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Celso Correia quer maior dinamismo no processamento da fruta

Processamento  de fruta 
ganha nova dinâmica

A
s províncias de Mani-
ca, Sofala e Inhambane 
passam a beneficiar, 
desde quinta-feira, de 
tecnologias de conser-

vação e processamento de fruta, 
no âmbito do projecto de fruti-
cultura, uma nova componente 
do Programa Sustenta.

A iniciativa surge para dar 
resposta ao desperdício de cer-
ca de 30 a 50 por cento de fruta 
produzida anualmente no país, 
por falta de incentivos aos inves-
timentos na indústria de proces-
samento.  O projecto agrega três 
componentes, nomeadamente a 
transferência de tecnologia, li-
gações ao mercado e nutrição.

A componente de transferên-
cia de tecnologia visa permitir a 
disseminação de conhecimentos 
sobre o processamento de frutas, 
através do uso de tecnologias 
que serão difundidas a partir de 
quatro centros estabelecidos nas 
províncias de Inhambane (nos 
distritos de Vilankulo e Homoí-
ne) e na província de Sofala (no 
distrito de Nhamatanda). 

Numa primeira fase, irá con-
templar a banana, manga, li-
tchie, abacate, ananás e citrinos. 

Prevê-se igualmente que a 
iniciativa contribua para o fo-
mento da integração da produ-
ção familiar no mercado de fruta, 
abrangendo produtores indivi-
duais e não associados  que  ex-
ploram áreas agrícolas não infe-
riores a um hectare, produtores 
de frutas com alguma inserção 
no mercado, fruticultores com 
ligações com empresas de pro-
cessamento de frutas e produto-
res com grandes desperdícios de 

produção.
Refira-se que a produção de 

frutas no país é actualmente do-
minada pelos agricultores fami-
liares que representam 98,7 por 
cento.

Já na componente de nutri-
ção pretende-se que a iniciativa 
estimule o consumo de fruta e 
disseminação de técnicas de se-
cagem ou desidratação para um 
melhor aproveitamento da fruta, 
conservando o seu valor nutri-
cional e agregando valor à pro-
dução de frutas. 

Falando durante o lançamen-
to do projecto no distrito de Ma-
cate, em Manica, o ministro da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Celso Correia, disse que 
a transferência de tecnologia 
constitui uma vantagem não só 
para as províncias abrangidas 
nesta fase, mas também para to-
das as províncias que produzem 
fruta no país, uma vez que pode-
rá melhorar a cadeia de valor.

“Acompanhámos momentos 
em que os produtores desta e 
outras províncias colhiam a fruta 
e apodrecia por conta da ruptu-
ra de ligação para os mercados 
e por falta de condições para a 
conservação ou então de gestão 
da fruta pós-colheita”.

O governante destacou que a 
tecnologia vai permitir, dentro 
de uma solução micro, que os 
agricultores familiares possam 
por si só preparar e conservar 
a fruta por um longo período e, 
posteriormente, colocá-la no 
mercado melhorando, deste 
modo, o seu rendimento.

“Quando surgiu esta opor-
tunidade junto aos nossos par-

Governo quer dar resposta ao desperdício de cerca de 30 a 50 
por cento de fruta produzida anualmente no país

ceiros austríacos não dissemos 
que não poderíamos fazer, abra-
çámos a oportunidade porque 
tínhamos consciência que esta 
tecnologia poderia fazer toda a 
diferença no rendimento e na 
vida dos agricultores familiares”, 
referiu. Na ocasião, o ministro 
apelou para que os beneficiários 
façam uso do treino e capacita-
ção que vão receber e comecem 
a comercializar fruta seca. 

“A fruta seca tem muita saída 
no mercado e uma das formas de 
criar maior rendimento é empa-
cotá-la em condições próprias 
para, posteriormente, colocá-la 
no mercado”, explicou.

No entanto, Celso Correia 
entende que esta solução pode 
não resolver todos os problemas 

da cadeia de valor da fruta, mas 
pode ser o princípio. 

Garantiu que estão a ser pro-
jectadas para os próximos anos, 
na província de Manica, fábri-
cas de processamento de polpa 
maiores que as que já existem e 
centros de comercialização.

Por seu turno, o secretário de 
Estado na província de Manica, 
Edson Macuacua, disse que com 
a entrega destes equipamentos 
resolve-se um dos maiores pro-
blemas da província de Manica 
no que diz respeito ao processa-
mento da fruta. 

“A província de Manica possui 
excelentes condições agroeco-
lógicas que a posicionam como 
um verdadeiro pomar de Mo-
çambique, porém ainda enfrenta 

problema de processamento da 
fruta, o que elevava o nível de 
perdas pós-colheita e desenco-
rajava a produção”, apontou.

É que, segundo explicou, o 
sector familiar já não se limita à 
produção para a sua auto-sub-
sistência, está a produzir tam-
bém para o mercado. 

No entanto, a falta de equipa-
mentos dificultava a conservação 
da fruta por forma a permitir que 
fosse consumida em qualquer 
época do ano levando a popula-
ção a consumir fruta importada.

Refira-se que a contribuição 
deste sector para a economia do 
país é de apenas 12 por cento nas 
exportações, tendo como prin-
cipais frutas exportadas a litchie, 
manga, banana e citrinos.

Campo de produção de café
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43 milhões de dólares 
para agricultura familiar 

Presidente da República lança Zona Especial de Processamento 
Agro-Industrial do Desenvolvimento Integrado  

O 
Presidente da Re-
pública, Filipe Nyu-
si, lançou ontem, na 
cidade de Cuamba, 
província do Niassa, 

a Zona Especial de Proces-
samento agro-industrial do 
Corredor de Desenvolvimen-
to Integrado Pemba-Lichinga 
para dinamizar a agricultura 
familiar.

O projecto, financiado pelo 
Banco Africano de Desen-
volvimento, num montante 
estimando em 43 milhões de 
dólares americanos, visa ain-
da melhorar a produtividade 
agrícola e o desenvolvimento 
do agro-negócio na província 
do Niassa.  

É considerado elemento 
transformador da economia e 
promotor de inclusão e coesão 
social, visto que visa o desen-
volvimento rural, inovação e 
capacitação institucional nos 
sectores publico-privado.

O Chefe de Estado anun-
ciou que a iniciativa será exe-
cutada no distrito de Cuamba 
e vai beneficiar as províncias 
do Niassa, Cabo Delgado, 
Nampula (zona Norte), in-

Governadores esperançosos 
Governadores das províncias da Zambézia, 

Nampula e Cabo Delgado referem que o projecto 
vai catapultar a economia e produção agrícola ao 
nível da região, visto que não haverá mais des-
perdício da produção. 

O governador da província da Zambézia, Pio 
Matos, sem adiantar as quantidades que a pro-
víncia produz por ano, referiu que é potencial 
produtor de feijões, gergelim, soja, milho e arroz. 

“Muitas vezes os agricultores sentem-se frus-
trados por falta de mercado. Esta cadeia vai aju-
dar a valorizar o trabalho do agricultor, servirá 
também para mostrar as potencialidades de 
que dispomos.  Agora há desperdício da produ-
ção”, disse.

O governador da província de Nampula, 
Manuel Rodrigues, disse que neste momento 
a província produz cerca de 11 milhões de to-
neladas de produtos diversos. Desta quantida-
de apenas 20 por cento são processados, uma 
parte do distrito de Nampula, outra em Nacala.

Manuel Rodrigues explica que o complexo 

industrial vai ajudar a aliviar a preocupação dos 
produtores, mas também servirá para catapul-
tar a economia

“A nossa prioridade é o agro-processamento 
porque somos uma das potências agrícolas da 
região. Neste momento ajudamos no proces-
samento da produção das províncias vizinhas.  
Precisamos de mais unidades, então este com-
plexo é um balão de oxigénio para a província, 
assim como a região porque entendemos que 
teremos produção de qualidade e com condi-
ções de ser comercializada fora do país”, apon-
tou. Por seu turno, Valigy Tauabo, governador de 
Cabo Delgado, disse que está ansioso e esperan-
çado de que o projecto vai trazer ânimo aos agri-
cultores, tanto do sector familiar, assim como 
industrial.

“Precisávamos da instalação de um complexo 
com a capacidade de processamento da produ-
ção agrícola. Com a entrada em funcionamento 
vamos aumentar os níveis de produção e produ-
tividade”, disse.

cluindo a província central da 
Zambézia. 

A escolha do projecto na-
queles pontos do país tem em 
vista as potencialidades agrí-
colas que ostentam, impul-
sionadas pelo projecto SUS-

TENTA.  
Presentemente, as provín-

cias abrangidas pelo Corredor 
Lichinga-Pemba têm dificul-
dades de processamento da 
produção, situação que desmo-
tivava os produtores que têm a 

produção agrícola como fonte 
de sustento. Nestas provín-
cias, produzem-se  enormes 
quantidades de milho, feijões, 
soja, gergelim, entre várias 
culturas agrícolas.

O distrito de Cuamba, onde 
será montada maquinaria do 
projecto, tem a facilidade de 
comunicação com as restantes 
províncias por via rodoviária e 
ferroviária. 

A partir de Cuamba poderá 
ser exportada a produção para 
o porto de Pemba, usando-se 
a estrada de Montepuez, inau-
gurada recentemente.

Pode igualmente proceder 
ao escoamento da produção 
para o porto de Nacala, atra-
vés da linha-férrea Cuamba-
-Nampula.

Numa primeira fase, o pro-
jecto poderá abranger os dis-
tritos de Cuamba, Mavaco, 
Chimbonila, Muembe, Me-
ganhelas, Mecula, Mandimba 
e Marrupa, na província do 
Niassa, e na Zambézia serão 
beneficiados os distritos de 
Guruè, Milange, Morrumbala 
e Alto Molócuè. 

O projecto traduz a inte-
racção entre a agricultura e a 
indústria, na perspectiva de 
introdução de inovações em 

toda a cadeia de valores dos 
produtos agrários e forneci-
mento de máquinas e insu-
mos. 

Visa também reduzir as im-
portações dos diversos produ-
tos agrícolas. 

CERCA DE 200 
HECTARES DE 
COMPLEXO 
INDUSTRIAL

 
O Governo identificou uma 

área estimada em 200 hectares, 
no distrito de Cuamba, onde 
será implantado o complexo in-
dustrial do Corredor de Desen-
volvimento Lichinga-Cuamba. 
As obras de construção iniciam 
nos meados deste ano e poderão 
durar vinte e quatro meses. 

O projecto será executado 
pelo sector privado, sendo que 
o Governo garante a disponibi-
lidade do local, assim como das 
infra-estruturas e facilidades de 
mecanismos de investimento.  

A escolha do distrito de 
Cuamba deve-se à sua localiza-
ção, pois a partir daquele ponto 
da província do Niassa é fácil 
chegar às províncias circunvi-
zinhas da Zambézia, Nampula e 
Cabo Delgado. 
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Eleição por cabeças-de-lista 
reduz liberdade dos cidadãos

A 
marcação das sextas elei-
ções autárquicas para 11 de 
Outubro de 2023 e a revi-
são da lei das autarquias 
locais foram pretexto para 

uma entrevista com Guilherme 
Mbilana, especialista em direito 
eleitoral.

Observador dos processos elei-
torais moçambicanos desde 1994, 
ano das primeiras eleições gerais e 
multipartidárias, Guilherme Mbi-
lana considera pertinente o apri-
moramento contínuo do quadro 
jurídico legal que regula as autar-
quias locais.

Entende, entretanto, que a elei-
ção dos presidentes dos conselhos 
municipais por via de cabeças-de-
-listas de partidos políticos retira a 
liberdade do cidadão eleitor de es-
colher os seus dirigentes. 

Eis alguns excertos da conversa.  
O Governo marcou as sextas 

eleições autárquicas para 11 de 
Outubro de 2023. O que é que isso 
representa na história da democra-
tização do país?

Confirma a regularidade do ca-
lendário eleitoral. Aliás, é de lei 
que as eleições em Moçambique 
têm lugar no mês de Outubro do 
ano eleitoral, por ser época seca. A 
experiência das eleições de 1994 e 
1999, realizadas entre os meses de 
Novembro e Dezembro, período 
chuvoso, mostrou que há muitas 
dificuldades no transporte do ma-
terial de votação e participação do 
eleitorado. Depois disso, enten-
deu-se que as eleições devem ser 

– Guilherme Mbilana, especialista em direito eleitoral 
realizadas na primeira quinzena de 
Outubro e, por questão de hábito, 
numa quarta-feira. 

Responde à própria lei que im-
põe que as eleições devem ser mar-
cadas com antecedência mínima 
de 18 meses.

A marcação das eleições acon-
tece numa altura em que a Assem-
bleia da República está a rever a lei-
-quadro dos órgãos das autarquias 
locais. Que leitura faz tendo em 
conta o tempo que falta até ao es-
crutínio?

Este é o melhor cenário que 
todos esperávamos, porque o que 
tem acontecido é que de eleição em 
eleição tem havido revisão da legis-
lação eleitoral no seu todo, desig-
nadamente, lei da eleição do Pre-
sidente da República, deputados 
da AR, assembleias autárquicas, 
órgãos de governação provincial, a 
lei do recenseamento eleitoral e da 
própria Comissão Nacional de Elei-
ções. Entretanto, o que aconteceu 
nos processos anteriores é que as 
revisões foram feitas nas vésperas 
das eleições, portanto, faltando se 
calhar menos de dois ou três meses 
para a votação. 

Isso aconteceu em 2018 em que 
a lei foi aprovada a 3 de Agosto e 
os concorrentes só tinham prati-
camente o mês de Setembro para 
se apropriarem da mesma. Não 
houve tempo para os partidos po-
líticos se socializarem com a lei. 
Houve situações de candidatos 
rejeitados por terem renunciado 
aos mandatos anteriores devido à 
má interpretação pelos órgãos de 
administração eleitoral e outros 

intervenientes. A decisão do Con-
selho Constitucional foi de permitir 
que participassem no escrutínio.

NÃO SE CONSEGUE 
LEGISLAR 
COM NEUTRALIDADE

Por que sempre que se apro-
ximam as eleições a lei tem de ser 
revista?

Os partidos parlamentares me-
xem a lei para responder às suas 
aspirações, ou seja, aprovam a 
pensar em si próprios. A produção 
da lei e sua aplicação são momen-
tos diferentes e, geralmente, não se 
consegue legislar com neutralidade 
absoluta, daí que as nossas leis re-
sultam de uma convergência de in-
teresses e consensos dos principais 
partidos políticos. Por exemplo, 
temos a lei 2/2019 de 31 de Maio 
(lei de eleição do Presidente da 
República e dos deputados) e a lei 
3/2019 de 31 de Maio (lei da eleição 
do governador da província e dos 
membros da assembleia provin-
cial). Nesta última, viu-se que a sua 
implementação praticamente não 
abona o real processo democrático. 
A eleição do governador da provín-
cia é por via da designação, por se 
tratar de um candidato indicado a 
nível partidário, que corresponde à 
lista que ganhou a eleição.

Mas isso é de lei…
Sim, mas em termos do pro-

cesso democrático não é pacífico, 

uma vez que o governador tem de 
ser eleito pelo voto directo do cida-
dão eleitor residente na província. 
Ademais, o facto de a sua fotografia 
não constar no boletim de voto res-
tringe um pouco o poder de escolha 
do cidadão, porque não conhece a 
pessoa, nem vê o nome; apenas 
está diante de uma sigla ou símbo-
lo de um partido político. Então, o 
nosso processo democrático está 
saudável, mas no que diz respeito à 
legislação não é favorável ao cida-
dão eleitor, porque elege uma lista 
que na maioria das vezes não co-
nhece os candidatos.

Afinal o que de concreto tem de 
ser revisto em relação à lei que in-
troduziu os órgãos de governação 
autárquica?

Tínhamos um historial para a 
eleição do presidente da autarquia e 
dos membros da assembleia muni-
cipal através do voto directo. O ac-
tual modelo sugere uma regressão 
em termos do poder de escolha do 
cidadão que, querendo, pode dizer 
que determinado dirigente não o 
representa porque não foi da sua 
escolha directa. Fora disso, a pró-
pria legislação tem de se adequar 
à Constituição da República que 
preconiza a eleição do governador 
da província e dos presidentes dos 
municípios. O que acontece neste 
momento é a eleição dos membros 
da assembleia municipal, o que re-
quer uma revisão da lei fundamen-
tal, ou da própria lei das autarquias 
locais.

Este é o principal problema que 
emperra o decurso das eleições?

Também temos a questão da 
acreditação dos observadores na-
cionais e/ou internacionais. O pro-
cesso deixa muito a desejar. Prati-
camente cerca de um terço é que 
consegue credenciais. A maior di-
ficuldade acontece nas comissões 
provinciais de eleições. A outra 
questão tem a ver com o confronto 
dos dados do recenseamento elei-
toral.

CLARIFICAR O PAPEL 
DA POLÍCIA

Que outros aspectos acha perti-
nente que sejam revistos?

É necessário clarificar o papel da 
força policial na assembleia de voto, 
sobretudo, no período do apura-
mento, altura em que há muita 
tensão com a Polícia. A questão é 
que os agentes da Polícia devem fi-
car a cerca de 300 metros da mesa, 
podendo ser solicitados em caso de 
necessidade.

Temos também a questão do 
contencioso eleitoral para suprir 
alegadas irregularidades ou ilícitos 
eleitorais que só podem ser resolvi-
dos mediante o seguimento de um 
processo rígido de reclamação ou 
recurso. 

O país vive momentos delica-
dos (terrorismo em Cabo Delgado e 
ataques da Junta Militar no Centro). 
Até que ponto esta situação pode 
prejudicar as sextas eleições autár-

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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SOBE
MANUEL GUILHERME JR.

O académico moçambicano Ma-
nuel Guilherme Jr. lançou na última 
sexta-feira, em Maputo, duas obras 
com os títulos: “Direito Comercial 
Moçambicano”, Vol.1; e “Dimensão 
Jurídica da SADC”. A segunda obra 
é prefaciada pelo antigo governante 
e secretário executivo da SADC To-
maz Augusto Salomão.

DESCE

A  activista cultural Matilde 
Muocha foi integrada na equipa de 
avaliadores de projectos culturais da 
região austral do Sounds Connect 
Fund, uma iniciativa que visa acele-
rar o desenvolvimento da capacida-
de dos sectores culturais e criativos 
na África Austral apoiando finan-
ceiramente e dando capacitação.

O internacional moçambicano 
Zainadine Jr. foi eleito melhor cen-
tral da primeira volta da primeira 
Liga Portuguesa de Futebol, com 
1136 minutos nas pernas, em 13 jo-
gos disputados. A eleição do defesa 
ao serviço do Marítimo foi feita pela 
Goalpoint, um “site” dedicado à 
análise e estatísticas desportivas. 

