à sua sorte num local como praia onde
facilmente podem se perder ou mesmo se afogar.
Não podemos descurar do básico que é cuidar dos
nossos petizes.
Voltando ao assunto dos nadadores salva-vidas,
não é por capricho que se cria esta figura. É mesmo
por necessidade porque já se sabe que as praias nacionais são extremamente movimentadas durante
o Verão.
Estes têm de ter formação específica e capacidade para prestar primeiros socorros, caso seja necessário.
Maria José Matavele

MENSAGEM COVID-19
Se tiveres uma doença crónica como HIV, hipertensão ou diabetes, continue a ir às consultas
e tomar a medicação de forma regular.
www.jornaldomingo.co.mz

Normalmente temos sido influenciados por outras culturas e nós,
moçambicanos, somos muito bons na imitação. Não só imitamos outras
culturas, como também imitamos aquilo que pessoas bem próximas fazem (e até o que deixam de fazer).
Quando o vizinho adquire uma viatura nova também nos bate a vontade de adquirir uma igual, ou pelo menos uma nova, para mostrar que
também podemos, e quando vamos visitar algum conhecido apreciamos
a sua casa, nem que seja de fininho, sem o anfitrião perceber. E quando gostamos do que vimos, caso haja condições, também requintamos a
nossa casa do mesmo jeito.
Quanto à cultura, certamente que fomos influenciados em grande
parte pelas músicas sertanejas e novelas brasileiras, pelo hip-hop e filmes
americanos e muitas outras culturas que vimos pela televisão ou ouvíamos pela rádio. Hoje em dia já nem precisamos desses meios de comunicação, pois já podemos nos deslocar com frequência para vários países
ou mesmo receber vários estrangeiros, e tentar fazer um “xerox” daquilo
é bom. É notável que só sabemos imitar as coisas más, e é por isso que se
associa a má conduta de alguns cidadãos aos filmes, novelas ou outros
conteúdos a que acedemos pela internet.
Entretanto, a pergunta que não se quer calar e que me deixa indignado é saber porque é que os nossos dirigentes fazem viagens a países desenvolvidos, mas mesmo assim não conseguem imitar as coisas bonitas
que lá encontram. Nem sequer a boa conduta que os dirigentes desses
países têm, de modo que, ao receberem esses dirigentes também possam
retribuir a mesma hospitalidade em solo pátrio.
É um hábito de várias pessoas, sempre que vão receber alguém, melhorar o aspecto da sua casa, fazer algumas compras.
Portanto, pede-se encarecidamente aos nossos dirigentes que criem
condições para receber os nossos visitantes, para que estes saiam do país
com grande vontade de cá voltarem e para que também façam publicidade de Moçambique em outros cantos do mundo.
Van Dilson Gueze

Mulher

27 de Fevereiro de 2022

21

SAÚDE
MUTHIYANA
DE FIBRA

Alimentos que
aumentam a imunidade

Sou movida
pela simplicidade
Nome: Rosa Rafael Luís
Idade: 28 anos
Naturalidade: Inhambane
Residência: Maputo
Profissão: Jornalista
Conquistas: Tem já concluído o terceiro ano
de Licenciatura em Jornalismo. É jornalista da
Televisão de Moçambique (TVM). Aliás, conforme disse, “ser um dos rostos dos serviços noticiosos da TVM é para mim uma das melhores
conquistas, pelo nível de profissionais que ela (a
TVM) tem”. Já ao nível pessoal, “além da minha
formação em Comunicação, sinto-me feliz pelos passos que dei até aqui, acho que soube tomar algumas decisões sábias e que se reflectem
na mulher que me tornei hoje. Uma delas foi
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focar-me nos estudos, mesmo com as adversidades que encontrei pelo caminho. Acho que
só pelo facto de nos permitirmos sentar numa
carteira para aprender, o resto vem como bónus
do nosso desempenho”.
Como ser humano, a “muthiyana” de fibra
desta edição do domingo é movida pela “simplicidade, na maneira de ver, viver e conviver com
quem quer que seja”.
Sonho: “Tornar-me numa verdadeira comunicadora, abrir um orfanato para crianças desfavorecidas. Ainda que eu não possa viver esse
momento, gostaria que – um dia – o mundo
fosse um lugar melhor para se viver, sem fome,
sem guerras, por que isto corta o sonho das pessoas”.

Alho e cebola
Para muitas pessoas, essa dupla é o “carro abre-alas” de qualquer preparação na cozinha. Se
é assim para você também, óptimo! A cebola e o alho são ricos
em vitaminas A, C, E e do complexo B, que são antioxidantes e
também combatem o estresse e o
desânimo.
Frutas cítricas
“Vitamina C e cama” é a receita mais famosa do mundo de
combate à gripe. E não é à toa,
já que as frutas cítricas contêm
grandes quantidades da substância, que é antioxidante e contribui de modo significativo para o
aumento da imunidade.
Gengibre
O gengibre é uma raiz muito
conhecida pelo seu poder anti-inflamatório e termogênico.
Rico em vitamina B6 e C, tem acção bactericida e é um forte combatente das dores e inflamações
da garganta.
Beterraba
Além de conferir uma coloração característica e belíssima aos

pratos, a beterraba contém altas
doses de fibras, potássio, cálcio, magnésio e vitamina C. Isso
tudo faz dessa raiz tuberosa um
potente alimento para fortalecer
a imunidade e, adicionalmente,
suavizar os efeitos do envelhecimento.
Fígado
O fígado faz parte do grupo
de alimentos que ou você ama
ou você detesta. Se o seu caso é
o primeiro, aproveite! O fígado contém vitaminas A, D e do
complexo B, além de ser rico em
ferro.
Salmão
O salmão é outro alimento
amplamente reconhecido pelos
seus benefícios à saúde, como
melhorar a memória. Outros
pontos positivos são a regulação
das células do sistema imunológico e a presença de propriedades
anti-inflamatórias, auxiliando,
também, no combate à tendinite
e à depressão.
Fonte: vivamais.cemigsaude.
org.br

Sopa de peixe
INGREDIENTES
– 2 postas de pescada
– 1,2l de água
– Sal q.b.
– 1 cebola
– 2 dentes de alho
– 1 dl de azeite

– 1 colher de chá de colorau em pó
– 2 tomates maduros
– 2 cenouras
– 100gr de massa a gosto
– 1 ramo de coentros

MODO DE PREPARAR
Cozer o peixe na água temperada com sal por cerca de 5 minutos. Retirar o
peixe com uma escumadeira e reservar o caldo. À parte refogar a cebola e os
alhos, ambos picados, no azeite. Juntar o colorau e o tomate aos pedaços (sem
pele nem sementes) e deixar refogar até ficar macio. Acrescentar as cenouras
cortadas aos cubos e regar com o caldo da cozedura do peixe. Passados 10 minutos após ter levantado fervura adicionar a massa. Deixar cozer mais 10 minutos e no final acrescentar o peixe, sem espinhas e previamente desfiado. Rectificar os temperos e servir polvilhado com os coentros picados.
Fonte: petitchef
www.jornaldomingo.co.mz
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‘Avatar 2’ será exibido
em 3D, mas sem óculos