Três indivíduos com idades 
compreendidas entre 18 e 28 anos 
estão sob custódia policial na 17.ª 
Esquadra da cidade de Maputo, 
indiciados de assassinato e roubo 
a um homem de 62 anos de idade 
com recurso a uma faca. Decorrido 
no bairro Luís Cabral, um dos indi-
ciados no acto confessou o crime e 
diz ter desferido dois golpes à víti-
ma para apoderar-se dos seus per-
tences, incluindo  um recipiente de 
biscoitos e um saco de rebuçados.

MATILDE MUOCHA

ZAINADINE JR.

ASSASSINOS 

quicas?
Não se trata de um fenómeno 

novo, só que desta vez a situa-
ção é grave devido aos ataques 
terroristas em alguns distritos 
da província de Cabo Delga-
do. Em 2013, tivemos eleições 
num momento conturbado 
em que havia dificuldades de 
acesso a algumas zonas como 
por exemplo Gorongosa, em 
que não houve condições para 
recensear os cidadãos devido à 
guerra. Relativamente ao terro-
rismo teremos distritos em que 
não vai haver recenseamento, 
porque a população foi deslo-
cada e devido à falta de docu-
mentação. Falo, sobretudo, do 
distrito de Mocímboa da Praia, 
em que neste momento não há 
condições para o regresso dos 
cidadãos. O mesmo pode dizer-
-se em relação a Mueda, onde 
uma parte dos residentes pode 
não ser abrangida. Em suma, o 
processo pode ser afectado na-
quele ponto do país, porque, 
inclusive, as autoridades admi-
nistrativas não estão presentes. 
Na região Centro a situação me-
lhorou e acredito que o Governo 
tem capacidade para garantir 
segurança às eleições. 

As calamidades naturais li-
mitam a mobilidade dos téc-
nicos do Secretariado Técnico 
da Administração Eleitoral e do 
eleitorado. Como reduzir o im-
pacto negativo deste fenómeno 
nas eleições?

Convencionou-se que as eleições 
em Moçambique devem ter lugar 
até à primeira quinzena de Outubro 
porque os meses seguintes são de 
chuva em que muitos lugares ficam 
inacessíveis. Em alguns locais pode-
rá haver problemas. Ninguém pode 
controlar as mudanças climáticas. 
Temos casos de vias cortadas devido 
aos últimos ciclones que inclusive 
provocaram deslocação da popula-
ção. O que se pode fazer é recensear 
as pessoas nos centros de acomoda-
ção, como aconteceu aquando do 

ciclone Idai.
A descentralização é um proces-

so relativamente novo. Quais são os 
pontos fracos dos processos eleito-
rais moçambicanos?

A descentralização trouxe um 
aspecto positivo que é aproximar 
o cidadão aos governantes e vice-
-versa, daí que se contesta muito a 
questão do cabeça-de-lista porque 
ofusca o poder de escolha do eleitor. 
A eleição via cabeça-de-lista foi para 
contornar a realização das eleições 
intercalares em caso de impedi-

mento permanente do presidente 
da autarquia. Tivemos este tipo de 
eleições em Nampula com a morte 
de Mahamudo Amurane, do MDM, 
e depois ganhou a Renamo que go-
verna até hoje. Em Quelimane esta-
va a governar a Frelimo, mas com a 
eleição intercalar emergiu outra for-
mação política. Portanto, estes são 
os danos deste tipo de eleição que 
concorreram para a introdução do 
cabeça-de-lista, porque, em caso de 
impedimento do presidente, ascen-
de o que lhe segue na lista partidária.

domingo apurou que para que isso 
aconteça é necessário que Felisber-
to Naife, actual director geral do STAE 
desde 14 de Novembro de 2007, cesse 
as funções, acto que deverá acontecer a 
qualquer momento.

O mandato do director geral do STAE 
é ilimitado e Felisberto Naife está a fren-
te do órgão há cerca de 15 anos, tendo 
organizado a votação nas eleições autár-
quicas de 2008, 2013 e 2018, bem assim 
as gerais de 2009, 2014 e 2019.

Naife tomou posse perante a então 
Primeira-ministra, Luísa Diogo, e subs-
tituiu no cargo António Carrasco, que 
desempenhou as funções durante 10 
anos. 

Antes desempenhou as funções de 
chefe do Departamento de Educação 
Cívica, até 2001, quando foi nomeado 
para a área de Formação e Educação Cí-
vica.  

Para fechar o seu lugar, a CNE está a 
produzir os respectivos  termos de refe-
rência com vista ao lançamento do con-
curso, processo que deverá acontecer 

durante a semana que hoje inicia.
Estas demarches acontecem numa 

altura em que se preparam as sextas 
eleições autárquicas convocadas para 11 
de Outubro de 2023. Nesse sentido, até 
60 dias após a marcação da data devem 
ser instaladas as Comissões Provinciais 
de Eleições (CPE) e de cidade, para, em 
seguida, ser a vez das Comissões Distri-
tais de Eleições (CDE) até 30 dias após a 
tomada de posse dos membros das co-
missões provinciais de eleições.

Em seguida, vai proceder-se à ins-
talação dos órgãos de apoio à CNE e do 
STAE a nível distrital ou de cidade, fei-
ta com a integração a todos os níveis de 
elementos indicados pelos partidos po-
líticos.

Outros procedimentos terão lugar, 
designadamente, fixação e anúncio do 
período para a realização do recensea-
mento eleitoral, credenciação de man-
datários, observadores e jornalistas, até 
30 dias antes do arranque do processo; 
dos fiscais de partidos políticos até 3 dias 
antes do arranque do censo eleitoral.

CNE prepara concurso 
para novo director do STAE

. A Comissão Nacional de Eleições (CNE) poderá lançar nos próximos dias um concurso 
público para a selecção de um novo director geral do Secretariado Técnico da Administração 
Eleitoral (STAE), segundo uma deliberação datada de 16 de Março de 2022.
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Inquérito sobre riscos 
trouxe mais pessoas 
ao tratamento anti-SIDA

– sublinha Eduardo Samo Gudo, avaliando os resultados do inquérito 
sobre HIV/SIDA recentemente terminado no país

M
oçambique acaba de 
terminar o Inquérito 
Nacional de Prevalên-
cia, Riscos Comporta-
mentais e Informação 

sobre o HIV e SIDA (INSIDA). O 
último trabalho desta natureza 
foi realizado em 2015.  

Em entrevista ao domingo, 
Eduardo Samo Gudo, director 
geral adjunto do Instituto Na-
cional de Saúde, faz um balan-
ço positivo do processo, visto 
que foi possível recolher dados 
em todas as 312 áreas de enu-
meração que tinham sido se-
leccionadas para o inquérito. 

O nosso entrevistado refere 
que os níveis de adesão estão 
acima dos 80% e dentro dos 
intervalos recomendados para 
inquéritos desta natureza. 

Segue, em discurso direc-
to, a entrevista que o director 
geral adjunto do Instituto Na-

cional de Saúde concedeu ao 
domingo. 

Moçambique terminou re-
centemente o Inquérito Na-
cional de Prevalência, Riscos 
Comportamentais e Informa-
ção sobre o HIV e SIDA (INSI-
DA). Pode-nos dizer, em linhas 
gerais, o que norteou a sua rea-
lização?  

O INSIDA é um inquérito co-
munitário com base em agre-
gados familiares que tem como 
objectivo avaliar a prevalência 
do HIV no país, o impacto das 
intervenções de prevenção, 
tratamento e cuidados do HIV/
SIDA, bem como os conheci-
mentos e comportamentos que 
os moçambicanos têm em re-
lação à prevenção, transmissão e 
tratamento. 

Este inquérito é realizado a 
cada 5 anos e participam nele 
pessoas com 15 e mais anos de 
idade que residem nos agregados 
familiares seleccionados. O últi-
mo INSIDA foi feito em 2015. Este 

inquérito deveria ter sido realiza-
do em 2020, no entanto, devido à 
pandemia da covid-19, foi adiado 
para 2021. 

Que balanço é possível fazer 
até este momento do INSIDA? 
Quais foram os níveis de adesão?

A fase de recolha de dados do 
INSIDA iniciou em Abril de 2021 
e terminou recentemente,  num 
processo que teve duas fases. A 
primeira fase decorreu de Abril 
a Julho de 2021, tendo abrangido 
as províncias de Sofala, Mani-
ca, Inhambane, Gaza, Maputo-
-cidade e província. A segunda 
fase realizou-se nas províncias de 
Niassa, Cabo Delgado, Nampula, 
Zambézia e Tete, e decorreu en-
tre os meses de Outubro de 2021 
a Fevereiro de 2022. 

Fazemos um balanço positivo 
do processo, visto que foi possível 
recolher dados em todas as 312 
áreas de enumeração que tinham 
sido seleccionadas para o inqué-
rito. Os níveis de adesão estão 
acima dos 80% e dentro dos in-
tervalos recomendados para in-
quéritos desta natureza. 

Só para ilustrar, a adesão dos 
agregados familiares selecciona-
dos para o INSIDA foi de 94,3% 
nas províncias da primeira fase 
e de 91,2% para as províncias 
da segunda fase. Isto é uma de-
monstração de que a adesão dos 
chefes das famílias ao INSIDA foi 

muito boa.
Em relação às entrevistas indi-

viduais para cada um dos mem-
bros do agregado familiar, a ade-
são foi de 86,8% nas províncias 
da primeira fase e nas províncias 
da segunda fase foi de 86,4%. Es-
tes níveis de aceitação são muito 
positivos e superam os 80% reco-
mendados.

Um aspecto particular deste 
inquérito é que tínhamos a com-
ponente da colheita de sangue dos 
participantes para a realização de 
diversos testes. Nesta componen-
te de colheita de amostras de san-
gue alcançámos uma aceitação 
de 87,7% para as províncias da 
primeira fase e de 86,8% para as 
províncias da segunda fase. Estes 
níveis de aceitação para a colheita 
de amostra de sangue superam as 
nossas expectativas iniciais.

Qual é o seguimento que se dá 
aos inquiridos positivos que apre-
sentam resultado positivo ao tes-
te de HIV?

A amostra de sangue obtida de 
cada participante é fundamental 
para respondermos aos objectivos 
principais deste inquérito. Esta 
amostra é utilizada para o diag-
nóstico do HIV ao nível do agre-
gado familiar de modo que cada 
participante recebe o seu resul-
tado durante a entrevista. Além 
disso, o sangue é utilizado para 
a realização de outros testes im-

portantes para entender o impac-
to das intervenções de prevenção 
e tratamento do HIV/SIDA no 
país. Estes testes são: testagem de 
carga viral, CD4 e resistência aos 
anti-retrovirais, aos participantes 
HIV positivos. 

Todos os participantes do in-
quérito são aconselhados após a 
entrega do seu resultado de HIV 
ainda no agregado familiar. Aos 
inquiridos positivos e que não es-
tão em tratamento, garantimos a 
sua ligação aos cuidados e trata-
mento, usando os procedimentos 
recomendados pelo Ministério da 
Saúde, como também garantimos 
o acesso a resultados de outros 
exames que são feitos no labora-
tório do INS (Carga viral, CD4 e 
resistência a anti-retrovirais).

Sabido que o HIV e SIDA é, so-
bretudo, um quadro que resulta 
de comportamento de risco, qual 
foi o principal grupo-alvo do in-
quérito?

Os inquéritos de natureza do 
INSIDA têm como grupo-alvo a 
população sexualmente activa 
(15-49 anos de idade). No en-
tanto, os dados do IMASIDA 2015 
mostraram a relevância de se in-
cluir, também, na medição da 
prevalência de HIV, os indivíduos 
maiores de 49 anos de idade, daí 
que o grupo-alvo do INSIDA in-
clui homens e mulheres de mais 
de 15 anos de idade.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CASO DIRECÇÃO DE TRABALHO MIGRATÓRIO

Alfredo Lucas Pedro Taimo Sidonio dos Anjos

N
enhum dos nove réus até 
aqui interrogados pela 10.ª 
Secção do Tribunal Judi-
cial da Cidade de Maputo 
explicou com detalhe os 

contornos do desvio de 113,6 mi-
lhões da Direcção do Trabalho Mi-
gratório (DTM). A esperança está 
agora depositada nas últimas duas 
co-rés – Maria Helena Taipo, à data 
dos factos ministra do Trabalho, e a 
então directora nacional do Traba-
lho Migratório, Anastácia Zitha.

Taipo e Zitha são acusadas de te-
rem autorizado despesas, algumas 
das quais baseadas em contratos si-
mulados, o que resultou no desca-
minho ocorrido entre 2009 e 2014. 

Ao que se pôde perceber na se-
mana passada, todos os co-réus 
– Alfredo Lucas, dono de uma das 
empresas “contratadas” pela DTM; 
Sidónio dos Anjos Manuel, então 
chefe do gabinete da ministra; Pe-
dro Taimo, antigo coordenador do 
Gabinete do Mineiro, e José Mon-
jane, chefe da Repartição de Finan-
ças – sacudiram a água do capote, 
à procura de contrariar o despacho 
de pronúncia. 

A semana começou com o in-
terrogatório ao réu Alfredo Lucas, 
proprietário da carpintaria Indo-
mobil, que, para além de mobiliá-
rio e cabos de enxada, terá vendido 
à DTM bens fora da sua vocação, 
como ração para pintos, rede gali-
nheira e moageiras. 

Todavia, o réu não conseguiu 
apresentar comprovativos da aqui-
sição dos bens posteriormente 
vendidos à DTM. 

Alegou que a compra destes 
bens foi feita no mercado informal, 
portanto, onde não se emite nem  
facturas nem recibos, argumento 
que não convenceu o tribunal.

Perante a insistência da juí-
za, disse que, algumas vezes, para 
completar a mercadoria, recorreu 
a revendedores dos mercados de 
Xipamanine e Grossista do Zim-
peto para fornecê-la à DTM com a 
qual alega ter trabalhado de boa-
-fé. Convidado a apresentar a cópia 
do contrato, alegou que não estava 
em condições de o fazer, devido ao 
falecimento do contabilista com 
quem trabalhava e ficou com toda a 
documentação da Indomobil.

Consta dos autos que a Indomo-
bil, através de transferência ban-
cária, terá recebido 2.000.003,62 
Meticais em Janeiro de 2014. O que 
chamou a atenção do Ministério 
Público é que a factura foi emitida 
onze meses depois da transferên-
cia. 

Sobre este assunto, Alfredo Lu-
cas afirmou que “pode ter ocorrido 
um erro” na emissão da referida 
factura. 

Consta dos autos um termo de 
recebimento de 200 mil Meticais, 
assinado por Sidónio dos Anjos 
Manuel, antigo chefe do gabinete 

Ninguém assume 
desvio de dinheiro 

antiga directora do DTM e pelo en-
tão chefe de Repartição de Finanças 
José Monjane. No entanto, Monjane 
disse ao tribunal ter entregue o va-
lor em numerário e que correspon-
dia às ajudas de custo de Helena 
Taipo.  

Sidónio Manuel não excluiu a 
hipótese de falsificação.

TRAMADO 
POR UM CHEQUE

O réu Pedro Taimo, que assumiu 
as funções de coordenador do Ga-
binete do Mineiro que compreen-
dia a reinserção social dos traba-
lhadores das minas e respectivos 
dependentes, negou ter imposto 
projectos de geração de renda aos 
beneficiários.

Explicou que a decisão sobre os 
projectos competia às associações 
e dependentes dos trabalhadores 
das minas, antes dos mesmos se-
rem submetidos à aprovação pela 
DTM.  Como coordenador, Taimo 
disse que a ele competia desblo-
quear atrasos de salários e organi-
zar o encontro de cortesia entre os 
mineiros e o Chefe de Estado  no 
fim do ano.

Neste processo, Pedro Taimo 
é apontado como estando liga-
do à transferência de cerca de 80 
milhões de Meticais a favor de di-
versas empresas contratadas pelo 
Ministério de Trabalho, particu-
larmente a Mulher Investimentos 
e a Dona Tina Arte e Decorações 
Interiores. Negou ter participação 
no capital social das referidas em-
presas. Em relação à Mulher Inves-
timentos explicou que esta é detida 
por 10 mulheres, entre as quais a 
sua esposa, Argentina Taimo, que 
também é dona em 100 por cento 
da Dona Tina Arte. 

Em Maio de 2014, Taimo terá 
beneficiado de 4.400.000,00 
Meticais, por via de uma guia de 
remessa para a Mulher Investi-
mentos no âmbito de um suposto 
contrato cujo objecto não chegou a 
ser materializado.

Entretanto, o réu negou que o 
referido montante, pago por meio 
de cheque, tenha sido em seu be-
nefício. Acrescentou ter recebido 
um envelope para fazê-lo che-
gar à Mulher Investimentos, cujo 
conteúdo disse desconhecer, ale-
gação que não convenceu o tri-
bunal, uma vez que consta dos 
autos um termo de recepcção de 
4.400.000,00 Meticais assinado 
pelo réu. Foi neste contexto que a 
juíza comentou que, sendo Taimo 
uma pessoa esclarecida, dificil-
mente seria capaz de transportar 
algo desconhecido. 

Pedro Taimo disse que não po-
dia confirmar se a Mulher Investi-
mentos subcontratou a Indomobil, 
precisando que o expediente para 
o pagamento de 2.000.003,62 Me-
ticais a esta empresa chegou ao seu 
gabinete juntamente com outros 
documentos assinados por Helena 
Taipo, com parecer de Anastácia 
Zitha. Para o tribunal, baseando-se 
nas declarações de Alfredo Lucas, 
a DTM usou a Indomobil para não 
pagar directamente à Mulher In-
vestimentos que tem ligações com 
Pedro Taimo.

Mais sobre este assunto, Taimo 
disse ter sabido no âmbito do jul-
gamento que o cheque emitido a 
favor da Mulher Investimentos de-
sapareceu, o que para ele significa 
que está a ser vítima de uma cabala.

Preferiu não responder a mui-
tas das questões dos advogados, 
remetendo melhores explicações 
para Anastácia Zhita ou Helena 
Taipo.

Noventa milhões 
não passaram pelo Tesouro

Na primeira parte do interrogatório do antigo 
chefe da Repartição de Finanças na DTM soube-se 
que pelo menos 90 milhões de Meticais resultantes 
das taxas de contratação de mão-de-obra estrangeira 
não foram canalizados ao Tesouro. 

Segundo o réu José Monjane, o dinheiro serviu 
como adiantamento para pagamentos diferidos dos 
mineiros, mas que não foi reposto e nem houve in-
formação ao Tesouro. Questionado se era prática usar 
valores para fins diversos, respondeu afirmativa-
mente, sustentando que o objectivo era a reinserção 
social. Os pagamentos diferidos resultam dos des-
contos de 60 por cento do salário dos mineiros que 
posteriormente são entregues aos trabalhadores no 
seu regresso a Moçambique. Ao abrigo do acordo de 
1964,  ao fim de 12 meses os mineiros recebem, em 
Moçambique, o desconto efectuado no seu salário na 
África do Sul. No entanto, a TEBA fez uma alteração 
unilateral nos procedimentos, o que trouxe sérios 
problemas ao Estado moçambicano, segundo José  
Monjane.  Com esta alteração, permitiu-se que os 
trabalhadores retornassem para Moçambique sem-
pre que desejassem, passando a ter acesso ao extracto 

salarial com flexibilidade e muitas vezes os valores 
estavam em saldo contabilístico e não disponível.

Por esta razão, passou a haver necessidade de 
efectuar adiantamentos para satisfazer os pagamen-
tos, facto que se agudizou quando as minas da África 
do Sul estiveram paralisadas durante seis meses de-
vido a manifestações. As TEBA de Xai-Xai e Maxixe 
passaram a ter dificuldades de honrar pagamentos e 
para evitar efeitos em cascata em Moçambique recor-
reu-se ao uso de verbas de algumas contas da DTM. 

Em algumas ocasiões, de acordo com o réu, foi 
necessário transportar elevadas somas em numerá-
rio até Gaza só para assegurar os salários. Os pedidos 
daquelas empresas giravam na ordem de 20 a 30 mi-
lhões de Meticais, mas por vezes a DTM não estava 
em condições de satisfazê-los, conforme disse. 

Explicou que a DTM recorreu à conta das taxas 
de contratação, porque as restantes diziam respeito 
à vida dos mineiros e dos seus dependentes – com-
pensações, pensões e espólios. 

Entretanto, o réu José Monjane continuará a ser 
interrogado na terça-feira, sendo que a audição de 
Helena Taipo passou para a quinta-feira.

de Helena Taipo.
No entanto, o réu alega que, 

devido à facilidade que havia para 
retirar dinheiro na DTM, a sua as-
sinatura pode ter sido digitalizada 
para justificar o pagamento dos 
200 mil Meticais. 

Afirmou ter solicitado diligên-
cias para provar a sua inocência, 
mas os documentos originais não 
estavam nos arquivos do Ministério 
do Trabalho. “Acabo sendo vítima 
de um esforço para justificar a saída 
do dinheiro”.

Acrescentou ter a certeza de 
que a credencial para a emissão do 
referido cheque foi assinada pela 
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Consumo do álcool nas escolas
Sempre defendemos, neste espaço, 

que a construção do futuro do cidadão 
e do país começa pela educação. Acre-
ditamos que a educação é a porta do 
futuro, fazendo-se presente em todos 
os aspectos de uma sociedade, estabe-
lecendo os seus limites.

Não podemos ir na contramão deste 
tão importante pressuposto, o que nos 
deixa preocupados com a triste notícia 
que vem das nossas escolas, onde alu-
nos, com uniforme escolar, são vistos a 
abusar do álcool dentro e fora do recin-
to escolar. (ler reportagem nas páginas 
12 e 13 da presente edição). 

Trata-se de uma constatação que nos 
remete para duas questões fundamen-
tais: (i) que tipo de sociedade estamos 
a construir?; (ii) que futuro o país au-
gura com jovens que ingerem bebidas 
alcoólicas nas imediações e no interior 
dos estabelecimentos de ensino? 

É por demais sabido que um dos ob-
jectivos da educação é, precisamente, 
a construção de um cidadão apto para 
agir de acordo com os preceitos esta-
belecidos como aceitáveis dentro de 
um contexto social. 

Educar correctamente o Homem é 
uma das várias maneiras de uma so-
ciedade manter a sua estrutura e o seu 
fundamento.

Não nos parece, sinceramente, que 

a nossa sociedade esteja a trilhar bom 
caminho permitindo, em menor ou 
maior amplitude, que adolescentes be-
bam ou fumem fora ou no recinto es-
colar. 

Queremos que uma coisa fique cla-
ra: quando insistimos na importância 
da educação não nos cingimos apenas 
à escola. Sabemos que a primeira ins-
tituição educadora é a nossa família e é 
dela que herdamos, em primeiríssimo 
lugar, as nossas “ferramentas sociais”. 
O resto da sociedade tem também uma 
palavra a dizer neste quesito. 

É em torno deste cenário que vemos 
a educação, um processo de socializa-
ção que visa aprimorar a integração do 
indivíduo na sociedade.

Facto verdadeiramente preocupante 
é observar que são adolescentes que se 
desviam sob o nosso olhar como socie-
dade, como país.  

E desviam-se numa fase crucial da 
vida, quando o seu cérebro ainda está 
em desenvolvimento. 

O álcool é um depressor, ou seja, 
torna mais lenta a função do sistema 
nervoso central. Na realidade, bloqueia 
algumas das mensagens que estão a 
tentar chegar ao cérebro, alterando a 
nossa percepção, emoções, movimen-
tos, visão e audição.

Consequência: adolescentes que 

consomem álcool/drogas apresentam 
frequentemente problemas na escola.

Se este problema não for devida-
mente controlado ou vigiado, este 
consumo pode transformar-se facil-
mente num flagelo social preocupante.

A terminar, defendemos que o com-
bate ao consumo excessivo do álcool 
por parte dos adolescentes e jovens 
perto das escolas deve envolver todas 
as forças vivas da sociedade, com par-
ticular destaque para pais e encarrega-
dos de educação, professores e gesto-
res escolares.

As autoridades (estamos a falar 
principalmente da Polícia) devem par-
ticipar na garantia da ordem, de forma 
que se torne exequível a reintegração 
social destes jovens e adolescentes. 

Defendemos igualmente a adopção 
de programas preventivos no meio es-
colar para alertar os jovens e adoles-
centes para os efeitos nefastos do con-
sumo de álcool e drogas. 

Reiteramos que a importância 
da educação vai além daquilo que é 
aprendido na escola, onde o indivíduo 
adquire conhecimentos sobre diversas 
áreas do conhecimento. 

É o exercício do conhecimento es-
tabelecido por meio de interacções so-
ciais, fundamentais para moldar a vida 
em sociedade do país no seu todo. 
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Há um ditado popular segundo o qual 
água mole em pedra dura, tanto bate até 
que fura. Recordei-me desta expressão e 
encho o peito para fazer coro dele. Hoje, 
junto-me aos concidadãos  meus já frus-
trados, para mais uma vez voltar a con-
testar contra as caixas de inspecção sem 
tampas

que se encontram espalhadas pelas 
diferentes avenidas da nossa cidade das 
acácias, perigando a vida de quem transita 
por elas. 

Talvez seja esta uma forma de manter 
a esperança de ver o problema que insiste 
em permanecer um dia sanado. É que são 
muitas as caixas nestas condições. O que 
se presencia diariamente naqueles lugares 
é de arrepiar os cabelos. Aquilo representa 
um perigo ou melhor um atentado à vida 
humana. Se mesmo de dia o automobilista 
só desperta da falta das tampas a escassos 
metros do buraco, imagine o que acontece 
de noite?…

Deixando outros factos, vou-me con-
centrar no último acidente ocorrido quar-
ta-feira última na Avenida das Estâncias. 

Foi mesmo caso para suspeitar que o as-
sunto vai além de uma tampa apenas, nós 
é que não temos conhecimento. Será que 
é ali onde o diabo esconde a sua cauda 
quando se cansa de “cirandar” as pessoas 
por aí? E ninguém quer comprar briga com 
ele, tapando a entrada dos seus aposentos?  

Mas, voltando à vaca fria, dizia que 
relataria o episódio ocorrido na Avenida 
das Estâncias: no fim da tarde de quarta-
-feira, estávamos eu e meus colegas em 
trânsito por aquela avenida de volta à 
casa, enquanto tricotávamos sobre vários 
assuntos. A conversa fluía intercalada de 
lamentações em relação ao congestiona-
mento. Também barafustávamos, indig-
nados, com a condução quase acrobática 
dos “chapeiros” que, com a coragem que 
sempre lhes foi peculiar, faziam das suas 
para se livrarem das duas longas filas que 
fluíam em câmara lenta para dar à Avenida 
das Nações Unidas. 

A dado momento, questionámos qua-
se em corro: … ephaaaa, o que aconteceu? 
Estávamos todos atónitos ainda tentando 
perceber a razão do sinal de emergência 

do majestoso carro executivo de marca 
Mercedes Benz em plena via. Um pouco 
mais adiante, eis que a realidade se revela 
diante de nós: o pneu frontal esquerdo do 
Mercedes estava  imerso e encurralado no 
buraco da caixa de inspecção (sem tam-
pa). 

Ali, diante de nós estava o dano que 
uma caixa de inspecção destapada em 
plena via pode causar! O motorista, depois 
de longos segundos, saiu para contem-
plar o seu mercedão branco ali imobiliza-
do. Toda a parte frontal do pára-choque 
da viatura havia “beijado” o asfalto. Sabe 
Deus quais outros estragos fez aquela que-
da vertiginosa do pneu sobre o buraco da 
caixa... Aquilo é mesmo o buraco do diabo!

Aposto que depois de insultar a tudo e 
todos, o homenzinho – o condutor da via-
tura – voltou a si mesmo rendido e serena-
mente iniciou com demarches à busca de 
socorro.

Há quem até culpe o automobilista, de-
fendendo que devia ver por onde conduz. 
Outros, porém, questionam se ele não co-
nhece a via. Ora bolas!, como dizia o sau-

doso colega Meque. Já carregamos tantos 
problemas connosco que sequer damos 
conta deles. Mas há nisto uma verdade: 
isto quer dizer que o cidadão está tão ha-
bituado a viver e/ou conviver com o anor-
mal que chega ao ponto de pensar que este 
comportamento é normal.

Causa-me alguma confusão perceber 
que estamos a chegar ao ponto de achar 
que é normal exigirmos de nós o dever de 
ter em mente o número e a dimensão das 
covas e buracos existentes em cada via que 
transitamos. Penso que a responsabilidade 
pela manutenção das estradas e avenidas 
da cidade de Maputo continua sendo da 
alçada da autarquia da cidade.

Foi desolador assistir aquele automo-
bilista impotente naquela via de pouca 
iluminação vulnerável e exposto a muitos 
outros males. 

Será que exigimos demais quando ape-
lamos que se coloquem as tampas das vá-
rias caixas de inspecção que se encontram 
distribuídas pelas diferentes avenidas? Ou 
devemos, como dizia o outro, decorar a lo-
calização de cada caixa destapada? 

Não estão a passar despercebidas as di-
ficuldades pelas quais passam os jornalis-
tas destacados para assegurar a cobertura 
do julgamento, iniciado há dias, do pro-
cesso-crime relativo ao desvio de pouco 
mais de 113,6 milhões de Meticais dos co-
fres da Direcção do Trabalho Migratório.

Tais constrangimentos são caracteri-
zados, resumidamente, pelas restrições a 
que estão sujeitos os homens da pena para 
o exercício pleno do seu dever de infor-
mar e educar os cidadãos.

Por conta disto, várias organizações 
nacionais da sociedade civil, mormente as 
ligadas à comunicação social, já vieram a 
público manifestar a sua decepção, e pe-
dir, acima de tudo, que se deixe os jorna-
listas trabalharem à vontade. No entanto, 
a avaliar pela informação que nos vai che-
gando da 10.ª Secção Criminal do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo (deslocada 
para KaTembe por questões de espaço), 
não parece haver sinais de mudança do 
“status quo”. 

Sob o argumento de salvaguarda do di-
reito de presunção de inocência dos réus 
em julgamento, o tribunal tem vindo a 
impedir que os jornalistas captem som e 
imagem na sala de audiência, uma proi-
bição que restringe o direito à informação.

Na verdade, estão aqui em jogo dois 
direitos de dimensão constitucional; por 
um lado, o direito à presunção de inocên-
cia dos réus e, por outro, o direito à infor-
mação dos cidadãos no geral. 

Ora, a pergunta que se pode fazer é: 
que fazer quando se tem de optar entre a 
observância do direito de personalidade 
(aquelas que dizem respeito à pessoa em si 
– honra, bom nome, reputação, defesa da 
sua imagem ou reserva da sua privacida-
de) e outros direitos? A resposta simples é 
que prevalece o direito de personalidade, 
neste caso seria o direito de presunção de 
inocência.

No entanto, há que conseguir estabe-
lecer um equilíbrio no momento da de-
cisão no sentido de, no caso em apreço, 
assegurar que as pessoas não deixem de 
ser devidamente informadas sobre o de-
senrolar do julgamento.

Dizemos isto porque o princípio geral 
é da publicidade do julgamento e não há, 
em nossa opinião, melhor forma de ga-
rantir  tal publicidade que não seja através 
dos meios de comunicação social, desde 
que o tribunal estabeleça regras para o 
efeito, sem interferir no trabalho do jor-
nalista.

Ressalve-se, entretanto, que o princí-

pio de publicidade tem algumas excep-
ções legais. Por outro, há processos que 
pela sua natureza não devem ser públicos, 
como, por exemplo, os relativos à família 
(divórcio,  menores) ou a crimes sexuais. 
É assim porque o legislador quis salva-
guardar que informação de carácter me-
ramente pessoal seja de domínio público.

Na verdade, em relação ao processo re-
lativo ao desvio de 113,6 milhões de Meti-

cais da Direcção do Trabalho Migratório, 
refira-se, os moçambicanos tinham um 
grande interesse em acompanhar o seu 
julgamento, uma expectativa derivada, 
fundamentalmente, do facto de há menos 

de um mês ter havido uma maior abertura 
aos jornalistas, incluindo transmissão em 
directo em rádios, televisões e platafor-
mas digitais, das audiências do caso das 
dívidas não declaradas.

Atenção que não se está aqui a pedir 
transmissão em directo do julgamen-
to, até porque tal decisão está no poder 
discricionário do tribunal, mas que se dê 
espaço para os jornalistas fazerem o seu 
trabalho.

O jornalista não deve ser visto como 
um inimigo das instituições da adminis-
tração da justiça, mas como parceiro cujo 
trabalho concorre para o mesmo prosse-
guido por aquelas: justiça.

A presença dos jornalistas na sala de 
audições de discussão e julgamento deve 
ser vista também como um contributo 
para a transparência dos processos igual-
mente a bem da justiça e, sobretudo, para 
a formação da cidadania.

Aliás, com todos os constrangimen-
tos que eventualmente se tenham criado 
aos intervenientes processuais mormente 
réus e sua defesa, a transmissão em di-
recto do julgamento do processo das dí-
vidas não declaradas foi uma escola sobre 
noções do Direito em que todos saímos a 
ganhar.
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PALAVRAS SOLTAS

O princípio geral é da 
publicidade do julgamento 

e não há, em nossa opinião, 
melhor forma de garantir 

tal publicidade que não seja 
através dos meios de comu-
nicação social, desde que o 
tribunal estabeleça regras 

para o efeito, sem interferir 
no trabalho do jornalista

Deixem os jornalistas trabalhar 
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Lei de Florestas 
deve ser equilibrada

A auscultação pública escala Manica, Tete e Inhambane  

Edson Macuacua, secretário de Estado em Manica

A 
Direcção Nacional de 
Florestas (DINAF) está a 
levar à discussão o Ante-
projecto de Lei de Flores-
tas com o qual pretende 

introduzir várias inovações e re-
verter o presente cenário de ex-
ploração florestal caracterizado 
pela actuação de operadores fur-
tivos, corrupção e exportação ile-
gal de madeira e outros produtos 
de origem florestal.  

A DINAF, entidade do Minis-
tério da Terra e Ambiente (MTA), 
levou a proposta de Lei de Flores-
ta a debate nas províncias de Tete, 
Inhambane e Manica, sendo que 
na próxima semana a ausculta-
ção será realizada na província da 
Zambézia seguindo a de Gaza.

A ideia é estender a discussão 
a todas as províncias do país para 
colher as mais diversas sensibili-
dades sobre a legislação agora em 
vigor e sobre os vários capítulos e 
artigos que poderão ser introdu-
zidos para atender aos desafios da 
presente conjuntura.

No caso da província de Ma-
nica, onde a discussão da nova 
proposta de lei foi feita na sema-
na finda, o secretário de Estado, 
Edson Macuacua, disse que a 
auscultação agora em curso deve 
culminar com a aprovação de um 

que foi bastante concorrido por 
parte dos operadores florestais, 
representantes das comunidades 

do anteprojecto que versam so-
bre o processamento, comercia-
lização e transporte de produtos 
florestais, tributação, fiscalização 
e, sobretudo, no capítulo atinente 
às penalizações por infracções.

PROPOSTA COM 94 
ARTIGOS NOVOS

Com efeito, o anteprojecto 
que está a ser colocado à discus-
são nas províncias contem vá-
rias inovações que se encontram 
derramadas em 11 novos capítu-
los, 94 artigos e um anexo. Entre 
os capítulos novos destaque vai 
para o ordenamento do patrimó-
nio florestal, o processamento, 
comercialização e transporte de 
produtos florestais, tributos e in-
centivos e as infracções e penali-
dades.

Também se destaca a pre-
tensão do legislador de criar um 
Instituto Nacional de Desenvol-
vimento Florestal e um Fundo 
de Fomento Florestal, sendo que 
este último servirá de mecanismo 
do Governo para a mobilização de 
recursos, financiamento e inves-
timento público e privado para o 
sector.

Um dos capítulos que tem 
concentrado a atenção da maior 
parte dos operadores florestais é o 

instrumento legal que seja equili-
brado e capaz de atender ao inte-
resse do Estado, operadores e das 
comunidades locais.

Falando durante aquele evento 

e da sociedade civil, bem como de 
entidades públicas com interesse 
na gestão dos recusos florestais, 
Macuacua afirmou que se espera 
que a lei seja eficaz do ponto de 

vista jurídico, social, ambiental e 
político, o que vai requerer uma 
busca de consensos em toda a au-
dição que se desenrola no país.

Explicou que a revisão emerge 
da necessidade de se aprimorar o 
quadro legal que regula a explo-
ração dos recursos florestais para 
que, por um lado, responda aos 
desafios do presente e, por outro, 
salvaguarde o ambiente de modo 
a que não se coloquem em causa 
os direitos das futuras gerações.

Apontou que existem alguns 
aspectos críticos que devem ser 
tomados em conta ao longo das 
discussões do anteprojecto que 
incluem o regime jurídico da uti-
lização dos recursos florestais que 
estão consagrados na Constitui-
ção da República e que apontam 
para a propriedade do Estado e 
para os direitos legítimos das co-
munidades locais.