I

nicialmente previsto para
estrear em 2014, ‘Avatar 2‘
demorou muito mais tempo
para ficar pronto e foi adiado em sete anos, com estreia prevista para Dezembro de
2022. Mas, a demora finalmente
foi explicada.
O director James Cameron está trabalhando em uma
nova tecnologia em que a projecção 3D não precisará de
óculos.
O Screen Rant revelou que
as sequências vão introduzir
um novo sistema tridimensional a laser, criado pela empresa Christie Digital.
Em uma palestra na Society
of Motion Picture and Television Engineers, o director James Cameron já havia adiantado que usará uma tecnologia
que permite a audiência assistir filmes em 3D sem precisar
do óculos.
“Quero fazer eles comprarem essa ideia. Gosto do 3D,
mas precisamos melhorá-lo
com projecções mais brilhantes. E eu quero lançar meus
próximos filmes com a tecnologia que não precisa de ócu-

los para que a imagem se torne 3D. Estamos chegando lá”,
afirmou.
Em entrevista ao Digital Spy, ele revelou que criou
uma “tecnologia tão avançada
que ninguém poderia imaginar nos dias de hoje”.
“Temos os melhores artistas e técnicos do mundo para
criar um filme tão rico visualmente que vai chocar a todos.
Vamos surpreender com um
filme inovador em todos os
sentidos”, afirmou.
Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena,
na Áustria, desenvolveram
recentemente uma tecnologia
com imagens 3D de alta definição que podem ser assistidas
por centenas de pessoas, ao
mesmo tempo, sem a necessidade de nenhum tipo de óculos.
Questionado sobre demora
para o lançamento dos filmes,
ele argumentou que grande
parte da dificuldade foi realizar
os processos digitais, que serão
muito mais complexos do que
um simples CGI.
“As pessoas realmente não
entendem o planejamento e a

1
06:00
Hino Nacional 06:05
Desenhos Animados: CHAVES Desenhos Animados:
CHAVES - “A Casa da Bruxa” Episódios 58 e 59
07:00
Bom Dia Moçambique		
Directo
09:00
TV Surdo		
09:30
Debate de Palmo e Meio: Shelber
Banze
Desenhos Animados: CHAVES - “A
Casa da Bruxa” Gravado
10:00
Desenhos Animados: Código do
Puzzle - O Sonho da Princesa Jimi
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da Bruxa”
Episódio 13
10:15
Mitos e Tabús: Gonçalo Chachuaio
Repetição
11:00
Saúde e Bem Estar: Obesidade		
Repetição
11:30
Antena do Soldado 		
12:00
Análise Global Directo
13:00
Jornal da Tarde Directo
14:00
Canal Zero		
14:30
Moçambique Digital		
15:00
O Mágico		
Programa Nº 55
15:15
Chico António em Concerto 16:30
Jazz no Franco: Fearless Souls 17:00
Convívio ao Domingo		
Directo
19:10
Asas: Mulher e o Acesso à
Informação Programa 04
19:40
Passadeira Vermelha		
20:00
Telejornal
Directo
21:30
Grande Entrevista: Armando Pedro/
Director do INACE		
Gravado
22:30
Espectáculo Musical: Os Masseves
00:15 Convívio ao Domingo Repetição
02:00
Grande Entrevista: Armando Pedro/
Director do INACE Repetição
03:00
Canal Zero		
Repetição
03:30
Antena do Soldado 		
Repetição
04:00 Moçambique Digital Repetição
04:30 O Mágico Repetição
04:45 Análise Global Repetição
05:40		
Hino Nacional		
05:45		
Ginástica: Txuna a
Saúde Com Edumundo Ribeiro- “ABS” 		
06:00		
Moçambique		

www.jornaldomingo.co.mz

Bom Dia
Directo

RM 92.3MHz
1:00- MADRUGADA INTERACTIVA/EMISSORES PROVINCIAIS
04:57- HINO NACIONAL
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JUNTOS AO DOMINGO
08:00-TU AÍ, TU AQUÍ
10:00- TUDO VAI FICAR BEM
12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLENTIM METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- INFORMATIVO CORONA
VÍRUS
14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE
15:00- DOMINGO DESPORTIVO
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
19:00- SINAL HORARIO/TÓPICOS
DO JORNAL DA NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
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

complexidade desse processo.
É como fazer dois filmes e meio
de animação. Um grande filme
de animação leva cerca de quatro anos para ser produzido… É
como fazer um filme live action
e outro usando apenas animação, é muito trabalhoso. Mas,
se você fizer as contas, estamos
dentro do cronograma previsto
para dezembro de 2022”.
O filme teve sua segunda
imagem oficial divulgada, que
apresenta o novo personagem
da franquia. Nela podemos
conhecer Miles Socorro (Jack
Champion) – também conhecido como Spider – uma criança
humana que cresceu em Pandora. Ele foi protegido e acolhido por Jake (Sam Worthington), mas não é muito querido
por Neytiri (Zoe Saldaña), que o
enxerga como um daqueles que
matou seu pai.
As aguardadas sequências
apresentarão um contraste
entre dois mundos e segundo
o cineasta James Cameron, os
fãs podem esperar algumas
cenas se passando no planeta
Terra.
A informação foi compar-

tilhada durante uma recente
entrevista à revista Variety. Na
ocasião, o director fez uma referência ao aclamado remake de
‘Duna‘, pontuando que ‘Avatar‘
seguirá uma premissa semelhante:
“Assim como Duna se passa
ao redor de alguns mundos, as
sequências de Avatar se passarão entre dois mundos, pois
parte da trama será na Terra, à
medida em que a história evolui”.  
‘Avatar 2‘ terá Jake (Sam
Worthington) e Neytiri (Zoe
Saldana) como pais e será ambientado vários anos após o pri-

meiro filme. Na trama, a vida
idílica dos Sullys é interrompida quando a operação de mineração RDA retorna a Pandora,
forçando Jake a levar a família
para “o que é visto como um
porto seguro” no recife.
“E quando você chega ao
recife, haverá um clã que chamamos de Metkayina. Os Sullys
não estão mais no ambiente
que eles conhecem, a floresta
tropical. Eles se tornam peixes
fora d’água. Eles se tornam peixes fora d’água culturalmente
e ambientalmente”, ele concluiu.
Via: cinepop

SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA

HORÓSCOPO
ÁRIES
De 21/03 à 20/04
Hoje é o dia para você confiar na sua intuição e nas suas
ideias. É também um bom dia para descansar e fazer leituras ou estudos. Você pode também se encontrar com
amigos para desabar. No geral, o dia está mais estável.
Saiba agradecer e não ficar ansiando por coisas que ainda
não tem.
TOURO
21/04 a 20/05
Hoje o dia potencializa boas ideias em grupo ou actividades para fazer em conjunto. Você encontrará facilidade para fazer amizades ou para se conectar a pessoas,
podendo ser bom ouvinte. Mudanças podem surgir,
trazendo necessidade de jogo de cintura e flexibilidade.
Você pode fazer uma associação produtiva.
GÉMEOS
De 21/05 à 20/06
Hoje o dia te desafia a explorar novos mundos e buscar
ter novas ideias, senão pode viver um dia meio insatisfatório com algum vazio. Sua intuição pode ser grande,
mas você precisa abandonar a necessidade de fazer julgamentos ou parar de alimentar pensamentos muito negativos. Passeios e viagens podem ser cancelados.
CÂNCER
De 21/06 a 20/07
O dia pode ser lento, então se prepare para situações de
demora. Tenha paciência. No mais, o dia traz uma espécie de continuidade sobre o que você já estava fazendo
ontem. Existe sorte no amor e nas relações em geral. A
família pode ser um bom suporte.
LEÃO
De 21/07 a 22/08
O dia pode trazer situações que te tire do sério. Tome cuidado com o caos, saiba se organizar e mantenha a calma
diante de problemas inesperados. Alguma coisa pode
quebrar ou queimar em casa ou podem aparecer gastos
extras. Saiba se reinventar, porque ideias novas podem
salvar o dia. É um dia favorável para descansar e renovar
as energias.
VIRGEM
De 23/08 a 22/09
O dia te desafia a acreditar no seu potencial criativo,
senão pode ser meio melancólico. Tome cuidado com
saudosismo excessivo ou a necessidade de que tudo seja
perfeito. Nada é tão perfeito assim. Vale a pena cuidar da

saúde, caso contrário pode surgir algum mal-estar físico.
LIBRA
De 23/09 a 22/10
Hoje o dia traz o potencial da coragem para você ter atitude em direção ao que deseja. Vale a pena se organizar
melhor com relação aos seus planos e objetivos pessoais.
Bom dia para estudar e sair com amigos; em suma, para
realizar o que tem em mente. Só tome cuidado com excessos de todos os tipos.
ESCORPIÃO
De 23/10 a 21/11
O dia promete trabalho e organização, portanto mãos à
obra e aproveite a vitalidade que pode surgir hoje para
faxinar, arrumar e consertar o que for preciso. As tarefas
domésticas estão potencializadas, mas você pode resolver coisas fora de casa também. Aceite as ajudas que
vierem.
SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Hoje o dia traz a necessidade de colocar mais atenção em
situações ou relações que você está deixando de lado e
que precisam da sua energia para que prosperem ou floresçam. Não delegue situações que precisam de você.
Você também pode colocar foco em alguma ideia ou
projeto que está nascendo.
CAPRICÓRNIO
De 22/12 a 20
Hoje o dia pode ativar alguma crise. Seja a pessoa centrada que ajuda a resolver e não coloque mais lenha na
fogueira. Outra coisa: tome cuidado com situações de
risco! Vale a pena ter muita atenção e cuidado, principalmente com acidentes ou perdas financeiras.
AQUÁRIO
De 21/01 a 19/02
O dia pode trazer boas notícias e novidades. Pode ser um
dia de resoluções fáceis, em que nem tudo depende de
você especificamente, mas você acaba sendo favorecido.
Outra coisa: o dia pode trazer certa indisposição e você
pode e deve descansar e manter o dia mais equilibrado.
PEIXES
De 20/02 a 20/03
O dia pede que você descanse, principalmente a mente.
Cuide mais de si mesmo e saiba soltar, deixando fluir.
Tome cuidado com o excesso de preocupação ou de trabalho. Não queira resolver tudo, senão você pode acabar
o dia estafado e sem vitalidade.

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

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

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral: 21629554

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

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
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Detido por falsas
qualidades em Manica

U

m indivíduo de
29 anos de idade está a contas
com a Polícia
da
República
de Moçambique (PRM),
em Chimoio, indiciado
da prática de vários crimes, com destaque para
os de falsas qualidades e
burla aos cidadãos.
O porta-voz do Comando Provincial da
PRM em Manica, Mateus Mindú, diz que o
indiciado confessa o
crime, e revelou que
actuava em alguns pontos da província de Manica, onde fez mais de
10 vítimas.
Para burlar as pessoas, em certos momentos apresentava-se
como membro da PRM,
noutras vezes fazia-se
passar por militar, às
vezes
identificava-se
como quadro da Educação. Há vezes em que
também se apresentava
como funcionário da
Saúde.
Ninguém do grupo
das vítimas desconfiava
da sua idoneidade porque sempre apresentava
algo que o identificasse,
por exemplo fardamento militar, capa de pingo de chuva usada pela
Polícia, bem como recibos da Direcção Provincial da Saúde.
A PRM teve conhecimento destes crimes
através de denúncias
feitas pelas vítimas que

timas.
“A equipa de patrulha que se dirigiu
para a casa do indiciado recolheu uma capa
de chuva e fardamento
militar novo. Ainda não
sabemos onde terá adquirido o equipamento, porque ele nunca
pertenceu às fileiras da
PRM. Temos a informação de que também
nunca foi membro do
Ministério da Defesa Nacional. Estamos a
trabalhar com ele por
forma a indicar os outros envolvidos neste
crime. Acreditamos que
não está sozinho”, relata Mindú.
O processo deste cidadão passou, ainda na
semana passada, para o
Ministério Público para
o seguimento de outros
trâmites.
Este é o segundo caso
reportado num intervalo de duas semanas,
onde cidadãos daquela
província são detidos,
indiciados de apresentação de falsas qualificações.
Refira-se que na última edição publicámos
uma notícia que dava
conta que a PRM deteve
na cidade de Chimoio
uma cidadã de 25 anos
de idade que supostamente se fazia passar
por membro da corporação e do Serviço Nacional de Investigação
Criminal (SERNIC) para

e ofereceu-se para acolhê-la na sua casa em
troca de dinheiro.
Assustada, a menina
declinou a proposta. Na
tentativa de concretizar os seus objectivos,
ter-se-ia dirigido à
casa onde a menor vivia
e, perante os familiares
desta,
identificou-se
como membro da PRM
e que pretendia levar a
menina.