Chamou a atenção para que ao 
longo das discussões se tenham 
em conta o equilíbrio e coexis-
tência harmoniosa da exploração 
dos recursos florestais com outras 
actividades, se observem ques-
tões atinentes ao ordenamento 
do património florestal e se con-
sidere a necessidade do reflores-
tamento.

Edson Macuacua também se 
referiu à importância da análise 
profunda de matérias constantes 

referente à extinção das licenças 
simples e, no seu lugar, propõe-
-se a introdução de Concessões 
Florestais de Pequena Dimensão 
(CFPD). 

Conforme consta no antepro-
jecto, as CFPD deverão ser geridas 
exclusivamente pelas comunida-
des locais e por pessoas colectivas 
nacionais que tenham compro-
vada capacidade técnica e finan-
ceira para explorar de forma sus-
tentável o património florestal.

“O capital deve ser 100 por 
cento nacional, as áreas devem 
ser menores ou iguais a 20 ml 
hectares e só serão acessíveis 
mediante concurso público or-
ganizado pela entidade de nível 
provincial”, indica a proposta da 
DINAF.

No que se refere às conces-
sões florestais tradicionais, que 
agora passam a ser designadas de 
Concessões Florestais de Gran-
de Dimensão (CFGD), a proposta 
feita pela DINAF indica que estas 
podem ser detidas pelas comu-
nidades locais ou por pessoas co-
lectivas nacionais ou estrangeiras 
e também deverão ter capacidade 
técnica e financeira comprovada.

“No mínimo, o capital social 
dos gestores das CFGD deverá ser 
detido em 25 por cento por en-
tidades nacionais, a área de ex-
ploração deverá ser de um míni-
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Operadores florestais durante uma sessão de auscultação

A nova Lei de Florestas beneficia investimento local

mo de 20 mil hectares e o acesso 
deverá ser por via de concurso 
organizado por entidade de nível 
central”, refere.

Outros elementos que cha-
mam atenção no domínio deste 
anteprojecto se relacionam com 
a comercialização de produtos 
florestais que agora se sugere que 
seja feita em locais autorizados e 
acompanhada da respectiva li-
cença de exploração e guia de 
trânsito, incluindo produtos pro-
venientes de plantações.

No que se refere à exporta-
ção, o anteprojecto indica que “é 
apenas permitida a exportação 
de produtos florestais manufac-
turados, excluindo produtos de 
plantações”. Também se aponta 
que “é proibida a exportação de 
madeira em toros e peças de ma-
deira com espessura superior a 
12,5 centímetros de qualquer es-
pécie e de carvão vegetal que seja 
proveniente de florestas nativas”.

Esta proposta abre excepção 
para a exportação de travessas 
de madeira de segunda e terceira 
classe destinada a construção de 
vias férreas e também a expor-
tação de briquetes resultantes da 
transformação de resíduos.

No capítulo das infracções e 
penalidades são sugeridos novos 
artigos, nomeadamente a explo-
ração e comercialização ilegal de 
recursos florestais, exportação 
ilegal de produtos florestais, cri-
me de desobediência, crime de 
derruba florestal e procedimentos 
criminais.

REVISÃO OPORTUNA

A maior parte dos operado-
res florestais que participaram 
na auscultação pública realizada 
na cidade de Chimoio manifes-
tou o seu contentamento por fi-
nalmente ter sido desenhado o 
Anteprojecto de Lei de Florestas 
que, conforme disseram, só peca 
por ser tardia.

Conforme referiram, a lei pre-
sentemente em vigor mostra-se 
desajustada da realidade actual 
e não desestimula várias práti-
cas nocivas ao negócio como é o 

tem alguns aspectos que devo 
realçar que se relacionam com o 
facto de se pretender eliminar o 
uso de determinadas espécies de 
madeira para a produção de car-

caso do abate furtivo de árvores 
de grande valor comercial, seu 
transporte e exportação, assim 
como práticas corruptas que en-
volvem os mais variados interve-
nientes do sector.

Segundo o presidente da Fe-
deração de Operadores de Flo-
restais da Zona Centro do país, 
António da Silva, as inovações 
que o anteprojecto contém são 
boas e “apenas pecam por serem 
tardias, uma vez que o recurso já 
é escasso, mas é meio caminho 
andado para a modernização do 
sector”, disse.

Para António da Silva, os pro-
blemas da comercialização dos 
recursos florestais podem ser 
minimizados com a introdução 
de uma taxa de referência à se-
melhança do que acontece com o 
mercado do tabaco, milho e algo-
dão. “Seria muito bom”. 

No entender deste operador, 
a fixação da referida taxa evitaria 
que o preço da madeira em Mo-
çambique fosse uma pechincha 
quando nos mercados de destino, 
como a Ásia e Europa, a mesma 
tenha um preço de ouro. 

“Na generalidade, penso que 
é uma boa proposta de Lei, mas 

vão que as comunidades usam há 
muito tempo. É preciso ter em 
conta o aspecto social”, subli-
nhou.

Na mesma senda, questionou 
a criminalização da comerciali-
zação de produtos florestais não 
madeireiros como o mel que o 
anteprojecto refere que o seu 

transporte deve ser feito median-
te a posse de uma licença ou guia. 
“Acho que esta proposta deve ser 
eliminada porque vai complicar 
as nossas comunidades”. 

Ainda no concernente ao 
transporte de produtos madei-
reiros, da Silva disse não concor-
dar com a proposta de criminali-
zação da circulação de cidadãos 
com pranchas de madeira adqui-
ridas nas serrações sem a posse de 
licenças ou guias de remessa. 

“Devia ser apenas necessá-
ria a apresentação de um recibo 
como os que são emitidos pelas 
empresas que vendem produtos 
florestais nos centros urbanos, 
onde não sabemos se a madeira 
foi extraída em áreas licenciadas 
ou não”, sugeriu. 

Elogiou o facto de o antepro-
jecto propor que as CFPD passem 
a ter um período de vigência de 
até 50 anos, como acontece com 
as CFGD, período esse que po-
derá ser renovado por 50 anos, 
ao contrário das licenças simples 
que têm uma validade de apenas 
cinco anos.

Também sugeriu que, findo o 
período de vigência das licenças 
simples, a DINAF opte por dar 
preferência de gestão das áreas 
aos operadores que nelas se en-
contram porque, segundo ele, 
estes terão feito muitos investi-
mentos na comunidade, como 
a construção de escolas, fontes 
de água, manutenção de vias de 
acesso, entre outros, em benefí-
cio da comunidade. 

À semelhança de vários pa-
res seus, António da Silva disse 
concordar com a criminalização 
da exploração ilegal de madeira 
porque “quem tira o bem alheio 
deve ser punido. Quem é furtivo 
deve ser punido”, frisou.

Em relação à criminalização 
do transporte de produtos ma-
deireiros sugeriu que se traba-
lhe neste tema em particular de 
forma clara para evitar que se 
apreendam viaturas legais que 
transportam madeira de tercei-
ros.

“Se o transportador estiver na 
companhia do dono da madeira e 
houver algum indício de infrac-
ção, a madeira pode ser apreen-

dida e deve libertar-se a viatura 
que é legal. Penso também que 
este anteprojecto vai eliminar as 
cobranças ilícitas porque a ma-
deira será selada no ponto de par-
tida”, concluiu. 

Alves Oliveira, operador flo-
restal em regime de concessão no 
distrito de Machaze e com duas 
serrações, disse à nossa Reporta-
gem que a criminalização do aba-
te clandestino de árvores na flo-
resta já se mostra preocupante na 
província de Manica, com realce 
para o distrito de Machaze, onde 
os furtivos vão ao extremo de in-
vadir concessões para perpetrar 
este tipo de actos.

“Será um ganho para nós por-
que muita gente vai temer. Quan-
do souberem que poderão incor-
rer em penas de prisão acredito 
que vão recuar. Estou satisfeito 
com esta proposta”, disse, para 
depois acrescentar que a extinção 
das licenças simples vai permitir 
que os madeireiros operem em 
áreas maiores obedecendo a pla-
nos de maneio e com maior pen-
dor para o reflorestamento.
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ALUNOS DO SECUNDÁRIO

Consomem álcool, drogas 
e ameaçam com recurso 
a canivete colegas de escola

A 
desordem e o desrespei-
to tendem a enraizar-se 
nas escolas. O processo 
de ensino e aprendiza-
gem passou a ter "casos 

de polícia". Alunos consomem 
álcool, drogas e ameaçam, com 
recurso a canivete, os colegas de 
turma. Relatos de gestores es-
colares e, sobretudo, de colegas 
que sofrem e vivenciam o caos 
diariamente são arrepiantes. 
Até crianças de 13 anos de idade 
arrastam-se bêbadas para a sala 
de aula. Outras ainda dão o seu 
"show’"empoleirando-se em via-
turas estacionadas no recinto es-
colar para fazer danças sensuais. A 
do director da secundária da Ma-
chava-sede já serviu de palco para 
este espectáculo reprovável, que 
ocorre sobretudo às sexta-feiras 
e transformou-se em ritual, cujo 
manual prevê a existência de mo-
chilas de costas, livros, cadernos, 
esferográficas e “frascos de gin, 
lord, top 20, normalmente mis-
turados com frozzy”, denunciam 
professores e alunos, em conversa 
com o domingo. 

Cleide, aluna da 9.ª classe na 
Escola Secundária Noroeste II, 
afirma que os alunos infractores, 
para além de  beberem, “fumam 
(drogas), insultam os professo-
res” e, em seguida, “carregam as 
pastas e vão embora; gazetam as 
aulas, principalmente das sextas-
-feiras”. Outro colega de classe, 
Aires, conta que já viu muitas ce-
nas deprimentes sobretudo nas 

Dançam em cima do carro do director da escola
– testemunham alunas da Machava-sede, em conversa com a nossa reportagem

Já não existe margem para dúvidas. As sextas-feiras são 
agitadas em boa parte das escolas da província de Maputo. 
É conhecido como o dia do "groove". Na Escola Secundária 
da Machava-sede, Beatriz, aluna da 10.ª classe, começa por 
narrar que por lá foi criado um "lugar" onde confluem os 
alunos das seis "anexas" à Machava-sede que se encontram 
distribuídos por outros edifícios por insuficiência de salas 
de aula.

A vontade de se lançar aos prazeres da vida junta-os, e 
“eles agem como marginais. São meninos e meninas. Eu já 
fui vítima, empurraram-me com violência, esperavam que 
eu reagisse”. Na verdade, “provocam, esperando por uma 
reacção. Quando reclamamos, dizem à saída vais ‘render’, 

ameaçam bater em nós!”, desabafa Beatriz. 
Por seu turno, Cristina, também aluna da Machava-se-

de, acrescenta que “já dançaram em cima do carro do di-
rector da escola. Costumam concentrar-se ali nas bombas, 
bebem, fumam soruma e fazem o que fazem. Infelizmente, 
a escola só dá como punição varrer o recinto. Isso é o mes-
mo que nada”, observa. 

Já Constância, aluna da 10.ª classe na mesma escola, 
vai mais longe ao dizer que “os guardas somente aplicam 
correctivos nos alunos que não se encontram devidamen-
te uniformizados. Não os deixam entrar. Mas aqueles que 
ameçam aos colegas ficam impunes. Alguns entram com 
‘faquinhas’ escondidas nas pastas para nos ameaçar ou nos 

picam com o bico da caneta”, revela.
Ainda nas imediações daquele estabelecimento de 

ensino, domingo cruzou-se com um grupo de alunos.  
Encontravam-se a escassos metros da escola, alguns dos 
quais empoleirados no muro de uma casa vizinha, fazendo 
danças sensuais. Os risos espontâneos e olhos vermelhos 
denunciam o "indizível" em relação a crianças daquela 
idade. Um dos adolescentes, de 15 anos de idade, confessa 
que – dependendo dos dias – “acordo com muita vontade 
de comer e de dançar”. Mas a conversa não flui. Condições 
para um diálogo com nexo não estão reunidas. Nada mais 
fica patente, senão a insensante risada e gritos da parte de-
les à mistura. 

imediações da escola. “Eles con-
somem bebidas alcoólicas, fazem 
muito barulho e ameaçam a quem 
demonstra não gostar desse com-
portamento”. 

E a onda do mal estende-se por 
outros lugares e faz cada vez mais 
vítimas. Darlene, aluna da 10.ª 
classe na Escola Secundária Estrela 
Vermelha, traça um quadro seme-
lhante ao dos colegas da Noroeste 
II. Reforça que ver colegas em-
briagados na sala de aula passou 
a ser comum. O consumo é feito 
praticamente "nas barbas" dos 
professores, já que “eles metem o 
álcool nos bebedouros”, para que 
se pense que se trata de água ou 
sumo, diz Darlene.  

Facto mais preocupante ainda 
é que no espaço escolar assiste-se 
à prática de "pugilismo".  Quem o 
afirma é Sofia, aluna da 8.ª classe: 
“Vemos colegas a lutar e aleijar-
-se”, até mesmo “aqui dentro 
(na escola)”. Estas cenas  deixam 
a adolescente em alvoroço, de tal 
modo que “já falei com o meu pai 
e ele disse que me vai transferir 
desta escola este ano, porque sinto 
muito medo de estar aqui”. 

Cidadãos que praticam o co-
mércio nas imediações das esco-
las confirmam que o ambiente é 
mesmo este. Gilda, vendedeira de 
produtos alimentares há menos de 
dez metros da Noroeste II, afirma 
que os alunos, para além de sor-

verem bebidas proibidas para me-
nores de idade, balançam o corpo 
à semelhança de serpentes zigue-
zagueando, ao exibirem passos 
de dança. “Chega a ser arrepiante 
assistir o que fazem perto da es-
cola. Bebem até ficar de rastos, 
ligam música de colunas e dan-
çam muito. Tentamos em alguns 
momentos mandá-los embora, 
mas muitas vezes desistimos por 
medo, porque eles se viram contra 
nós. Só a Polícia mesmo consegue 
dispersá-los”, aponta. 

Ao que tudo indica, precisa-
-se de uma dose elevadíssima de 
coragem para lidar com estes se-
res humanos de pouca idade, mas 
“quando fumam têm muita for-

ça para lutar. Trocam socos entre 
eles, até mesmo os ‘grandinhos’ 
contra os mais novos”, denuncia 
José Orlando, outro comerciante 
de produtos diversos, que exer-
ce a sua actividade rente ao muro 
da Noroeste II. Acrescenta que 
“quando lutam, usam canivetes 
ou facas pequenas”. Nessas cir-
cunstâncias, “arrumo as minhas 
coisas, fecho a banca e vou-me 
embora”, confessa. 

POBRES 
SOFREM

“É de lamentar que esteja a fa-
lhar o projecto de retirar as barracas 
de perto da Escola Secundária Es-
trela Vermelha. ‘Estrela’ (barracas) 
está perto desta escola", diz Rema-
ne Arcanho, pai da aluna Sofia. 

Mas “o país está cheio de bu-
rocracias”, por conseguinte, “as 
coisas não andam e nós, os pobres, 
pagamos a factura”. Na verdade, 
“estas escolas são para nós – pobres 
– pois, se eu tivesse condições, a 
minha filha não estaria a passar por 
tudo isto, não teria os seus direitos 
violados”, desabafa este pai.

Para agravar a situação da sua 
família, “ela vive na Mafalala, passa 
da Rua de Goa e vê pessoas a vender 
ou a consumir estupefacientes”. 
Observa que a juventude actual 
“está perdida, os valores estão in-
vertidos. Esses jovens que fazem 
desmandos nas escolas saem de al-
guma casa; de casas de família. Algo 
não vai bem com a nossa socieda-
de”, acrescenta.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Temos solicitado a Polícia
– Artimiza Castiano, directora adjunta pedagógi-
ca da Secundária da Machava-sede

Há algumas semanas, um vídeo foi partilhado 
demasiadas vezes nas redes sociais, mostrando um 
aluno da Escola Secundária da Machava-sede pra-
ticamente inerte. O facto apenas reforçou o que – 
de certa forma – era do conhecimento de diferentes 
segmentos da sociedade moçambicana: o consumo 
de álcool e drogas nas escolas.  

Em contacto com os gestores daquela escola, 
domingo traz a conversa com Artimiza Castiano, 
directora adjunta pedagógica. Ela revela que “fi-
cámos surpresos com o que aconteceu com aquele 
aluno. Estávamos em casa, durante um fim-de-se-
mana, quando recebemos (professores e direcção 
da escola) o vídeo nos nossos aparelhos. A verda-
de é que as crianças têm bebido, em particular às 
sextas-feiras, e chegam à escola já alcoolizadas”, 
denuncia. Em situações desta natureza, tal como 
ocorreu no caso do aluno cujo vídeo viralizou, 
“solicitamos a Polícia e contactamos o encarrega-
do de educação. Entretanto, aplicamos medidas 

de correcção, que começam de actividades de lim-
peza, por um período determinado, e podem chegar 
à expulsão”, garante. 

Sobre os locais de aquisição das substâncias no-
civas à saúde mental e física das crianças, refere 
que “as crianças não deixam transparecer onde as 
adquirem”. De qualquer modo, afirma que “temos 
apreendido gin misturado com fizz nos bebedou-
ros dos alunos. Quando os ‘apertamos’, dizem que 
compram nos bairros onde residem”. Com efeito, “o 
nosso apelo é que haja colaboração. A criança precisa 
de ser observada. Não basta inscrevê-la e depois em-
purrá-la para a escola. E é preciso ter em conta que 
ela tem o mundo nas mãos, através do telemóvel. Os 
pais não devem permitir que ela tenha um código no 
aparelho celular que não seja do seu conhecimen-
to e devem verificar também os cadernos”, apela. 
Entretanto, na gerência destes problemas, Artimiza 
Castiano acrescenta que a escola, neste momento, 
conta com a colaboração de professores formados 
em psicologia e três estudantes estagiários do curso 
de psicologia, da Universidade Pedagógica. 

Trata-se de um trabalho realizado para mudar o 
curso de uma situação que “quase toda a sociedade 
está a viver. É a nossa sociedade que está em proble-
mas. Nas redes sociais vemos muitos jovens adoles-
centes nesta condição (consumo de bebidas alcoó-
licas) e consumo de estupefacientes de diferentes 
naturezas. O desporto do jovem actual é o álcool. Já 
reunimos com pais e encarregados de educação e 
trabalhamos com uma equipa multissectorial: Po-
lícia de Protecção, que zela pela ordem e segurança 
dos alunos; Polícia de Trânsito, que também faz o seu 
papel na segurança em diferentes espaços, fazendo 
inclusive palestras sobre prevenção de práticas noci-
vas. Temos trabalhado também com a Procuradoria, 
o SERNIC e os chefes de quarteirão”. 

Grande luta 
é despertar os pais

– Carmênia Canda, directora do 
Serviço Distrital de Educação da Matola

O 
S e r v i ç o 
Distrital da Educa- ção, 
apenas para citar um exemplo, 
está neste momento a trabalhar no 
sentido de contrariar a tendência 
preocupante de desvio de conduta 
dos alunos de diferentes escolas da 
província de Maputo. Em contacto 
com Carmênia Canda, directora, 
ficámos a saber que “já virámos to-
dos os nossos canos para este pro-
blema. Recentemente, juntamente 
com o Governo, saúde, o próprio 
serviço distrital, actividades eco-
nómicas, em parceria com o muni-
cípio estivemos reunidos e um dos 
assuntos de debate foi este (con-
sumo de álcool nas escolas) e criá-
mos uma campanha denominada 
Encerramento massivo de focos de 
fornecimento de bebidas alcoólicas 
a sete pés das escolas, porque sabe-
mos que por lei isso é proibido, mas 
há sempre uma resistência, para 
além da divergência que envolve a 
atribuição da licença”. 

A seu ver, “se fosse só o muni-
cípio, por ter a vereação de educa-

ção, tomaria estas dores do sector 
da educação na pele. Não seria 

capaz de licenciar um 'botlle 
store', aquilo que temos ali 

na Machava”. Carmênia 
Canda deixa claro que 

“sozinhos não somos 
capazes de vencer este 
mal. Este aluno, que 
consome drogas e o 
próprio álcool, sai de 

casa e volta para casa; 
chega à casa naquele 

estado que vemos nos 
vídeos que circulam, será 

que o pai não vê?”, questio-
na. Denuncia que ao tratarem 

do caso do aluno da Machava-se-
de, que viralizou nas redes sociais, 
“apercebemo-nos que há essa de-
ficiência no acompanhamento dos 
filhos. A mãe disse claramente que 
‘o meu filho não bebe’; ‘meu filho 
nunca fumou’; ‘tudo o que estão a 
dizer é mentira’.

Contudo, ela teve de ouvir o de-
poimento do filho e ‘caíu a ficha’ 
(teve noção do que estava a aconte-
cer)”.  Então, “qual é a nossa gran-
de luta? É despertar aos pais e en-
carregados de educação sobre este 
mal”. Ademais, “estão agendadas 
três reuniões para esta semana, 
que serão por posto administrati-
vo, onde estará a procuradoria, os 
comandantes das esquadras, che-
fes de postos policiais, secretários 
de bairro, chefes de serviço, pre-
sidentes de conselhos de escola, 
representantes de turma, chefes 
de turma e directores das respecti-
vas escolas. Trata-se de uma acção 
conjunta, que visa reflectir na me-
lhor forma de combater este mal”,  
aclara Carmênia Canda. Encarregados 

demitiram-se da educação
– Pedro Muianga, director adjunto da Noroeste II

A direcção da Escola Secundária Noroeste II reforça que 
“casos de consumo de álcool e drogas nas escolas são uma 
realidade preocupante, sobretudo pelo nível de alunos en-
volvidos. Há crianças de 13 anos de idade e vai até aos 16”, 
afirma Pedro Muianga, director adjunto daquela instituição. 
O facto levou aquele estabelecimento a criar “o núcleo de 
combate às drogas, em parceria com algumas instituições 
como o Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA), 
que tem feito palestras trimestralmente. E temos também a 
rádio comunitária daqui do bairro, que difunde mensagens 
importantes focadas no bem-estar dos jovens. Temos feito 
ainda reuniões com os conselhos de escola para discutir di-
ferentes questões relativas aos educandos. Aliás, recebemos 
queixas da parte da comunidade, que fazem referência aos 
movimentos desregrados dos alunos nas imediações da es-
cola”, aponta.

Ainda que no interior da escola não existam registos sig-
nificativos de consumo de álcool ou drogas, expõe que “fla-
grámos uma menina de 14 anos, que tinha bebida disfarçada 
no bebedouro, sentada no ginásio. Era uma mistura de gin e 
frozzy”. Mediante esta situação, “chamámos os pais e de-
mos a conhecer o sucedido”. Na sequência, denuncia que 
“muitos pais têm pouco conhecimento sobre a vida dos seus 
filhos. Eles demitiram-se da sua educação. Em alguns ca-
sos, quando os chamamos nos apercebemos que nem sequer 
abrem os cadernos dos filhos, alguns dos quais têm pratica-

Barracas instaladas a poucos metros dos estabelecimentos de ensino 
são também uma dor de cabeça para os gestores da Secundária Quis-
se Mavota. O facto foi avançado por Paula Tembisse, directora adjunta 
do Primeiro Ciclo daquele estabelecimento de ensino, que referiu que, 
devido a esta situação, “já pedimos a intervenção do secretário do bair-
ro, pois entendemos que se houvesse interdição destas vendas a situa-
ção poderia ser diferente”. Tembisse acrescenta, entretanto, que  “os 
alunos entram já alterados”. Fala de adolescentes dos 15 aos 18 anos. 
Em situações dessa natureza ou outras ainda “revistamos as mochilas, 
para além de inspeccionar os sanitários da escola, onde já encontrá-
mos frascos de diferentes bebidas: gin, lord, top 20”, cita. Entretanto, 
Tembisse denuncia que nas proximidades daquela instituição de ensi-
no tem havido "acertos de contas" entre os alunos. “Tem-nos chegado 
aos ouvidos a ocorrência de agressões físicas nas imediações da escola. 
Afirma-se que se trata de retaliações ligadas a rivalidades entre grupos 
de estabelecimentos de ensino diferentes”, diz. 

Com efeito, especial apelo vai para as autoridades policiais: “pedi-
mos especialmente à 24.ª esquadra que efectue patrulhas, sobretudo no 
turno da tarde, às 6ª feiras”. 

Revistamos mochilas 
de "suspeitos"

– Paula Tembisse, directora adjunta do 
Primeiro Ciclo na Escola Secundária 
Quisse Mavota

mente todas as folhas em branco, porque não 
assistem às aulas. Ficam estupefactos quando 
lhes são apresentados casos desta natureza ou 
de consumo de álcool e drogas”. 

Importante também não negligenciar o 
facto de “a escola estar no meio da comunida-
de, onde existem barracas de venda de todo o 
tipo de bebidas. Há pontos de venda não ofi-
ciais, que dificultam o controlo das autorida-
des”, aponta. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Manuel Guilherme Jr., no centro, irá brevemente a Portugal dar aulas sobre Integração Regional Africana
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– José Chichava, a propósito do lançamento das obras de Ma-
nuel Guilherme Jr.

d FREDERICO JAMISSE
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

Livros são contributo 
para academia 

O 
antigo ministro da 
Administração Estatal 
José Chichava afirmou 
na última sexta-feira 
que os livros lançados 

pelo académico Manuel Gui-
lherme Jr., nomeadamente, 
“Dimensão Jurídica da SADC” 
e “Manual de Direito Comer-
cial Moçambicano”, Vol.1, são 
um contributo para a acade-
mia e sociedade em geral de-
vido à pertinência dos assun-
tos abordados. 

A afirmação foi feita duran-
te a apresentação do livro “Di-
mensão Jurídica da SADC”. “O 
livro é composto por 5 partes 
com um total de 402 páginas. 
O autor aborda a dimensão ju-
rídica da integração regional, 
mas, ao longo da obra, cons-
tata-se que o autor não igno-
ra que a integração regional, 
sendo um processo transver-
sal e multifacetado, pode ser 
analisada em várias dimensões 
ou perspectivas, sendo as mais 
comuns: a política, a histórica, 
a cultural, a social e a econó-
mica. É por isso que esta obra é 
recomendável não só para ju-
ristas, mas é útil também para 
economistas, sociólogos, his-
toriadores, políticos, diplo-
matas, entre outros estudiosos 

e investigadores”, observou.
Chichava descreveu as 

cinco partes que compõem o 
livro, destacando que a par-
te III (página 135) é dedicada 
à SADC como organização de 
integração regional. 

“O autor faz um panorama 
histórico, político, económico 
e estratégico da SADC, recuan-
do para o processo de desco-
lonização da região austral de 
África nas décadas de 60 e 70.  

O autor lembra-nos o surgi-
mento dos Países da Linha da 
Frente e o papel determinante 
de algumas individualidades 
como Julius Nyerere, Kenne-
th Kaunda, Samora Machel, 
Seretse Khama e Agostinho 
Neto e o apoio aos movimen-
tos de libertação como ZANU 
e ZAPU, ANC e SWAPO que, 
com a independência do Zim-

babwe, em Abril de 1980, faz 
emergir a SADCC como um 
instrumento de coordenação 
da cooperação entre os países 
membros na tentativa de re-
duzir a dependência da África 
do Sul”.  

Manuel Guilherme Jr., au-
tor das obras, dirigindo-se 
aos presentes, sublinhou: “as 
obras que lanço não têm nada 
em comum. É uma dimensão 
diferente, sendo a SADC um 

contexto mais regional, en-
quanto a outra obra é sobre o 
Direito Comercial Moçambi-
cano, onde olho para a nossa 
situação de uma forma mais 
clara. Mas aqui tento trazer as 
reflexões daquilo que o legis-
lador está a fazer para mostrar 
qual é a evolução do nosso 
processo legislativo nesta ma-
téria”.

O autor das obras afirma 
que o “Manual de Direito Co-
mercial” é uma reedição e não 
reimpressão. “Sofri a pressão 
de que o livro devia regres-
sar ao mercado porque a pri-
meira versão tinha acabado. 
Havia uma revisão de 2018. 
Logo, não fazia sentido fazer 
uma reimpressão numa altu-
ra em que há uma lei revista. 
Portanto, voltei a esta lei para 
ver quais foram as alterações 
introduzidas. 

Por isso mesmo, compa-
rando o número de páginas 
entre a primeira versão e a 
segunda, constata-se a dife-
rença. Acrescento nesta obra a 
discussão da lei legislativa nú-
mero 1 de 15 de Abril, aprova-
da ano passado pela Assem-
bleia da República que manda 
rever o código comercial”.

Coube a Abdul Naguib, 
presidente do Conselho de 
Administração da Rádio Mo-
çambique, apresentar o autor 
das obras. Narrando a forma 
simples como se conheceram, 
Naguib destacou o lado da 
simplicidade que caracteriza 
Manuel Guilherme Jr. “O au-

tor destas obras chegou a grau 
de Doutor em Direito pela 
Faculdade de Direito da Uni-
versidade Eduardo Mondlane, 

num curso oferecido em co-
laboração com a Universida-
de de Lisboa. Antes concluiu 
o Mestrado e a pós-Gradua-
ção em Direito Comercial In-
ternacional, pela Faculdade 
de Direito da Universidade 
de Macau. Três anos após, 
em 2005, ter concluído a li-
cenciatura em Direcito pela 
Universidade Eduardo Mon-
dlane”.

Naguib  disse ainda que 
Manuel Guilherme Jr, publi-
cou, em 2020, a obra “O re-
gime jurídico do Estado de 
emergência em Moçambique 
declarado devido à COVID”. 
“Foi este mais um exemplo 
do seu interesse em reflectir 
sobre a matéria de Direito en-
quanto ciência, por um lado, 
mas enquanto um campo 
prático para a vida quotidia-
na da sociedade moçambi-
cana, por outro. São também 
essas as funções sociais dos 
diferentes artigos que escre-
ve em diversas plataformas de 
reflexão científica nacional e 
pelo mundo fora”.

A obra é o início 
da corrida de maratona

Augusto Paulino fez a apresentação da obra “Manual de Direito 
Comercial Moçambicano”, Vol.1. “O livro que é uma edição revista e 
actualizada constitui o início de uma corrida de maratona, que com-
preenderá três etapas, nomeadamente, a parte conceptual, condi-
mentada pela parte geral do Direito Comercial e das sociedades co-
merciais que temos em mãos, que será complementada brevemente 
pela parte relativa aos contratos comerciais, para, no final, ser tratada 
a problemática dos títulos de crédito. Estes compromissos podem ser 
lidos nas páginas 199 e seguintes”.

O antigo procurador afirma que o autor  discute dois conceitos 
essenciais gerais, que os trouxe a propósito das leis de autorização le-
gislativa e das palavras usadas pelo legislador, parecendo querer dizer 
uma coisa tendo dito outra – tais são os casos de revisão e de reforma. 
“Face à profundidade da revisão substancial ou material, conclui pela 
perspectiva de reforma e não de revisão, o que o faz a partir de exem-
plos concretos”. 

O apresentador do manual destaca que para o autor  fundamentar 
a sua posição de reforma e não de mera revisão, elenca situações, tais 
como as de rever a estrutura e sistematização do Código Comercial. 
“Deve ser abrangida a redacção e adopção de uma linguagem simpli-
ficada, como forma de assegurar uma arrumação consistente, de fácil 
localização, mais acessível para os cidadãos e eliminar as ambiguida-
des ou redundâncias, rever o objecto, a actividade, a capacidade em-
presarial e a disciplina de títulos de crédito em face das convenções 
internacionais, aperfeiçoamento dos tipos societários existentes e a 
criação de novos tipos societários existentes e a criação de novos tipos 
societários ou empresariais”.

– Augusto Paulino, antigo procurador geral 
da República

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DIA MUNDIAL DO TEATRO

Artes & Letras

O teatro ainda se afirma como construtor de cidadãos 

"Malta" do teatro celebra 
em meio a incertezas

H
oje, 27 de Março, celebra-
-se o Dia Mundial do Tea-
tro. Para assinalar a data 
decorrem vários espectá-
culos teatrais gratuitos ou 

com bilhetes mais baratos, noutras 
latitudes, e são relembrados alguns 
dos artistas e das obras mais impor-
tantes da história do teatro. O ob-
jectivo da data é promover a arte do 
teatro junto das pessoas. O teatro, 
como se sabe, é uma arte milenar e 
funciona como um meio de divulga-
ção da cultura de diferentes povos. 
Desde a antiguidade, o Homem usa 
o teatro como forma de expressão.

Intra-muros, a cerimónia prin-
cipal alusiva à data tem hoje como 
palco o Espaço Artístico SABURA, 
na cidade de Maputo. A data é assi-
nalada sob o lema “Teatro Inclusivo 
na Construção da Cidadania” e en-
cima diversas actividades promo-
vidas pela Associação Moçambica-
na de Teatro (AMOTE) ao longo da 
última semana. Hoje, epílogo das 
festividades, actores, encenado-
res, técnicos, músicos, cenogra-
fistas, sonoplastas, entre outros, 
vão compulsar a volta desta arte 
milenar no contexto de uma reali-
dade cada vez mais adversa para os 
cultores do teatro. Com efeito, uma 
mesa redonda está agendada para 
hoje sob o lema “Teatro Inclusivo 
na Construção da Cidadania”.

Segundo a AMOTE, a refle-
xão irá incidir fundamentalmente 
na busca de soluções para os pro-
blemas que enfermam o teatro, 
mormente a cada vez mais redu-
zida disponibilidade de espaços 
convencionais para a sua prática, 
o desaparecimento acentuado de 
grupos de teatro sem deixar de des-
tacar as coisas positivas que tam-
bém vão acontecendo.

Aliás, a testemunhar o lado po-
sitivo do cenário, hoje no Tambo 
Tambulani Tambo, em Pemba, Ví-
tor Raposo, apresenta o monólogo 
“Na Sombra do Diabo”; em Tete o 
Movimento Representando Vidas 
apresenta um “show” de teatro, 
poesia e humor; grupos de teatro 
do oprimido em quase todo o país 
apresentam-se hoje com peças de 
intervenção social, entre muitas 
outras realizações.

Em Maputo, a semana do teatro 
começou na Fundação Fernando 
Leite Couto com a apresentação da 
peça de Moliere, “Casado a Força”, 
seguida de debate em volta da mes-
ma. Seguiu-se uma apresentação 
no Centro Cultural Ntsindya, onde 
o grupo Txivirika apresentou a peça 

“O Serviço” .
Hoje será apresentada a men-

sagem nacional do dia do teatro – 
uma prática introduzida há poucos 
anos pela AMOTE que consiste es-
sencialmente em eleger uma per-
sonalidade de reconhecido mérito 
nas artes cênicas para que faça uma 
reflexão sobre o teatro nacional. A 
apresentação da mensagem nacio-
nal não invalida a apresentação da 
mensagem da Unesco, que há mui-
tos anos introduziu essa prática. Este 
ano o autor da mensagem interna-
cional é Peter Sellares, director de 
ópera, teatro e festivais artísticos.

Por sua vez, a mensagem nacio-
nal é da autoria da actriz e activista 
social Ana Magaia. Com um currí-
culo que abraça o teatro e o cinema, 

Ana Magaia tem uma folha de ser-
viços que inclui a Associação Cul-
tural Txova Xita Duma, Mutumbela 
Gogo, entre outros. Actuou na longa 
metragem “O Vento Sopra do Nor-
te”.

A mensagem de Magaia recla-
ma um lugar na mesa dos escolhi-
dos; afirma que se necessário gritar, 
tal será feito até a rouquidão. Que 
é importante que a sociedade sai-
ba que as gentes do teatro contam. 
“Contamos quando se fala de artes 
performativas, porque a nossa arte 
é uma das artes primeiras, quando o 
Homem a encontrou/escolheu para 
ser ouvido. Nós contamos e conta-
mos muito! Contamos quando nos 
aplaudem depois de representarmos 
o médico bem sucedido numa cirur-

gia. Contamos quando uma mãe que 
perdeu um filho na guerra chora, 
através das vossas lágrimas aí sen-
tados nesta grande plateia chamada 
Moçambique. Contamos quando as 
mulheres fazem maratonas/corta-
-matos até ao posto de saúde para 
necessariamente vacinarem as suas 
crianças. Contamos quando triste-
mente nos apelidam daqueles que 
nada fazem, não trabalham, só fa-
zem teatro, Deus do céu!”, concla-
ma Magaia.

Ana Magaia afirma ainda:  “So-
mos um exército que peleja com a 
alma e o corpo todo. Cabeça, olho, 
nariz, boca e ... pernas... e a palavra é 
a nossa arma maior. Usamo-la para 
tudo o que fazemos e, não pouca ve-
zes, a nossa arma maior é também o 
silêncio”.

A verdade é que existem vários 
géneros teatrais como a comédia, o 
drama, a farsa, a tragédia, a tragico-
média, o melodrama, a revista e o 
teatro infantil, entre outros. Gran-
des peças de teatro sobreviveram ao 
teste do tempo e continuam a fazer 
as delícias dos apreciadores desta 
arte.