Publicidade

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Centro de Desenvolvimento Académico
Anúncio de cursos de formação didáctico-pedagógico para docentes
O Centro de Desenvolvimento Académico da Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane
(CDA) torna público que estão abertas inscrições para cursos de formação modular, didáctico-pedagógico
para docentes, prioritariamente, do ensino superior.
Para o 1º semestre de 2022 estão previstos os seguintes módulos:
Total de
horas
Indução ao Ensino Universitário 01 a 10 de Março 3ª e 5ª
30
15 de Março a 14 de Abril 90
Introdução à Psicopedagogia
3ª e 5ª
26 de Abril a 05 de Maio 30
Ética e Deontologia Profissional
3ª e 5ª
Educação Inclusiva
10 a 19 de Maio 3ª e 5ª
30
31 de Maio 16 de Junho 60
TIC no Ensino e Aprendizagem
3ª e 5ª
Curso

1

2
4
5

Datas/ dias de semana

Créditos
01
03
01
01
02

Público-alvo: docentes do ensino superior de todas as áreas de conhecimento e outros interessados.
Preço por participante por cada módulo: 3.000,00 MT (Três Mil Meticais).
Estratégia de formação: A formação será online, o período de decurso dos módulos será de acordo com o
número de créditos, os dias livres serão reservados para a realização de actividade independente.
Horário: das 17:00 as 20:00 horas
Dados bancários: NUIT- 500003545; Nº conta BIM - 56344488; NIB- 000100000005634448857.
Faculdade de Educação
Para mais informações contactar o centro, através do celular 824909210 ou por seguinte email:
cda@uem.mz
perderam confiança depois de longo período à
espera para serem chamadas nos locais onde
pretendiam ingressar.
Dados
fornecidos
pela corporação dão
conta que o indiciado cobrou, desde o ano
passado, cerca de 685
mil Meticais às suas ví-

cometer vários crimes
na província de Manica. Na altura, reportámos que a indiciada foi
detida quando tentava
raptar uma menor de 15
anos de idade.
A acusada teria encontrado a menina no
centro da cidade de
Chimoio a vender gelo

Maputo, 07 de Fevereiro de 2022
O Director da Faculdade
(ilegível)
Prof. Doutor António Cipriano Gonçalves
(Prof. Associado)
1963
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Drama dos moçambicanos
que fugiram das cheias do Chire
d

Bernardo Carlos

M

aria Sumate, natural
de Chiromo, distrito de Morrumbala, na
Zambézia, é uma dos
cerca de 2500 moçambicanos que se encontram no Malawi, depois de verem as suas áreas
residenciais inundadas devido às
cheias provocadas pelo transbordo
do rio Chire, na sequência da tempestade Ana.
Como outros moçambicanos,
encontra-se nos centros de acolhimento do distrito de Nsange,
República do Malawi, local visitado semana finda pelo domingo,
integrado na delegação do Instituto Nacional de Gestão de Riscos e
Desastres (INGD), que se deslocou
àquele país para prestar apoio às
vítimas.
Em conversa, a vítima explica
que quando a água se aproximou
das suas casas, as famílias rumaram
para o distrito de Nsanje por ser o
mais próximo.
O primeiro grupo chegou a
Nsange a partir do dia 12 de Janeiro
último, ido de Murrumbala, num
total de 50 pessoas. A partir daí,
o número foi aumentando, com
mais cidadãos a escalar aquele distrito vizinho de Moçambique.
Explicou que, à chegada, as
pessoas ergueram cabanas com recurso a estacas e capim, mas estas
destruíram-se rapidamente, o que
fez com que procurassem abrigo
nas instalações dos Caminhos de
Ferro do Malawi.
“De repente, o número cresceu,
até porque há muitos malawianos

Moçambicanos e malawianos vivem em condições precárias

canos”, explicou Maria Sumate.
Anotou que, aquando da saída
de Murrumbala, não conseguiu levar os seus pertences, uma vez que
a corrente da água era forte.

DISPONIBILIZADA
APOIO AS VÍTIMAS

O Instituto Nacional de Gestão
de Riscos e Desastres (INGD) entregou, na sexta-feira, 43 toneladas
de produtos diversos, entre alimentares, de higiene e peças

sejam distribuídos às vítimas
que se encontram nos centros de acomodação onde se
incluem alguns malawianos
que igualmente foram assolados pela tempestade Ana, nomeadamente de Nsanje-sede,
Nhamithuthu e Bangula, no
distrito de Nsanje.
O apoio foi entregue às
autoridades do Malawi, por
Luísa Meque, presidente do

Presidente do INGD entregando simbolicamente o donativo do Governo moçambicano

afectados pelas inundações ou
cheias do rio Chire na margem directa das comunidades de Nyamithuthu, Gumbedza e Bangula, que
se juntaram ao grupo de moçambiwww.jornaldomingo.co.mz

de vestuário usado às vítimas
das inundações que se encontram no Malawi.
A ideia é que os produtos

INGD, que apelou à transparência na distribuição dos
produtos no sentido de chegar
aos legítimos beneficiários.
Luísa Meque disse ainda

que as quantidades deixadas
pelo Governo de Moçambique nesta primeira fase não
vão satisfazer a demanda dos
necessitados, uma vez que na
sua maioria perdeu os seus
pertences arrastados pelas
águas do rio Chire.
“Temos ainda grandes desafios para minimizar o sofrimento das vítimas porque a
maioria abandonou as zonas
de origem sem conseguir retirar os seus bens. Precisamos
de mais esforços para encontrarmos tendas o mais breve possível para acomodar as
pessoas que estão ao relento
sobretudo nesta época chuvosa’’, disse Luísa Meque.
A presidente do INGD
congratulou os esforços empreendidos pelo Governo
malawiano para a criação de
condições para o acolhimento
das cerca de 2500 pessoas refugiadas, sendo na sua maioria das localidades ribeirinhas
do rio Chire.
Reconheceu que as pessoas estão acomodadas em
extremas condições de vida
pelo que os governos de Moçambique e do Malawi devem
conjugar esforços para o mais
breve possível encontrarem-se parcerias para a aquisição
de mantimentos e tendas para
atender às vítimas das cheias.
Dirigindo-se
particularmente aos deslocados, a presidente do INGD apelou para
uma melhor organização lançando alerta às lideranças dos

grupos para a manutenção de
uma organização efectiva de
modo a evitarem oportunistas
que poderão querer se beneficiar do pouco apoio logístico
disponibilizado.

MALAWI PROMETE
MELHOR GESTÃO

O Governo do Malawi, representado pelo administrador do distrito de Nsanje, Medson Matchaya,
agradeceu o gesto do Governo de
Moçambique que atempadamente
disponibilizou apoio para cerca de
191 mil pessoas, das quais 2500 moçambicanas.
‘’Este apoio chegou no momento oportuno e vai aliviar nesta
fase de carência de comida e outros
bens essenciais às famílias moçambicanas e malawianas que foram
assoladas pelas cheias do rio Chire
que divide Malawi e Moçambique”,
disse Medson Matchaya.
Acrescentou que as autoridades
governamentais do seu país saberão valorizar este apoio significativo
aplicando todos os meios possíveis
para que haja transparência na sua
distribuição às vítimas.
De referir que actualmente as
pessoas estão acomodadas em 3
centros para o efeito criados pelo
Governo do Malawi nos antigos armazéns completamente destruídos
dos Caminhos de Ferro do Malawi.
No local, apenas estão em pé
os pilares de ferro que asseguram
as asnas que suportam o tecto e as
respectivas chapas que ainda continuam intactas, enquanto as paredes foram completamente vandalizadas e retiradas pelos malfeitores.
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Junta Militar da Renamo
tem nova liderança
d

A

Horácio João

s Forças Armadas
de Defesa de Moçambique (FADM)
dizem ter informações de a auto-proclamada Junta Militar
da Renamo está a reorganizar-se, tendo, inclusive,
escolhido, semana passada, nas matas da Serra da
Gorongosa, em Sofala, um
novo líder.
O director das Operações das FADM, o Brigadeiro Chongo Vidigal, que
ontem revelou o facto, em
conferência de imprensa na Beira, escusou-se a
fornecer detalhes sobre o
assunto, por questões de
estratégia militar.
Falando durante a cerimónia de abertura do
Ano Desportivo Militar,
afirmou que a escolha de
uma nova liderança demonstra que a auto-proclamada Junta Militar da
Renamo ainda está activa,
mesmo depois da morte, em Agosto passado,
do seu anterior dirigente,
em Cheringoma, Mariano
Nhongo.

“Não posso entrar em
detalhes sobre nomes dos
novos líderes, mas temos
informações de que a Junta
Militar da Renamo promoveu novas pessoas para a
liderança. Isto aconteceu,
semana passada, na Serra
da Gorongosa”, garantiu.
Negou que a reorganização da Junta Militar
tenha relação com um
suposto relaxamento na
implementação do processo de Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração (DDR) das forças
residuais da Renamo, indicando haver compromisso entre ambas as partes com vista ao alcance de
uma paz efectiva no país.
A avaliar pelo actual
ambiente de incerteza no
Teatro Operacional Centro, não obstante uma relativa acalmia, aquele oficial superior precisou que
o Exército permanece activo no terreno, sobretudo
nas províncias de Sofala e
Manica, então palco dos
ataques armados protagonizados pela Junta Militar.
No que se refere ao Teatro Operacional Norte, fa-

lou de avanços, sobretudo,
nas margens do rio Rovuma na fronteira com a vizinha Tanzânia.
Referiu que os terroristas se apresentam fragilizados, actuando em situação defensiva, ou seja,
deixaram de ter iniciativa
de atacar e preferem responder ao fogo, como reflexo do corte das linhas de
logística.
Lembrou que, nos
princípios deste mês, as
FADM, juntamente com os
seus parceiros, lançaram
a “Operação Búfalo”, que
obrigou a movimentação
dos terroristas de Cabo
Delgado para o distrito de
Mecula, no Niassa, por três
semanas.
Reconheceu igualmente que o terrorismo se implantou em Cabo Delgado
desde 2017, e há sempre
o risco de se alastrar para
outros pontos do país.
Porém, afiançou que a
situação, no terreno, está
controlada, mas adiantou
que há movimentos esporádicos dos terroristas
resultantes das operações
militares.

OMM e OJM
reforçam
fileiras na Beira
A Organização da Mulher Moçambicana (OMM)
e a Organização da Juventude Moçambicana (OJM)
realizam na manhã de
hoje, domingo, na cidade
da Beira, capital provincial de Sofala, uma marcha de saudação e preparação dos 60 anos do
partido Frelimo.
A marcha das organizações sociais do partido Frelimo  vai iniciar
na Praça de Chipangara e
terminar no largo dos Caminhos de Ferro de Moçambique na Beira.
Após o evento será testemunhada a passagem de
membros da OJM, jovens
mulheres, com mais de

trinta e cinco anos para a
OMM e integração de outros com dezoito anos na
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Putin evidencia que Ucrânia
é a “linha vermelha”
que não se deve pisar

O

som de armas
começou a ressoar e milhares
de ucranianos
encontram-se numa situação de ter
de escolher entre ficar
para defender a pátria ou
abandonar o país para se
refugiar na vizinhança.
Materializou-se o que há
meses já se temia: a Rússia lançou um ataque, na
semana passada, contra
a vizinha Ucrânia numa
operação que Vladimir
Putin, Presidente russo,
baptizou de “missão especial para desmilitarizar
e desnazificar” a Ucrânia.
O Presidente da Ucrânia,
Volodimir Zelensky, que
parecia seguro de que os
seus aliados ocidentais viriam em seu auxílio, queixa-se de ter sido abandonado e não ter com quem
contar para enfrentar os
russos.
Mais uma vez, confirma-se a tese de que o
realismo político continua a ser a tese, ou teoria,
dominante na explicação
do comportamento dos
Estados em relações internacionais. Na procura
de garantir a sua própria
segurança, a Rússia mostrou-se disposta a fazer
guerra contra o país vizinho para tentar impedir
que a Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN) se posicione do

Bairro residencial atingido
www.jornaldomingo.co.mz
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outro lado da sua fronteira. Ou seja, o Presidente
russo evidenciou que a
Ucrânia é a “linha vermelha” que o Ocidente não
deve pisar.
Em Dezembro de 2021,
Putin havia reiterado que
o seu país não toleraria
mais uma aproximação da
OTAN às suas fronteiras.
Putin elencou um conjunto de exigências que
considerou fundamentais
para a manutenção da
segurança na Europa. A
Rússia de Putin exigia que
fossem assumidos pactos de segurança em que
a OTAN recusasse a adesão da Ucrânia e de outras
antigas repúblicas soviéticas, que a organização
reduzisse os seus efectivos
militares e armas na Europa Central e Oriental,
que fossem oferecidas
garantias legalmente vinculativas de que a OTAN
não mais realizaria actividades militares na Europa Oriental, que lhe fosse
concedido o direito de

e o desmembramento da
União Soviética. O braço
armado dos soviéticos, o
Pacto de Varsóvia, desfez-se com o fim da “guerra
fria”. No entanto, o braço
armado dos EUA, a OTAN,
permaneceu e aproveitou-se do fim da “guerra
fria” para conquistar os

Teoricamente, os Estados
são efectivamente soberanos e iguais, mas eles
habitam num sistema internacional anárquico. A
anarquia não significa que
haja desordem no sistema
internacional, ela significa, sim, que o sistema não
possui uma entidade que

antigos aliados e membros da extinta URSS. A
Rússia, herdeira-mor da
União Soviética, sempre
olhou com desconfiança a expansão da OTAN
para o leste europeu, zona
que considera sua natural
esfera de influência. Por
essa razão, o país de Putin
tem feito apelos e avisos
para que a expansão ocidental da OTAN seja protelada, por considerar ser
uma ameaça directa à segurança do seu país.
Tanto a OTAN como
a Ucrânia ignoraram os
apelos e avisos de Moscovo, apoiando-se no
“ideal” de que cada país
é livre de fazer as suas
próprias escolhas no que
diz respeito à sua política
externa. É o ideal “ilusório” de que, em relações
internacionais, os Estados
são soberanos e iguais.

esteja acima do Estado.
O sistema não tem uma
entidade que tenha poderes ou autoridade para
impor a sua vontade sobre
os Estados. As evidências,
ao longo da história, mostram que, nesse sistema,
cada Estado age em função das suas capacidades,
o que significa que o interesse nacional, não o internacional, é que guia a
actuação de cada Estado.
No caso da crise russo-ucraniana parece que as
lideranças ocidentais e
ucraniana agiram a partir pressupostos equivocados, por um lado, e os
russos agarraram-se à
exigência de que a OTAN
cumpra a sua palavra, ao
que parece não documentada, de não se expandir
para o leste, por outro.
Entre promessas e ambições de hegemonia, a