Exemplos de grandes peças de 
teatro mundiais, algumas já adap-
tadas por directores nacionais: “O 
avarento”, Moliére; “Salomé”, Os-
car Wilde; “Esperando Godot”, Sa-
muel Becket; “Macbeth”, Shakes-
peare; “Édipo”, Sófocles; “Quatro 
quartetos”, T. S. Eliot; “Volta ao lar”, 
Harold Pinter; “A morte do caixeiro 
viajante”, Arthur Miller; “A San-
ta Joana dos Matadouros”, Bertolt 
Brecht; “Estado de sítio”, Albert 
Camus. 

Recorde-se que a data foi criada 
em 1961 pelo Instituto Internacional 
do Teatro. No Dia Mundial do Teatro, 
várias organizações culturais apre-
sentam espectáculos teatrais para 
comemorar a efeméride, permitin-
do o acesso gratuito aos mesmos.

INICC celebra três
anos pensando no futuro

O Instituto Nacional de Indústrias Culturais e 
Criativas (INICC) celebra amanhã, dia 28 de Mar-
ço, três anos de existência.  

Para a celebração da data está agendada uma 
mesa redonda com o tema “Indústrias Culturais e 
Criativas na diversificação da Economia” .

“Para além da reflexão temos outras activi-
dades como registo grátis de obras literárias, ar-
tísticas e científicas; lançamento da plataforma 
virtual de venda de produtos de arte e artesana-
to nacional denominada Nicegift. Vamos fazer 
a divulgação da legislação do sector, exposição 

de diversos produtos artísticos-culturais, exibi-
ção de filmes moçambicanos, doação de sangue, 
emissão de NUIT. Faremos também uma visita ao 
Infantário Dom Orion, onde haverá exibição de 
filmes infantis, doação de produtos de primeira 
necessidade. Portanto, será um dia preenchido”, 
explica Ívan Bond, director do INICC.

O INICC foi criado pelo Decreto n.º 23/2019, 
de 28 de Março, com o objectivo de conferir me-
lhor coordenação, articulação e dinamismo às 
acções da área das indústrias culturais  e criati-
vas.

Ívan Bond, director do INICC

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Aliás, segundo o irmão, ele 
tinha novos projectos, queria 
abrir um espaço para dar expli-
cação. Tinha sido admitido ao 
Ensino Superior e, finalmente, 
namorava a menina de quem 
gostava.

Os dias sem saber onde está, 
se está vivo, têm sido penosos 
para a família.

“Desde aquele dia a minha 
mãe anda perturbada. Tinha 
planos, viagens de negócio, 
mas não consegue fazer nada, 
aliás, investiu tudo para pro-
curar por ele. Emagreceu. Bas-
ta ficar sozinha, chora ou fica 

muito quieta”, disse, preocu-
pado. 

NÃO SABEMOS 
MAIS ONDE 
PROCURAR

Na mesma incerteza está a 
família de Anifa Tchapo, de 12 
anos, que desapareceu há um 
ano. Ela vivia no bairro Muhala, 
na província de Nampula.

A menina, que estava aos cui-
dados do tio,  frequentava a ter-
ceira classe no período da ma-
nhã. Sempre que regressava, ia 
juntamente com as amigas ven-
der biscoitos no mercado local. 

oficiais acabadas sobre pessoas 
desaparecidas. 

Porém, anúncios de pessoas 
desaparecidas em diversas pla-
taformas indicam a dimensão 
de um problema que, segundo 
especialistas, gera um caos nas 
famílias e na sociedade.

De acordo com dados do De-
partamento de Atendimento à 
Família e Menor Vítima de Vio-
lência, foram registados no ano 
passado 322 casos de pessoas 
desaparecidas contra 265 em 
igual período do ano anterior. 

Mas o que leva uma pessoa 
a desaparecer? Doenças men-
tais e conflitos familiares são 
apontados como algumas cau-
sas. Porém, não se descarta a 
possibilidade de raptos, tráfico 
de seres humanos e até mesmo 
acidentes.  

Ainda que Moçambique seja 
signatário de vários instru-
mentos internacionais que se 
relacionam com os direitos hu-
manos, a inexistência de uma 
lei específica que protege as fa-
mílias de pessoas desaparecidas 
e de um instrumento de parti-
lha de dados entre as esquadras 
dificulta as buscas e contribui 
para que muitos casos não te-
nham desfecho. 

Uma situação que gera não 
só um desgaste emocional para 
as famílias, mas também uma 
série de problemas legais. Pois 

não são somente crianças ou 
pessoas com algumas pertur-
bações mentais que desapa-
recem, mas também adultos, 
chefes de família. 

PERDI DOIS FILHOS 
SEM ENTERRAR 
NENHUM

Como é que uma criança 
desaparece sem deixar ras-
tos? Como está depois de tanto 
tempo? Estes são alguns ques-
tionamentos que atormentam 
a família de Benson Muchuine, 
que tinha um ano e oito meses 
quando desapareceu em Maio 
do ano passado. 

Benson foi à casa vizinha 
onde costumava brincar. Fo-
ram menos de cinco minutos 
para Emília Matsevule, mãe da 
criança, dar pela sua falta. Me-
nino esperto e alegre, como é 
descrito, não poderia se perder 
em tão pouco tempo e numa 
zona em que era conhecido. 
Para a família, a teoria que jus-
tifica o desaparecimento é que 
alguém tenha sumido com a 
criança.

“Se ele se tivesse perdido 
alguém teria visto porque não 
demorámos a dar pela sua falta 
e iniciámos as buscas de ime-
diato. Não poderia ter ido longe. 
O último lugar onde foi visto foi 

na casa vizinha”, lembra.
A criança foi procurada por 

todos os cantos da referida casa, 
mas não havia sinal de Benson. 
Inconformados com o desapa-
recimento do menor, apresen-
taram queixa contra a família 
vizinha, mas de nada adiantou. 

Enquanto não  encontram 
explicações, o desespero vai to-
mando conta da família, sobre-

tudo da mãe.
“Eu não durmo. Não tenho 

paz. Fico a imaginar como está 

longe de mim, se está a comer, 
se passa frio, se adoece, tudo o 
que vem na minha mente dei-
xa-me apavorada”, diz, aflita. 

E não é para menos, esta é a 
segunda vez que a jovem mãe 
perde um filho em circunstân-
cias estranhas, razão pela qual 
com tristeza revelou ao domin-
go que “perdi dois filhos sem 
enterrar nenhum”. Por causa 
disso, com apenas 26 anos de 
idade, ela descarta a possibili-
dade de voltar a gerar filhos. 

O primeiro filho, recém-
-nascido, desapareceu no Hos-
pital Provincial da Matola. 

UM “ATÉ JÁ” 
QUE DURA 
HÁ MAIS DE UM ANO

Desde o dia 4 de Junho de 
2020 a família Macóndio tenta 
entender as razões do desapa-
recimento de  Monteiro Maco-
mandio, de 21 anos de idade. O 
jovem saiu de casa, no bairro 
das Mahotas, na cidade de Ma-
puto, por volta das 21.00 horas, 
para levantar dinheiro, mas 
nunca mais foi visto.

Era um jovem muito inteli-
gente, cuja rotina se resumia a 
escola e a igreja. “Ele vivia para 
a igreja, voltava tarde à casa, 
estava sempre envolvido em 
actividades da congregação. 

Naquele dia, chegou por volta 
das 20.00 horas, tomou banho 
e voltou a sair”, disse João Ma-
comandio, irmão da vítima. 

No entanto, conta que, antes 
disso, como se a mãe pressen-
tisse o que estava para aconte-
cer, repreendeu-o. Disse-lhe 
que já era tarde, mas foi em vão. 
Monteiro disse que ia à esquina 
levantar dinheiro e que voltaria 
logo. A mãe até se ofereceu para 
emprestar-lhe o valor. Mas ne-
nhum argumento o convencia. 
Aliás, a insistência gerou de-
sentendimentos entre ambos, 
mas mesmo assim ele saiu. O 
que não sabiam é que aquela era 
a última vez que viam Montei-
ro. Ele saiu somente com a rou-
pa do corpo e um telemóvel que 
nunca chamou. Daí para diante 
iniciaram as buscas. 

“Procurámo-lo em todos os 
bairros onde ele tinha conhe-
cidos. Batemos portas de casas, 
igrejas, hospitais, esquadras, 
casa mortuária, mas nada”, re-
corda.

Durante as buscas um facto 
chamou-lhes atenção. Segun-
do o irmão de Monteiro, todas 
as pessoas que viram o jovem 
antes do seu desaparecimento 
afirmavam que ele estava “ace-
lerado”. Mas a família não en-
tende em que sentido, pois “ele 
não consumia bebidas alcoóli-
cas, nem fumava”. 

Reportagem Reportagem
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Mas o que leva 
uma pessoa a de-
saparecer? Doen-
ças mentais e 
conflitos familia-
res são apontados 
como algumas 
causas. Porém, 
não se descarta a 
possibilidade de 
raptos, tráfico de 
seres humanos e 
até mesmo aci-
dentes

A criança foi pro-
curada por todos 
os cantos da re-
ferida casa, mas 
não havia sinal de 
Benson. Incon-
formados com o 
desaparecimento 
do menor, apre-
sentaram queixa 
contra a família 
vizinha, mas de 
nada adiantou

Dor, desalento e expectativa de reencontro

B
enson Muchuine, de três 
anos de idade, foi à casa 
vizinha onde costumava 
brincar. Monteiro Ma-
comandio, 21 anos, saiu 

para levantar dinheiro. Anifa 
Tchapo, 12 anos, foi ao mercado 
e Noé Lhamine, de 17, saiu sem 
que ninguém se desse conta. 
Eles nunca mais voltaram. De-
sapareceram sem deixar rastos. 
Os familiares estão desespera-
dos. É saudade que se mistura 
à angústia. Questionam-se, 
afinal, como lidar com a ausên-
cia de uma pessoa quando não 
se sabe onde ela se encontra ou 
mesmo se ainda está viva?

Hospitais, casas mortuárias, 
esquadras, rádios, televisões, 
profetas e até  “bocas de fumo”, 
recorre-se a tudo em busca de 
respostas.  

A falta de informação, aliada 
às dificuldades na investigação, 
amplia a dor de quem não sabe 
mais onde procurar. Entre-
tanto, ainda que passem dias, 
meses e até anos, nada anula a 
esperança de reencontro com a 
pessoa desaparecida. 

Os casos que o domingo 
apresenta mais adiante são 
apenas alguns dos vários que 
acontecem no país. Ainda as-
sim, não existem estatísticas 

Pouco mais de 300 casos de pessoas desaparecidas foram registados em 2021, contra 265 em 2020

criação de um banco de dados com informações sobre as pessoas 
desaparecidas e promoção de inquéritos com pessoas que deam-
bulam pelas ruas. 

Ressalva que o desaparecimento de pessoas gera uma série de 
problemas legais, sobretudo quando se trata de adultos. Segundo 
explica, quando possuem bens, só podem ser usufruídos depois de 
dez anos, período determinado por lei para se considerar uma 
morte presumida. 

Há inércia 
no tratamento dos casos

– Victor da Fonseca, advogado 
e docente universitário

Victor da Fonseca, advo-
gado e docente universitário, 
disse ao domingo que pelas 
reformas legislativas não existe 
uma lei específica que salva-
guarde a pessoa desaparecida. 

Nestes casos, explica que só 
há possibilidade de se socor-
rer da Convenção dos Direitos 
Humanos que preconiza os di-
reitos da criança, pessoa adulta 
e idosa, o que significa na sua 
opinião que ainda que nos últi-
mos tempos o fenómeno tenha 
ganho contornos alarmantes, o 
Estado pouco faz para colmatar 
este mal.

“Há inércia no tratamento 
de casos de desaparecimento 
reportados a nível das esqua-
dras, embora existam órgãos 
que pela sua natureza deviam 
tutelar a pessoa desaparecida 
como os ministérios do Géne-
ro, Criança e Acção Social e do 
Interior”.

A título de exemplo, Fonse-
ca diz que quando se reportam 
os casos às autoridades com-
petentes dificilmente é feito 
um trabalho para se encontrar 
a pessoa. 

“A maioria dos casos de 
pessoas desaparecidas que 
consegue voltar ao abrigo da 
família, por uma eventuali-
dade, aparece nas esquadras 
como perdida”, afirma.

Reconheceu que o cenário é 
mais grave quando se trata de 
tráfico de seres humanos por 
ser um crime transfronteiriço. 

Para o advogado, as solu-
ções do problema passam pela 

DESAPARECIDOS
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No dia 28 de Dezembro de 
2020, saiu com o mesmo pro-

pósito por volta das 9.00 horas, mas 
nunca mais foi vista. 

Desesperado, João Bernardo, tio 
de Anifa, foi imediatamente apre-
sentar o caso à Polícia, onde foi 
aconselhado a procurar nos infan-
tários, mas até hoje não tem pistas 
do paradeiro da sobrinha. Recorreu 
a rádios, televisões, curandeiros 
e chegou a circular pelas ruas. Ela 
sumiu “como se fosse um passe de 
mágica, ninguém a viu”.

“Tentámos seguir todas as pis-
tas, uma vez alguém disse-nos que 
a tinha visto num bairro distante, 
fomos até lá com fotos, mas não a 
encontrámos. Confesso que, como 
família, já não sabemos mais onde 
procurá-la”, desabafou.

Diante do caso, João Bernar-
do, que disse ao domingo que já 
não tem recursos para continuar 
as buscas, esperava maior envolvi-
mento das autoridades policiais.  

“Só pediram dados da menina 
e perguntaram como é que o caso 
ocorreu. Mandaram-me aguardar, 
até hoje nada mais disseram. É mais 
um ano sem saber o que aconte-
ceu”, lamenta.

A INCERTEZA 
TORTURA-NOS

A esperança de rever o irmão 
faz com que Bob Paulo percorra, 
sempre que pode, os  hospitais, ca-
sas mortuárias e “bocas de fumo” 
na tentativa de reencontrar o irmão 
que desapareceu há três meses. 

Não há respostas. Noé Lhami-

ne, adolescente de 17 anos, saiu de 
casa, no bairro 1.º de Maio, municí-
pio da Matola, no dia 20 do mês de 
Janeiro. Segundo Bob, ele apresen-
tava alterações psicológicas causa-
das pelo consumo de drogas. Aliás, 
a situação já tinha levado a família a 
procurar ajuda médica, mas foi-lhe 
recomendado apenas um acompa-
nhamento psicológico. Enquanto 
isso, ele tornava-se cada vez mais 
agressivo, furtava bens para satisfa-
zer o vício. 

Noé chegou a desaparecer por 
um, dois e até três dias, mas sempre 
retornava à casa. Até que na ma-
nhã daquele dia fatídico, saiu com 
a roupa do corpo e nunca mais foi 
visto. A família esperou uma sema-
na para apresentar o caso à Polícia. 

Bob conta que “fui parar em lu-
gares que nunca imaginei em toda 
a minha vida. Vi situações que me 
deixaram desesperado por pensar 
que o meu irmão pode ter o mesmo 
destino”. 

A incerteza também deixou a 
mãe com problemas de saúde. “Ela 
não anda bem. O nosso desejo é 
encontrá-lo, não importa como ele 
esteja porque a incerteza tortura-
-nos”, disse o irmão.

Com o caso divulgado nas redes 
sociais, Bob conta ainda que não 
faltam pessoas que se tentam apro-
veitar da dor e desespero da família 
para tirar vantagens. 

Diferente da família de Anifa, 
Bob conta que, “quando repor-
támos o caso, a Polícia nem per-
guntou as circunstâncias do seu 
desaparecimento, limitando-se a 
recolher dados sobre Noé”. 

É preciso resgatar valores de familiaridade
– Félio Ussene, sociólogo

Entre as causas de desaparecimentos, Félio 
Ussene, sociólogo ouvido pelo domingo, destaca 
o tráfico de seres humanos, problemas de saúde 
mental e, por último, conflitos familiares. Uma 
situação que no seu entender gera traumas no 
seio familiar.

É que, segundo o sociólogo, na trajectória de 
vida, cada pessoa tem o seu papel dentro da fa-
mília, na comunidade e na sociedade da qual faz 
parte. À vista disso, quando este elemento está 
em falta deixa um vazio e em algumas situações 
famílias desestruturadas. 

Ademais, refere que, ainda que o Estado garan-
ta a segurança do cidadão, não dispõe de meios 
suficientes para controlar todo o indivíduo que 
entra e sai da comunidade. 

Entende que cabe à família controlar o trajec-

to diário dos seus membros e, se houver alguma 
anomalia, comunicá-la atempadamente às auto-
ridades.

Destaca que a sociedade deve começar a re-
flectir sobre este fenómeno e trabalhar em prol da 
defesa da família, e, sobretudo, resgatar alguns 
valores de familiaridade e o sentimento de per-
tença.

Acrescenta a isso que o aumento de casos evi-
dencia as fragilidades do Estado em relação à 
protecção de grupos vulneráveis.  

Com efeito, sublinha que se deve investir na 
capacitação dos órgãos de justiça em meios ma-
teriais para que possam fazer investigações mais 
apuradas por forma a evitar que as famílias te-
nham de recorrer a meios próprios para encontrar 
a pessoa desaparecida. 

No ano de 2021, o Departamento 
de Atendimento à Família e Menor 
Vítima de Violência registou um to-
tal de 322 casos de pessoas desapa-
recidas, contra 265 notificados em 
igual período do ano anterior. Des-
tes, 304 são crianças na sua maio-
ria com idade inferior a 12 anos, 11 
adultos e sete idosos maioritaria-
mente de acima de 70 anos. 

De acordo com Delfino Raimun-
do, chefe da Repartição de Atendi-
mento às Vítimas de Violência, estas 
faixas etárias estão em extrema vul-
nerabilidade, pois têm a tendência 
de escapar da vigilância dos fami-
liares por razões diversas com des-
taque para a violência doméstica. 

O  entrevistado refere que pode 
se dar o caso de se tratar de vítimas 
de raptos, sequestros ou tráfico de 
pessoas, razão pela qual nestes ca-
sos é feito um trabalho coordenado 
com outras sub-unidades policiais, 
postos fronteiriços, portos, aero-
portos e unidades sanitárias. 

Ainda que depois do registo da 
ocorrência se solicite a fotografia 
da pessoa perdida e a descrição das 
suas características, Delfino reco-
nhece as limitações, sobretudo, no 
que diz respeito a mecanismos que 
auxiliem nas buscas. 

Casos tendem a aumentar

“Não temos uma base de da-
dos que indique que fulano ‘A’ 
que estava perdido foi achado e 
‘B’ ainda não foi encontrado. Os 
casos solucionados são na sua 
maioria com a ajuda das lide-
ranças comunitárias que comu-
nicam às autoridades casos de 
pessoas achadas”, ressalva.