Prédio residencial atingido por um míssel

veto a uma eventual adesão da Ucrânia à OTAN,
que os EUA removessem
armas nucleares da Euro-

pa e que tropas da OTAN
fossem retiradas da Polónia e dos Estados bálticos
da Estónia, Letónia e Lituânia.
A Rússia reiterava,
como sempre o fez, que a
sua maior preocupação é
a expansão da OTAN para
perto das suas fronteiras.
A OTAN é, na verdade,
resquício da ocidentalmente designada guerra
fria. A organização emergiu no contexto da confrontação ideológica entre
os EUA e a extinta União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). No
início da década de 1990,
vários artigos e obras
anunciavam o fim da
“guerra fria”, tudo porque os maiores símbolos
daquela “guerra” haviam
ruído, nomeadamente a
queda do muro de Berlim
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Europa e o mundo voltam
a viver uma situação de
guerra nunca vista desde
a Segunda Guerra Mundial. E, no emaranhado
de interesses alheios e
díspares, é o povo ucraniano que está agora a
pagar a factura dos erros
de cálculo das lideranças
ocidentais e ucraniana e o
ego da liderança russa.
As lideranças ocidentais equivocaram-se ao
querer fazer acreditar que
discursos de livre arbítrio
e promessas de garantia
de segurança a aliados são
dissuasores
suficientes
que impedem potenciais
inimigos de agir. Ao que
parece, o livre arbítrio, no
caso vertente a liberdade
de a Ucrânia escolher qual
caminho trilhar, não é tão
livre como seria de esperar. Aliás, os russos sempre avisaram que os ucranianos só tinham uma
escolha, a de ficar do lado
de Moscovo, ou pelo menos não aderir à OTAN, a
aliança militar que sobreviveu ao fim da chamada

é tido e nem achado. Foi
assim com a Geórgia que,
empolgada com a possibilidade e “liberdade” de
aderir à OTAN, convenceu-se que podia desafiar
Moscovo. O resultado foi
uma guerra com a Rússia
e a perda dos territórios da
Ossetia do Sul e Abkhazia
que Moscovo reconheceu
depois da crise de 2008.
A Ucrânia parece,
também, que se empolgou com promessas ocidentais de garantia de
segurança. A reacção do
Presidente
ucraniano,
quando diz que “estamos sozinhos na defesa
do nosso país; quem vai
lutar ao nosso lado? Para
ser honesto, não vejo ninguém”, é demonstrativo
de que Zelensky estava
convencido que o Ocidente viria em seu auxílio
militar. No entanto, pelo
menos até ao momento
em que se escrevem estas linhas, as promessas
ocidentais continuam a
ser promessas e a Ucrânia corre sérios riscos de

Momento de defesa ucraniano

uma confrontação directa
contra a Rússia.
A Rússia decide guerrear com a Ucrânia por
questões de segurança e,

primeiras duas décadas
após a desintegração da
União Soviética, talvez
por questões de reorganização do Estado russo
pós-soviético, mas Putin agora decidiu que já
não dá mais para tolerar.
A Ucrânia, infelizmente

para o povo ucraniano, é
a “linha vermelha” que
os russos consideram
que o Ocidente não deve
cruzar. Porque cada Estado prioriza a satisfação
do interesse nacional,
neste caso a preservação
da segurança nacional,

o Presidente russo, que
não quer perder a face,
decidiu enviar tropas à
Ucrânia para mostrar ao
mundo que a Rússia continua a ser uma grande
potência que não deve ser
ignorada no concerto das
nações.

Equipamento militar russo a caminho de Kiev

“guerra fria”, mas que
Moscovo se considera ser
seu alvo primário. Com
efeito, qualquer tentativa
de abandonar a esfera de
influência da Rússia por
parte da Ucrânia sempre foi vista por Moscovo
como uma ameaça à segurança. É por isso que
uma maior aproximação
de Kiev à OTAN resultou
na enunciação das exigências de Moscovo em
Dezembro de 2021.
Outro equívoco ocidental, que se repete na
Ucrânia, são as promessas e garantias de que
o Ocidente há-de estar
sempre do lado dos seus
aliados. Discursiva e solidariamente parece que
esse tipo de promessa é
verdadeiro. No entanto,
na garantia da soberania e segurança aos aliados, pelo menos quando
o inimigo é uma grande
potência, o Ocidente não

se desintegrar, principalmente porque Moscovo
já aceitou a adesão da, ou
anexou a, Crimeia à Federação Russa e reconheceu a independência dos
territórios da região de
Donbass. Portanto, pode
dizer-se que a liderança
ucraniana equivocou-se
ao ter confiado na determinação ocidental em
preservar a sua soberania
e integridade territorial.
Kiev terá eventualmente
se esquecido que Moscovo, contra toda uma “comunidade internacional”
comprometida
apenas
com solidariedade, entrou
na Geórgia em 2008 e reconheceu dois territórios
separatistas do país. Kiev
esqueceu-se que o Ocidente, que sempre disse
que estava do seu lado,
esteve também do lado da
Geórgia solidariamente,
mas militarmente sempre
se distanciou de efectivar

talvez, ego da sua liderança. Já foi avançado anteriormente que a OTAN
emergiu para “combater” a URSS. A Rússia era
o Estado dominante da
extinta União Soviética
e continua a ser o maior
adversário, pelo menos
em termos militares, dos
EUA. Os EUA são declaradamente uma potência que quer continuar
a manter hegemonia no
sistema internacional. É,
portanto, “fácil” de perceber que o “braço armado internacional” dos
EUA, a OTAN, procure
encurralar o seu maior
adversário militar, a Rússia. O “encurralamento”
tem sido feito atraindo os
antigos aliados europeus
da Rússia a aderir à União
Europeia, uma organização de integração económica europeia, e a OTAN,
uma aliança militar. Isto
a Rússia “tolerou” nas

Material bélico atingido durante a invasão

Forças russas no arranque da operação militar
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MEMÓRIA - PEDRO NOVELA

Seduzido, enganado e suspenso!
d

P

Joca Estêvão

joca.estevao@snoticias.co.mz

edro Novela fez parte da
fabulosa equipa da Associação Desportiva de
Pemba, o “Pembinha”,
para onde foi com outros
jogadores que ascenderam aos seniores no Costa do Sol, mas sem
espaço ainda para entrar na equipa que era treinada por Martinho
de Almeida.
Lembre-se que com Arnaldo Salvado, como treinador do
“Pembinha”, Pedro Novela foi
melhor jogador do campeonato nacional de 1983, juntamente
com Pintainho, Papadjo, Riquito, Lázaro, Daniel, Luís, Armindo
Simbine e João Dai, todos com 18
anos, que tinham feito a formação
no Costa do Sol.
Em 1984, o defesa Pedro Novela fez apenas os jogos do torneio
de preparação e, por ter adoecido
com gravidade, teve de regressar
a Maputo para recuperar junto da
família. Depois de um período
acamado, o mal passou e ficou à
espera de uma chamada para regressar a Pemba. Era o mais provável, pois não pensava naquele
momento em retornar ao Costa
do Sol. Sem sinal de nenhum dos
dois clubes, optou por jogar no
futebol recreativo. Num torneiro
de final do ano, no então campo
dos “Irmãos Maristas” (Escola Secundária da Maxaquene), no qual
muitos jogadores federados também davam uma “perninha”, não
deixou os seus créditos por mãos
alheias e Tomás Daniel “Calton”
Banze, o “exportação” como era
tratado o craque alvi-negro, convidou-o para jogar pelo seu Desportivo.
A equipa alvi-negra ainda
conservava, além de Calton, outros jogadores de gigantesca valia
como Chababe, Aly Hassan, Estêvão, Jerórimo, entre outros tantos