No período em análise, foram 
registadas 539 pessoas achadas, 

número superior a de pessoas 
registadas como perdidas. As 
províncias com mais casos de 
pessoas achadas são Nampula, 
Maputo e Zambézia. 

Por entender que é também 
uma questão ligada aos direitos 
humanos, assume que o traba-
lho devia ser feito em coordena-
ção com organizações da socie-
dade civil.

-Delfino Raimundo, chefe da Repartição de 
Atendimento às Vítimas de Violência

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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GLÓRIA DA JANA CANETA

Vivo pensando na gastronomia

É 
apaixonada pela cozi-
nha, e o seu sonho é 
um dia lançar um livro 
de culinária tradicio-
nal, onde, para além 

de trazer pratos típicos dos 
diferentes pontos do país, 
também contemplará recei-
tas da sua autoria. Estamos a 
falar de Glória da Jane Gon-
çalves Caneta, jovem de 27 
anos de idade, residente na 
Beira e dona do espaço “De-
lícias da Glóriaˮ, um restau-
rante de comida típica.

Natural do distrito de Mo-
napo, província de Nampula, 
Glória vem de uma família 
de oito irmãos, sendo ela a 
mais velha. Conta que a pai-
xão pela culinária vem des-
de tenra idade. “Na  minha 
família, quase todos  traba-
lham ou trabalharam nesta 
área. A minha mãe cozinha 
muito bem e preparava piri-
píri para vender. Tenho tias 
que também cozinham para 
fora, e estão na área de culi-
nária profissional”.

Começou o seu negócio 
fazendo comida por enco-
menda e, nessa altura, tinha 
um bom faro para identificar 
as oportunidades para fazer 
algum dinheiro. “Lembro-
-me que quando trabalha-
va na Godiba, uma empresa 
do ramo de transportes em 
Nampula, eu fazia ‘sandwi-
ches’ para vender às mi-
nhas colegas. Depois passei 
a confeccionar comidas em 
casa por encomenda e, mais 
tarde, tive uma barraca onde 
servia refeições”, partilha.

Mas foi há dois anos que 
esta jovem decidiu focar-se 
mais nesta área. Em 2020, 
veio a Maputo para fazer três 
cursos, nomeadamente de 
pastelaria, de bolos de alto 
nível e o curso de “chef”. 
“Eu queria ter mais conhe-
cimento técnico e aprender 
novas coisas para responder 
à demanda que eu começava 
a ter, tendo também em con-
ta os meus objectivos nesta 
área”, explica.

Na cidade da Beira, onde 
passou a viver desde que o 
seu companheiro foi trans-
ferido para lá a trabalho, há 
sensivelmente seis anos, 
também deu aulas de culiná-
ria a crianças. 

Conta que a sua prefe-
rência pela área de culinária 
típica e tradicional está as-

d LUÍSA JORGE
luísa.jorge@snoticicas.co.mz

sociada ao facto de exis-
tirem poucos restaurantes 
com um menu de comi-
da típica. “Sempre gostei 
da nossa gastronomia. E 
quando cozinhava por en-
comenda, muitos clientes 
meus queriam a nossa co-
mida”, diz.

Esta mulher confessa 
que mesmo nos seus tem-
pos livres não consegue se 
desconectar do mundo da 
gastronomia. “Não sei se 
consigo ficar sem pensar 
na gastronomia, tanto é 
que nos meus tempos li-
vres dedico-me também 
a pesquisas de mercado. 
Também vou a outros res-
taurantes, pois gosto de 
comer o que não foi con-
feccionado pelas minhas 
mãos. Lá aproveito para 
ver como os outros explo-
ram esta área e aprender 
deles também”, conta.

Entretanto, dedicada a 
adquirir sempre mais co-
nhecimento nesta área, 
conta que neste momento 
se inscreveu para fazer um 
curso de culinária italiana 
em Portugal.

Para o livro que preten-
de lançar futuramente, 
material para tal é o que 
não falta. Partilha que no 
momento tem cinco ca-
dernos de receitas com-
postas por receitas por 

ela criadas e outros pratos 
tradicionais conhecidos.

Além da obra que pre-
tende lançar, Glória tam-
bém sonha em construir 
um restaurante seu, pois, 
“neste momento, o espa-
ço onde exploro o restau-
rante é arrendado”, afir-
ma.

Entretanto, tem-se de-
dicado a outras oportuni-
dades de negócio. “Quan-
do o restaurante está mais 
calmo, deixo a cozinha 
sob a responsabilidade 
dos meus irmãos que tam-
bém trabalham comigo no 
restaurante e vou vender 
produtos cosméticos”.

A sua rotina diária ini-
cia às 5.00 horas da ma-
nhã, momento em que 
prepara os seus dois filhos 
para a escola. Depois dis-
so, às 7.00 horas ruma ao 
mercado Maquinino para 
proceder à compra dos 
legumes e vegetais ainda 
frescos que  os vai usar na 
confecção dos pratos no 
seu restaurante. O mesmo 
faz pelas casas de venda 
de bebidas. Com o auxílio 
do seu irmão, confecciona 
os pratos do dia. Retorna à 
casa no final do dia.

Admiradora da cozinha 
tradicional, tem na xima 
com verdura o seu prato 
preferido.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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domingo publica cartas, através das quais o 
estimado leitor partilha reflexões sobre alguns 
temas da actualidade, nomeadamente, sociais, 

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

palavras e podem ser enviados para os seguin-

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

É preciso activar 
o patriotismo cultural

A cidade de Maputo precisa de 
muita coisa, isso está claro. Algumas 
por melhorar e outras por introduzir, 
mas, como mandam as regras, vale a 
pena se organizar primeiro, para me-
lhor identificar as reais necessidades.

Um dos vários problemas que a 
cidade das acácias e jacarandás apre-
senta é o sistema de transporte. É um 
sector cujas mazelas começam na 
disponibilidade dos meios circulan-
tes, vias de acesso, cumprimento das 
regras de jogo, fiscalização e por aí em 
diante.

Falando em fiscalização, é de la-
mentar a maneira como nós, o povo, 
olhamos para os agentes da Polícia 
municipal. Reina o ódio e não faltam 
motivos. São corruptos e desleixados 
em relação à sua real missão, fazem 
vista grossa na fiscalização, deixam 
os transportadores públicos (“cha-
peiros”) atropelarem as regras e fus-
tigarem o povo.

Um dos locais onde a dança do 
desleixo e corrupção ganha palco e 
plateia é no terminal da Praça dos 
Combatentes, vulgo “Xikhelene”. 
Ali o “chapeiro” selecciona os pas-

sageiros que deseja em detrimento da 
regra de prioridade e fila sob o olhar 
impávido dos agentes que ali abun-
dam com várias patentes.

Já vi uma situação de um cobrador 
fechar a porta do carro em contra-in-
dicação de um agente que tinha dado 
ordem para que carregasse as pessoas 
que cumpriam a fila. 

Mas isso não é novidade, há si-
tuações piores, mas, atenção, todo 
o espectáculo acaba na presença do 
“chefe Magaia”, conforme é tratado 
por ali.

Basta o “chefe Magaia” pôr-se 
na faixa de rodagem à vista todos os 
semicolectivos entram na linha, es-
quemas de suborno dos “modjeiros” 
evaporam porque Magaia se põe a fis-
calizar devidamente todo o processo.

Nos dias em que o “chefe Magaia” 
não está na praça, eu vou logo fazer 
as famosas “ligações”, afinal, por via 
da fila é inevitável atrasar ao serviço.

Devíamos ter mais agentes como 
o “chefe Magaia” por ali. 

Allyson Palmo

Mais agentes como 
“chefe Magaia” na Praça 
dos CombatentesQuando se faz menção à 

palavra patriotismo, o que 
logo vem à nossa mente é a 
ideia de fazer algo pela pátria 
à qual se pertence. Patrio-
tismo é, também, um nome 
emprestado para designar o 
nacionalismo. É algo intima-
mente vinculado à ideia de 
demonstrar amor, gratidão, 
orgulho pelo país de pertença.

É, caro leitor, nessa ordem 
de ideias que, no âmbito artís-
tico e cultural, tenciono trazer 
uma reflexão no concernente 
à nossa visão e postura quan-
do somos desafiados a fazer 
algo pelo nosso país ou por 
pessoas que habitam neste.

Há, sem dúvida, várias for-
mas de patriotismo. Entretan-
to, escolhi trazer à reflexão o 
patriotismo cultural, pois vejo 
que se tratando desse assunto 
estamos em crise identitária.

Ora vejamos: em outros 
quadrantes, os artistas (locais) 

são tratados como celebri-
dades, astros ou estrelas, são 
acarinhados e valorizados, o 
público compra as suas obras, 
ingressos para os concertos, 
espectáculos e teatro, entre 
outras práticas.

Por outro lado, na nos-
sa sociedade, infelizmente, 
a realidade é outra e deixa 
muito a desejar. Os artistas 
nacionais são deixados em 
segundo, terceiro ou quarto 
plano quando comparados aos 
estrangeiros. 

O cenário piora quando os 
estrangeiros aterram à pátria 
amada. Eles recebem todo o 
carinho que isentamos aos 
nossos. Toda a empatia que 
nos falta quando se trata dos 
nossos artistas é demonstrada 
aos estrangeiros.

Quando falo “estrangeiro” 
não falo com preconceito. É, 
na verdade, uma forma para 
diferenciar os “nossos” artis-

tas dos “outros” não nacio-
nais.

A culpa é nossa. É toda 
nossa. Sim, nossa! É minha, 
é tua, é nossa! Valorizamos a 
cultura dos outros em detri-
mento da nossa. É caso para 
dizer que ajudamos o vizinho 
a limpar a casa sem antes lim-
parmos a nossa.

Não quero aqui monopo-
lizar ou reduzir a importân-
cia de outras artes ou artistas, 
mas os músicos são os que 
mais se ressentem da nossa 
crise identitária no tocante 
à cultura. Os músicos locais 
(moçambicanos) sentem-se 
estrangeiros dentro  do pró-
prio território.

Com pequenas acções é 
possível reverter este cenário 
para que os nossos artistas não 
se sintam estrangeiros dentro 
do próprio território. 

Chavane Júnior

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.

Como combater as burlas com recurso à tecnologia
À medida que cresce o número de utilizadores das tecnologias de informação e comu-

nicação aumentam também os casos de fraudes com recurso a redes de telecomunicações 
e meios de pagamentos electrónicos. Para fazer face a este problema, o Governo criou, 

recentemente, através da Autoridade Reguladora das Comunicações, uma plataforma de 
denúncia. No entanto, ca  sos de extorsão de valores através destas plataformas têm vindo 
a ganhar contornos alarmantes. domingo ouviu alguns munícipes a respeito deste assunto.

NÃO SE DEIXE 
ALICIAR

– Lídia Cumbe, estudante  
Nos últimos dias, o Gover-

no tem emitido mensagens de 
alerta sobre burlas. Acho que 
é uma boa iniciativa, mas não 
é suficiente. É preciso fazer-
-se um trabalho de fundo 
para se descobrir quem facili-
ta informações confidenciais 
aos criminosos.

Neste tipo de situação, o 
cidadão não se deve deixar 
enganar ou aliciar por ofertas.

Sempre deve ter o cuidado 
de confirmar com o recep-
tor quando estiver prestes a 
transferir dinheiro. 

AS PESSOAS DEVEM 
ESTAR ATENTAS

– Gaven Mateus, técnico 
informático

No meu ponto de vista, o 
que tem propiciado este tipo 
de situações é a falta de atenção 
das pessoas. Ainda que exista o 
alerta, a distracção pode levar a 
que se perca dinheiro. 

Já passei por tentativa de 
burla, mas nunca caí nessas ar-
timanhas. Recordo-me que al-
guém ligou-me e identificou-
-se como agente de entregas 
que trazia uma encomenda da 
África do Sul para mim, po-
rém, para receber o kit, devia 
transferir um certo valor.

Nesse momento, percebi 
que se tratava de uma burla. 
Se eu fosse uma pessoa menos 
atenta, teria enviado o dinhei-
ro como tem acontecido com 
muitos.  

OPERADORAS DEVEM 
TRABALHAR COM A 
POLÍCIA

– Sebastião Cuco, pintor
As operadoras de telefonia 

móvel devem trabalhar com o 
Serviço Nacional de Investiga-
ção Criminal para prender todos 
esses malfeitores que nos lesam 
e, de certa forma, colocam em 
causa a adesão a estas platafor-
mas que vieram facilitar a vida 
do cidadão. 

Acredito que quem está por 
trás disso sejam pessoas bem 
instruídas porque mesmo com 
alguns sistemas de segurança 
que as operadoras têm criado, 
muitas pessoas continuam a ser 
burladas.  

BURLADORES ESTÃO 
MAIS OUSADOS

– Jane Mouzinho, estudante
Hoje em dia, o uso das plata-

formas digitais é indispensável, 
oferecem muitas facilidades, só 
não posso dizer o mesmo sobre a 
segurança que na minha opinião 
é muito fraca. 

Todas as semanas recebo 
mensagens de pessoas que ten-
tam me aliciar a enviar um certo 
valor. E os burladores estão cada 
vez mais ousados e com métodos 
mais aprimorados. 

Infelizmente, estamos su-
jeitos a passar por este tipo de 
situação que chega a ser descon-
fortante.

FALTA SERIEDADE 
EM ALGUMAS 
INSTITUIÇÕES

– Tina Mathe, estafeta 
Nunca fui burlada porque 

estou sempre atenta, mas sinto 
que falta seriedade em algumas 
instituições. Parece não haver 
confidencialidade, sobretu-
do quando falamos de contas 
bancárias. Já passei por uma 
situação em que alguém se fez 
passar pelo gestor da minha 
conta e pedia-me a confir-
mação de alguns dados. Para a 
minha sorte, eu estava próxima 
ao meu balcão de onde fui in-
formada que se tratava de um 
burlador. Uma questão ficou 
pendente: como é que eles ti-
veram acesso aos dados da mi-
nha conta? Penso que é preciso 
proteger os nossos dados.  

E, tratando-se de informa-
ções confidenciais, quem devia 
fazer este trabalho em parceria 
com instituições competentes 
são as operadoras. 

É PRECISO 
RESPONSABILIZAR OS 
CRIMINOSOS

– Domingos Deve, programa-
dor

Entendo que esta seja uma 
prática difícil de combater, mas 
nós temos um regulador e, se não 
me engano, há mais de dois anos 
que quem tem um cartão SIM em 
situação irregular é impedido de 
usar os serviços de telefonia móvel 
no país. 

Ainda assim, somos diariamen-
te bombardeados com mensagens 
com o intuito de extorquir dinhei-
ro às pessoas com promessas de 
emprego, mas nada lhes acontece. 

Como é possível que não se sai-
ba quem são os autores? É preciso 
responsabilizar os criminosos, bem 
como aprimorar-se os mecanis-
mos de divulgação de plataformas 
de denúncias.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MODO DE PREPARAR

– 1 cebola 
– 2 dentes de alho 
– 1 folha de louro 
– 4 colheres de sopa de azeite 
– 1 lata de tomate pelado (lata pe-

quena) 
– 1 lata de atum (usei 3 latas) 

– 1 lata grande de grão (cozido) 
– Sal q.b. 
– Pimenta q.b. 
– 1 pitada de cominhos em pó 
– Ovos (1 por pessoa) 
– 100gr de queijo mozzarela ralado 
– 1 raminho de salsa (picada) 

Atum com grão 
e ovos no forno

INGREDIENTES

RECEITA

Descasque a cebola e os alhos e pique-os finamente. Deite a cebola e os alhos 
para um tacho, junte o louro e o azeite, leve ao lume e deixe cozinhar até a ce-
bola ficar douradinha. De seguida, pique os tomates pelados com o respectivo 
molho, junte-os ao refogado, mexa e deixe cozinhar, em lume brando, me-
xendo uma vez por outra, durante 10 minutos. Junte depois o atum escorrido 
e o grão com o molho, mexa e deixe ferver. Rectifique o sal, tempere com uma 
pitada de pimenta acabada de moer, adicione os cominhos, se gostar, e deixe 
ferver, em lume brando, durante 10 minutos. Entretanto, ligue o forno a 180ºC. 
Deite a mistura do grão para um tabuleiro de louça ou pirex, abra em cima os 
ovos, polvilhe com o queijo mozzarela ralado e leve ao forno. Quando os ovos 
estiverem cozinhados a gosto, retire e sirva quente, polvilhado com a salsa pi-
cada. 

Fonte: petitchef

Benefícios 
da água de coco

Quero actuar em Direito 
e profissionalizar-me 
na música

Hidratação do corpo: a água de 
coco ajuda a repor líquidos, sen-
do bastante indicada em casos de 
diarreia, vómito e desidratação. 
Os minerais e aminoácidos pre-
sentes na bebida também forne-
cem a nutrição necessária, mas 
sem pesar demais na balança, 
devido à pouca concentração ca-
lórica.

Reposição hidroelectrolítica 
durante e após o exercício físico: 
Esse isotônico natural repõe os 
electrólitos como potássio, mag-
nésio e sódio, que são perdidos no 
suor do exercício. 

Melhoria da ressaca: Náusea e a 
dor de cabeça são efeitos desagra-
dáveis para quem consome bebi-
das alcoólicas com frequência. É 

possível que ocorram por causa da 
desidratação. 

Redução da pressão arterial: O 
potássio também actua como va-
sodilatador, isto é, colabora para 
dilatar as artérias e melhorar o 
fluxo sanguíneo. Desse modo, o 
consumo de água de coco é be-
néfico para quem sofre de pressão 
alta. Num estudo publicado no 
National Center for Biotechnolo-
gy Information do Departamento 
de Saúde e Serviços Humanos dos 
EUA, notou-se uma redução sig-
nificativa da pressão arterial em 
71% das pessoas que ingeriram a 
bebida.

Fonte: retirado de https://minha-
saude.proteste.org.br

SAÚDE

ria de Boane. Actualmente, frequenta o 3.º 
ano do curso de Direito no Instituto Supe-
rior de Comunicação e Imagem de Moçam-
bique, em Maputo. A “muthiyana” de fibra 
desta edição do domingo revela que desde 
a infância apreciou o curso de Direito, pois 
admirava a forma como os advogados de-
fendiam os seus clientes. Mas a sede de tra-
zer justiça aos injustiçados é o motivo pelo 
qual correu atrás do curso dos seus sonhos. 
Conta ainda que sempre gostou de can-
tar, que na infância era aquela criança que 
“provocava” muito barulho com som alto: 
“sempre tive esse ‘bichinho’ da música, e 
as pessoas ficavam maravilhadas com a mi-
nha voz, embora causasse ‘muito barulho’”.  
Decidiu, portanto,  seguir o seu coração, e 
“desde pequena componho as minhas mú-
sicas. No mundo artístico ostento o nome 
de Nace Sweetness”. Hoje, divide-se entre 
a arte e a faculdade. Já gravou duas faixas do 
género kizomba, a primeira foi lançada no 
ano passado com o título “Moranguinho”. 
“Nessa música, retrato a história de um jo-
vem mulherengo que conquista todas as 
meninas da zona”, diz aos risos. A segunda 
foi publicada este ano no mês de Fevereiro. 
Assim se posiciona no mundo esta mulher 
de fibra. 