Novela já como trabalhador
www.jornaldomingo.co.mz

que tinham ajudado a "águia" a
sagrar-se campeã em 1983.
A possibilidade de jogar por
um grande da capital como sénior
e a promessa de receber uma casa
como prémio de assinatura seduziram Pedro Novela, não resistindo à tentação, colando “preto
no branco” ao compromisso que
passava a uni-lo aos "alvi-negros". Aliás, importa realçar que o
filho primogénito de Novela tinha
acabado de nascer e, na construção de uma família, uma casa vinha mesmo a calhar.
Pedro Novela fez duas épocas
(1985 e 1986) pelo Desportivo,
numa delas treinado por João Luís
Albasini e na outra pelo brasileiro
Wander Moreira, ambos já falecidos. Embora Pedro Novela cumprisse com brio o compromisso, o
Desportivo nunca cumpriu com a
promessa feita no acto da assinatura do contrato.
De forma que, no ano seguinte, o Costa do Sol, que estava informado sobre o não cumprimento da promessa ao jogador por si
formado, entrou na batalha para
recrutá-lo, oferecendo-lhe a casa
que ele tanto queria.

ALDRABICE
GROSSEIRA
O Desportivo sabia que com
a qualidade que ostentava, sem
compromisso, iria deixar o clube.
E, não tendo conseguido dar-lhe a
casa, optou por usar um meio indigno, criando uma cilada para que
Pedro continuasse preso ao clube
alvi-negro.
Num belo dia, o chefe do departamento de futebol dessa altura, por instruções dos seus superiores, montou uma teia para
Novela, inocentemente, deitar-se
nela. O tal dirigente alegou que, em
1986, a ficha de inscrição de Pedro
Novela, como a de outros colegas,

Pedro Novela, com o seu primogénito, exibindo a taça ao lado de Xande, João Chissano e Zé Augusto

havia desaparecido e que seria
preciso assinar uma nova para
poder cumprir a época.
Assim, foi-lhe apresentada uma ficha em branco (nem
data tinha) e Pedro assinou-a
sem pestanejar. Cumpriu aquela
temporada de 1986, pensando
que ficava livre no ano seguinte. No final, informou que não
ia ficar no clube, até porque o
Desportivo não estava a cumprir

com o prometido.
Foi nesse momento que o Desportivo apresentou-lhe uma ficha
assinada para a temporada de 1987,
por Zaid Aly, já falecido, que dava
conta que ele continuava vinculado
aos "alvi-negros", pelo menos até ao
final daquele ano.
Pedro lembrou-se, naquele instante, que tinha assinado uma ficha
de inscrição em branco, mas com
o argumento de que a ficha era referente a 1986. Percebeu que tinha
caído numa aldrabice e enervou-se.
A confusão instalou-se na sala de
direcção alvi-negra onde só estavam Pedro e Zaid. O jogador pegou
no monte de fichas de inscrição em
posse do dirigente então alvi-negro
e inutilizou-as todas, incluindo as do
Calton, Chababe, Jerónimo e de outros que estavam lá juntas.
Daquela discussão entre Pedro e
Zaid circularam rumores que se traduziram numa agressão protagonizada pelo então defesa central àquele
dirigente alvi-negro.
Calton foi solicitado a testemunhar o caso e fê-lo em benefício do
seu dirigente, mas Pedro sempre jurou, a pés juntos, que não levantara
nem a mão, nem o pé para molestar
Zaid. Por conta disso, Pedro retirou
toda a consideração que tinha pelo
“exportação” e até os dias que correm, em qualquer espaço onde Calton e Pedro “cruzam-se”, não pronunciam uma única palavra, mesmo
para a saudação. Passam já 35 anos.

Nessa época, recorde-se, a
Secretaria de Estado do Desporto, face à queixa apresentada pelo
Desportivo, testemunhada por
Calton, suspendeu Pedro Novela
de toda a actividade desportiva por
um ano.
Mesmo assim, o Costa do Sol
cumpriu com o prometido. Ofereceu-lhe a casa e ainda concedeu-lhe um valor monetário para
comprar uma motorizada. Naquele
ano, mesmo sem poder jogar, Pedro Novela treinou no Costa do Sol,
que, além de pagar os seus ordenados, incluía-o na lista dos jogadores e membros da equipa que
recebiam prémios de jogo em caso
de vitória ou empate.
No ano seguinte, Pedro Novela, já livre da penalização e entrosado nos “canarinhos”, diga-se,
vestiu a camisola canarinha, iniciando um ciclo marcadamente
de sucesso, que culminou com a
conquista de quatro campeonatos
consecutivos (1991, ‘92, 93 e ‘94),
outra vez com Arnaldo Salvado no
comando técnico, como também
com Pintainho, Armindo e Riquito, jogadores da formação do Costa
do Sol que tinham regressado do
“Pembinha”.
No ano do tetracampeonato,
Pedro Novela “pendurou as chuteiras” e, no ano seguinte, passou a
trabalhador da Sportgest, empresa
de gestão desportiva.
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Desportivo e Ferroviário
defrontam-se na Machava

M

ais um duelo dos
velhos rivais vai
acontecer
esta
tarde (16.15 horas), no Estádio
da Machava, envolvendo o
Desportivo e o Ferroviário a
contar para a terceira jornada da série “A” do Campeonato de Futebol da Cidade
de Maputo, Liga Joga Bets.
Apesar de colocar frente-a-frente emblemas históricos, a realidade nos dias
que correm é outra, com
vantagem para o Ferroviário
que tem, em termos práticos, algum favoritismo. O
clube locomotiva, diga-se,
ainda mantém o seu estatuto de um dos colossos
do futebol moçambicano e
permanecendo na principal divisão, o Moçambola,
ao contrário do seu adversário, que enfrenta vários

Fase de jogo entre Ferroviário e Desportivo do ano passado

problemas estruturais que se
vêm arrastando nos últimos
tempos, colocando-o em situação de fragilidade, facto
que justifica a sua mais re-

PARA PARTICIPAR NA BAL

Fer. da Beira
viaja terça-feria

"Locomotivas" do Chiveve trabalham com a BAL em perspectiva

A equipa de basquetebol do
Ferroviário da Beira tem a viagem
marcada para o Senegal marcada
para terça-feira, onde irá participar na Basketball Africa League
(BAL). O regresso dos "locomotivas" do Chiveve ao país está agendado para o dia 16.
A BAL arranca a 5 de Março,
com a disputa da Conferência Sahara, onde está agrupado o representante nacional. Os “locomotivas” do Chiveve têm a estreia

marcada para o dia 6 Março, na
Arena Dakar, na capital senegalesa, que acolherá aquela conferência entre os dias 5 e 15 de Março.
Os pupilos do técnico espanhol
Luiz Hernandez vão enfrentar a
vice-campeã em título, US Monastir da Tunísia, sendo que, no
segundo confronto, agendado para
8 de Março, a disputa será com os
anfitriões, Dakar Université Club
(DUC), para, no dia seguinte, o desafio ser disputado contra AS Salé

cente queda para o escalão
secundário.
Mas estes argumentos
são mais teóricos do que
práticos, sendo que os 90
minutos se encarregarão
de mostrar quem é mais
forte, apesar de estar mais
que evidente que os “locomotivas” estão em melhores condições de vencer
a partida pelas razões ora
mencionadas. O Ferroviário partilhava até ontem a
terceira posição com o Matchedje, ambos com quatro
pontos, numa série que o
Maxaquene liderava com
seis pontos.
Os “tricolores” podem
manter-se à frente do comando em caso de vitória
sobre o Ferroviário das Mahotas, a anteceder (14.15
horas) o encontro de destaque, no mesmo recinto (Estádio da Machava).
Na série "B", o Costa do
Sol era até ontem líder também com seis pontos, tendo
como directo perseguidor
Águias Especiais (quatro) e
Liga Desportiva (três).

NAS ESCOLAS DA PROVÍNCIA
do Marrocos. Após o despique com
os marroquinos, o Ferroviário da
Beira vai ter um descanso de dois
dias, antes de encarar o SLAC da
Guiné-Conacri, a 12 de Março, fechando esta fase no dia 15, contra
Reg do Ruanda.
A “Conferência Sahara” será
disputada no sistema de todos-contra-todos, numa única volta,
entre os dias 5 e 15 de Março, em
Dakar. Por sua vez, a Conferência
Nilo engloba o campeão Zamalek
do Egipto, Cobra Sport do Sudão
do Sul, Cape Town Tigres da África
do Sul, Petro de Luanda de Angola,
Espoir da República Democrática
do Congo e FAP dos Camarões. A
disputar-se no mesmo modelo,
esta conferência terá lugar no Cairo (Egipto), entre os dias 9 e 19 de
Abril.
Referir que as quatro melhores equipas de cada conferência
apuram-se para os “play-offs”
numa eliminatória e as finais no
Kigali Arena (Ruanda), de 21 a 28
de Maio.
Na abertura da temporada, o
DUC do Senegal enfrentará o SLAC
da Guiné-Conacri no primeiro dos
38 jogos que ocorrerão em três
cidades (Dakar, Cairo, Kigali) ao
longo de três meses.

Tete projecta
pavilhões
multiusos
O Governo da província de Tete projecta, para a
partir deste ano, a construção de pavilhões multiusos, em algumas escolas secundárias daquela parcela do país. Numa primeira fase, os pavilhões serão
contemplados nos projectos de construção de novas
infra-estruturas escolares, previstas para os distritos
desta província do centro do país.
Pretende-se com esta iniciativa massificar a prática de diversas modalidades desportivas, e potenciar a
descoberta de talentos, nos estabelecimentos de ensino.
O governador de Tete, Domingos Viola, explicou
que o andebol, voleibol, basquetebol, futsal, entre
outras modalidades só podem ser promovidos com a
existência de pavilhões multiusos.
Viola disse ainda que para o presente ano a escola
secundária de Luia, recém-inaugurada, vai beneficiar
de algumas obras, para acomodar também a prática
de diversas modalidades desportivas.
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Solta de Inácio Pereira

Quando quem
está certo está errado

O

vídio ensina que
tanto a noite como
o vinho prejudicam o
julgamento da beleza…
Ovídio sabe das coisas.
Devia, sem abuso nenhum, visitar
a nossa tenda na BO para dar uma
aula a uns e a outros que por lá circulam praticando actos de ignorância.
Bula-bula está mesmo tentado a convocar a alma do poeta e
dramaturgo Públio Ovídio Naso lá
das catacumbas para que ele possa
inspirar-se para mais um daqueles textos imortais que requerem
muita imaginação. Seria bem mais
útil do que algumas coisas que temos visto no julgamento das dívidas não declaradas. Não é que
depois da reacção da Ordem dos

Advogados de Moçambique, que
o apelidou de juiz tirano, Efigénio
Baptista manteve a expulsão dos
advogados Jaime Sunda e Salvador
Nkamati, defensores do réu Manuel
Renato Matusse, da tenda da Cadeia
de Máxima Segurança, vulgo BO,
onde decorre o julgamento do caso
das dívidas …
Aliás, porque há muita gente
sem memória de elefante, o juiz
Efigénio teve de recordar aos dois
causídicos que a “corrida” mantinha-se válida, apesar dos argumentos rebuscados para justificar o
regresso à tenda; diziam os expulsos que “uma coisa não tinha nada
a ver com a outra; que o arresto dos
bens era de fórum civil e não tinha
nenhuma relação directa com o objecto do julgamento”.

Não pode haver
bem sem mal
É estranho que assim seja. O mundo devia ser um lugar bom de se
viver, mas há uns e outros que teimam em nos fazer sangue. Quando estamos quietos ou estupidificados por um desses programas de televisão,
somos atropelados por coisas de bradar os céus.
Veja-se o caso seguinte: uma tabuleta do Conselho Municipal da
Cidade da Matola sobre a construção de uma vala de drenagem de 500
metros (veja-se bem 500 metros) vai investir 93 milhões de Meticais. A
obra vai consumir 36 meses… estamos a falar de 500 metros, meus caros.
Pode dizer-se que o valor inclui a manutenção dessa mesma vala ou
que uma ou duas famílias vão ser tiradas do local… a verdade é que o
valor que está ali, 93 milhões e tal, parece – aos olhos da malta – um
exagero. Há ali qualquer coisa que não bate certo. Ou, como diria Walter
Scott, que teia emaranhada nós tecemos, quando pela primeira vez praticamos para enganar… ou, se calhar, Bula-bula é que está a precisar de
óculos novos… mas o 93 está bem visível!

Bula-bula, que é leigo – mas
não burro –, entende que uma
coisa tem sim a ver com a outra; o
arresto resulta do caso em julgamento. Portanto, há uma relação
directa entre a luz do dia e o astro
sol. Simples. O juiz, toma, mandou-os sair da tenda. Amuados, lá
se retiraram…
É preciso ver com olhos de ver;
uma coisa é você achar que está no
caminho certo, outra é achar que
o seu caminho é o único. Dá que
pensar; afinal as pessoas são as coisas mais hipócritas que existem; os
mesmos que odeiam ser julgados
julgam; os que não gostam de violência agridem; os que pedem paz
por qualquer coisa querem lutar…
alguém traz de volta o Charles Darwin, por favor?
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