Sonho: “Gostava de terminar o curso de 
Direito e trabalhar na minha área de forma-
ção; constituir uma família e, como Nace, 
quero profissionalizar-me na música, ser 
uma cantora reconhecida a nível interna-
cional. Mas não tenho muita pressa, pois é 
importante respeitar o processo”.       

Nome: Nélia Augusto Zucula
Naturalidade: Maputo
Residência: Matola-Rio 
Conquistas: Fez o ensino primário em Maputo, 

na Escola Primária Completa de Chinonanquila; 
o “secundário” em Maputo, na Escola Secundá-

MUTHIYANA 
DE FIBRA

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CORPO DE 
SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro:   82 198
 Geral:  21322222
 21322334

MUSEUS

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

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

06:00 Hino Nacional  

06:05 Desenhos Animados: CHAVES 
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da 
Bruxa” Episódios 70 e 71
07:00 Bom Dia Moçambique Directo
09:00 TV Surdo  
09:30 Debate de Palmo e Meio: Kenneth 
Cumbane Desenhos Animados: CHAVES - 
“A Casa da Bruxa” Gravado
10:00 Top Fresh Repetição
11:00 Emoções no Índico: Maria do 
Céu/Esteticista 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 57
15:15 Concerto: Banda Kakana “Quem 
Disse Que as Mulheres Não Podem Fazer Uma 
Serenata”  
17:10 Convívio ao Domingo Directo
19:10 Asas: Diferenciação Salarial  
Programa 05
19:40 Passadeira Vermelha 
20:00 Telejornal Directo
21:30 Grande Entrevista: Ângelo 
Munguambe/Gestor do Centro 8 de Março 
 Gravado
22:30 Alfa Thulana em Concerto  

00:00 Convívio ao Domingo Repetição
02:00 Grande Entrevista: Ângelo 
Munguambe/Gestor do Centro 8 de Março 
 Repetição
03:00 Moçambique Digital Repetição
03:30 Canal Zero Repetição
04:00 Antena do Soldado 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 Bom Dia Moçambique Directo

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

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

1:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUÍ

11:10- TUDO VAI FICAR BEM 

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLENTIM METEOROLÓ-
GICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ESTA SEMANA ACONTE-
CEU

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

15:00- DOMINGO DESPORTIVO

18:10- LETRAS E SONS

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE 

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

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

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

27 de Março de 2022

CINEMA

Agenda
Cultural

“Os Sete Maridos
de Evelyn” Será
adaptado como filme 

ÁRIES (21/3 A 20/4) 
Irá ter que admirar-se mais, contemplando o que 
você pode oferecer para concretizar o que deseja. 
No planeta Marte outras coisas acontecerão fazen-
do lhe ficar muito mais desatento.

TOURO (21/4 A 20/5)
O signo de touro é forte, confiável lidera o cami-
nho quando se trata de colher os frutos do trabalho 
duro. São amantes de tudo o que é bom e boni-
to, taurinos se cercam de ganhos materiais. Hoje 
aquela velha propensão a adoração por coisas além 
do aspecto mais emotivo neste momento compli-
cado. Aqueles sentimentos mais intrínsecos do teu 
ser estarão maiores hoje.

GÉMEOS (21/5 A 20/6)
A versatilidade é uma palavra-chave para quem é 
do signo de gêmeos. Os geminianos apresentam 
qualidades inerentes a sua personalidade. Desta-
cam-se por serem gentis.Hoje, as suas impressões 
se mostrarão bem mais evidentes neste dia tão icô-
nico e súbito. O satélite Lua poderá lhe trazer um 
sentimento de conquista muito bom.

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Profundamente intuitivo e sentimental, o signo 
de câncer pode ser um dos signos do Zodíaco mais 
desafiadores para conhecer. Emoção é muito forte 
para esse signo, e quando se trata de família e do 
lar, nada é mais importante.Precisará adiar algu-
mas coisas que julgava importante para você neste 
dia, por causa de elementos exteriores. Determi-
nadas modificações irão fazer com que você fique 
um pouco desanimado.

LEÃO (22/7 A 22/8)
Quando o signo de leão entra em cena, todos o 
olham. Este signo é expressivo, criativo e pos-
sui grande carisma. Ardente e seguro de si, um 
encanto de Leonino pode ser quase impossí-
vel de resistir. Hoje,  o maior planeta lhe con-
sentirá uma personalidade ambígua, não será 
capaz de interpretar rigorosamente o que está 
sucedendo. Aproveite mais da sua indiscrição. 

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Sempre atento aos detalhes aqueles que são do sig-
no de virgem. Sua percepção apurada de tudo lhe 
torna capaz de organizar tudo de maneira precisa, 
enquanto a sua abordagem metódica não permite 
que nada se perca. Assumirá com tranquilidade as 
responsabilidades que forem impostas neste seu 
dia. Traçando um caminho para vitória receberá do 
astro rei toda a ajuda necessária.

LIBRA (23/9 A 22/10)
Equilibro é a palavra-chave para o signo de libra, 

e quando se trata de manter tudo em equilíbrio o 
libriano é o mais indicado. Amante da paz e diplo-
macia, este signo detesta estar sozinho.Ante as ati-
vidades ocorridas no planeta de Vênus você poderá 
vir a ter um semblante bem mais destacado neste 
momento. O seu coração e a sua personalidade es-
tarão conectados.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Debaixo de um exterior, controlado tranquilo bate 
intensamente o coração do signo de escorpião. 
Apaixonado, penetrante, e determinado, este sig-
no irá sondar até que atinja a verdade.
Quando requisitado não desista de qualquer ma-
neira a essa altura, haja com firmeza. Acredite 
bastante na sua percepção apurada. Conseguirá 
compreender algumas situações que outrora não 
entendia.

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Curioso e enérgico, o Sagitário é o viajante do Zo-
díaco. Sua filosofia, abordagem de mente aberta 
para a vida motiva-o a refletir muito em busca do 
sentido da vida.Hoje, verificará no astro rei a sua 
melhor opção para o dia. Conseguirá reduzir o nível 
e o número dos problemas que acontecem na sua 
vida. O elemento Fogo facilitará as suas conquistas.

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Quando se trata de profissionalismo e os valores 
tradicionais, o signo de capricórnio leva muita 
vantagem. Este signo adora praticidade e enfren-
ta a vida da maneira mais convencional possível.
Receberá do Sol um excelsa energia para auxiliar na 
sua ascensão. Os momentos de complicação mos-
trarão uma fragilidade sua no que concerne repou-
sar. Evite fortes emoções.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
As pessoas do signo de aquário se apresentam de 
duas maneiras. Pode ser alguém que é tímido e 
quieto ou alguém turbulento, excêntrico e ener-
gético. Ambos são pensadores profundos com um 
amor de ajudar os outros.Confie nas suas ideias, 
mas não se deixe cegar pelo que acredita sem antes 
refletir e modificar o que for necessário. Não espere 
coisas boas vindas de Júpiter no dia de hoje.

PEIXE (20/2 A 20/3)
As pessoas do signo de peixes são gentis e cari-
nhosas. Descontraído e capaz de aceitar bem as 
pessoas ao seu redor, os piscianos são encontrados 
frequentemente na companhia de uma variedade 
de personalidades diferentes. Com muito apego 
ao que tange o mundo material irá ser prejudicado 
pelo planeta Júpiter que irá lhe deixar em queda. 
Tenha persistência naquilo que você acredita ser o 
ideal. Dia de sorte.

Trabalhando constantemente no 
desenvolvimento de novos títulos 
originais, a Netflix aos poucos vai 
realizando alguns anúncios. E entre 
eles, o mais recente envolve uma 
adaptação do livro Os Sete Maridos 
de Evelyn Hugo.

Em uma postagem recente em 
sua conta no twitter, a plataforma 
de streaming confirmou que está a 

trabalhar no desenvolvimento de 
um filme baseado no livro escrito 
por Taylor Jenkins Reid.

Além da revelação oficial, até ao 
momento é de conhecimento tam-
bém que Liz Tigelaar, conhecido 
como o criador da minissérie Little 
Fires Everywhere, será o responsável 
por adaptar a história de Os Sete Ma-
ridos de Evelyn Hugo em um filme.

Os produtores do projecto 
são Liza Chasin pela 3Dot Produc-
tions e Brad Mendelsohn pela Circle 
of Confusion. O projeto de longa-
-metragem continua com a parce-
ria criativa da Netflix com Chasin e 
3Dot. A autora Taylor Jenkins Reid é 
uma das produtoras executivas ao 
lado de Margaret Chernin.

Jornadageek.com

“Ambulância”: Filme 
fez Michael Bay desistir 
da reforma 

Como a maioria das produ-
ções de Michael Bay, o longa-
-metragem “Ambulância” traz 
sequências arriscadas e mo-
mentos aparentemente difí-
ceis de gravar. Mas, dessa vez, 
parece que os bastidores foram 
mais tranquilos para o cineasta. 
Assim como quase toda a indús-
tria cinematográfica, Bay teve a 
vida profissional atrapalhada pela 
Covid-19. Por trás de sucessos 
como Os Bad Boys, A Ilha, Pearl 
Harbor e Armageddon, Michael 
Bay estava preparado para gra-
var Black 5, filme de ação anun-
ciado pela Sony em 2019. 

O projeto seria iniciado logo 
após as promoções de Esquadrão 
6 mas, no início de 2020, a pan-

demia começou e as filmagens não 
tiveram continuidade.

O diretor chegou a pensar em 
se aposentar, mas lembrou de 
um roteiro adaptado de um filme 
dinamarquês lançado em 2005, 
chamado Ambulance. De acor-
do com Michael Bay, o motivo 
pelo qual decidiu gravar Ambu-
lância — Um Dia de Crime foi a 
pouca complexidade para gravar. 
“Eu poderia me aposentar”, diz 
ele. “Mas é divertido! Quer dizer, 
eu gosto de gravar. Eu realmente 
gosto. Eu disse ao meu agente que 
só quero sair e filmar algo rápido. 
Estou cansado de ficar trancado 
em casa.”

Adorocinema.com
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A produção de café da Gorongosa tem sido considerada como um dos maiores casos de sucesso de recuperação da vida selvagem

A unidade possui uma capacidade de produção de 500 quilogramas por hora

d BENJAMIM WILSON
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

Em 2021, comunidades locais obtiveram a cifra de 109 toneladas de café 
em grão, contra 20 toneladas colhidas na fase do seu arranque 

Café desperta
Serra da Gorongosa

M
ais conhecida pelas 
marcas deixadas pela 
instabilidade na zona 
centro, instigada por 
diferentes conflitos 

armados que ali tiveram lugar, a 
Serra da Gorongosa, no “coração 
de Sofala”, desperta com a chega-
da do café. 

A implementação da produção 
sustentável de café constitui uma 
medida para mitigar os efeitos da 
desflorestação e pressão das alte-
rações climáticas. Além de pro-
mover o agro-negócio, geração de 
renda, está igualmente a melhorar 
a segurança alimentar das famílias 
rurais da região.

O processo produtivo daquela 
cultura de rendimento está a trazer 
ganhos significativos na economia 
local e está integrada num progra-
ma de reflorestamento de uma das 
maiores áreas de conservação na-
cional. 

Com efeito, são cada vez mais 
notáveis mudanças no panorama 
paisagístico da Serra da Gorongo-
sa, com uma extensão de 30 qui-
lómetros. 

Os produtores têm consegui-
do melhorar as respectivas habi-
tações a partir dos rendimentos 
obtidos do café, contribuindo 
para o emergir de novas zonas de 
comércio para venda de diversos 
produtos.

A administração do Parque 
Nacional da Gorongosa sublinha 
que, através da produção de café, 
muitas áreas começaram a ficar 
cobertas e restauradas, pois, em 

paralelo com o processo produtivo, 
as comunidades locais são  treina-
das  para disseminar o ideal da con-
servação e reflorestamento, através 
do plantio de árvores e de outros 
tipos de culturas para a cobertura 
dos solos.  

UM PROJECTO COM 
PERNAS PARA ANDAR

Desde que foi lançado em 2013, 
o projecto consistiu na formação de 
viveiros com mudas de café. Um 
ano mais tarde, iniciou o fomento 
da produção numa área de 18 hec-
tares, tendo presentemente cresci-

do para cerca de 200 hectares com 
plantações de diferentes estágios 
de formação de rendimento. 

Envolve actualmente 873 pro-
dutores, dos quais 369 mulheres, 
os quais  na campanha 2021 obti-
veram a cifra de 109 toneladas de 
café em grão, contra 20 toneladas 
que eram colhidas na fase do seu 
arranque. 

Na fase inicial, estiveram en-
volvidos 28 produtores, sendo seis 
mulheres e os restantes homens. 

No que se refere à campanha 
deste ano, espera-se um aumen-
to da colheita, sendo de salientar 

o envolvimento de quatro anti-
gos guerrilheiros da Renamo, cuja 
reintegração junta-se aos esforços 
do Governo através do processo 
de DDR.   Neste momento, a fá-
brica, instalada na sede do distrito 
de Gorongosa, está a processar 15 
toneladas de café verde, contra 2,1 
toneladas alcançadas no arran-
que do projecto. De salientar que a 
unidade possui uma capacidade de 
produção de 500 quilogramas por 
hora.  

Para o mercado interno tem sido 
comercializado café torrado (em 
grão) e em pó. O café verde vem 

sendo exportado para a Inglaterra 
e os Estados Unidos da América.

Naquele ponto de Sofala, está a 
ser cultivado o café arábica, com 
variedades como costa rica, cat-
mor 128, catuai vermelho e ama-
relo, bem como a acaua. As frutei-
ras vêm sendo intercaladas entre 
as plantas de café, as quais garan-
tem o sustento dos produtores ao 
longo do ciclo de gestação, que é 
de sensivelmente três anos. 

Sabe-se que ao mesmo tempo 
o parque oferece suporte para a 
produção de caju e mel por parte 
das comunidades situadas ao re-
dor daquela área de conservação. 
Segundo soubemos, no processo 
encontram-se envolvidos cerca de 
cinco mil pequenos agricultores.  

O projecto de restauração flo-
restal está integrado numa par-
ceria entre o Parque Nacional da 
Gorongosa, Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade de 
Lisboa e a Universidade Federal do 
Espírito Santo do Brasil (com ex-
periência na produção de cafeiro), 
investigação científica e formação 
de recursos humanos.

É co-financiado pela Funda-
ção Carr, Governo da Noruega e o 
Global Environment Facility, que 
agrupa 183 países e instituições in-
ternacionais. 

O Projecto de Café da Goron-
gosa tem sido considerado como 
um dos maiores casos de sucesso 
de recuperação da vida selvagem 
em África. Os rios que nascem no 
monte Gorongosa, com uma alti-
tude de 1863 metros, são a princi-
pal fonte de irrigação para a região, 
além de vales e lagos.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Sociedade

– Wetela Jone, inspector da Terra e Ambiente

de animais para humanos

Grande Maputo reforça
protecção de ecossistemas

A maior parte dos ecossistemas encontra-se num estado bastante degradado

Mudanças climáticas perigam a sustentabilidade dos ecossistemas

O 
Governo criou 
um projecto para 
reduzir a vulne-
rabilidade das 
comunidades da 

região do Grande Maputo 
face às mudanças climáti-
cas, através do reforço da 
restauração e preservação 
de ecossistemas. 

Orçado em seis milhões 
de dólares, financiados pelo 
Fundo dos Países Menos 
Desenvolvidos, espera-se 
que influencie na mudan-
ça de atitude das pessoas 
perante o meio ambiente, 
criando maior resiliência 
em diversas áreas.  

Com uma densidade po-
pulacional de 3670 pessoas 
por quilómetro quadrado, 
a área do Grande Mapu-
to apresenta um quadro 
preocupante de problemas 
de vulnerabilidade. 

A coordenadora do pro-
jecto, Sónia da Silveira, 
traçou um quadro nada 
animador dando conta que 
a maior parte dos ecos-
sistemas costeiros, como 
florestas de mangal, es-
tuários, recifes de coral e 
terras húmidas encontra-
-se num estado bastante 
degradado. 

Como resultado de más 
práticas, verifica-se o au-
mento da temperatura mé-
dia do ar e do nível do mar, 
intrusão salina, escassez de 
precipitação, períodos de 
seca bastante longos, para 

além de intensificar a fre-
quência de ventos.

ENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO

Está prevista a capacita-
ção da população em medi-
das de adaptação às mudan-
ças climáticas, ao mesmo 
tempo contribuir para redu-
zir riscos. No entanto, na fase 
de elaboração do projecto 
constatou-se, entre outras, 
limitação institucional e 
técnica das comunidades e 
autoridades locais para en-
frentar ameaças e fazer face 

aos efeitos negativos das 
alterações climáticas e au-
sência de planeamento para 
acções sustentáveis em re-
lação aos mangais, florestas 
ribeirinhas e costeiras. 

Dependendo de cada 
situação específica, entre 
outras medidas, espera-se 
que seja feito o plantio de ár-
vores de uso múltiplo como 
quebra-ventos, assim como 
adoptar culturas tolerantes à 
intrusão salina. 

Assim, vão decorrer in-
tervenções na Matola nos 
bairros “A”, “C” e “D”, e 
em Boane nas localidades de 
Saldanha e Campoane. 

No extremo Norte de Ma-
puto, mais concretamente 
em Marracuene, as inter-
venções terão lugar nas loca-
lidades de Macaneta e Nga-
lunde. No lado oposto, em 
Matutuíne, serão abrangidas 
comunidades de Salamanga, 
Mungazine e Nhonguane.

No que diz respeito à ci-
dade de Maputo, pretende-
-se travar atitudes desregra-
das nos bairros Luís Cabral, 
Albazine e Pescadores. Ain-
da na cidade capital, serão 
abrangidas duas comunida-
des do distrito de KaNyaka, 
designadamente Inguane e 
Nhaquene.

Como resultado do pro-
jecto, espera-se que mais de 
43 mil pessoas deixem de 
explorar os recursos naturais 
de forma desregrada, como, 
por exemplo, o uso de man-
gais como lenha ou para a 
construção de residências ou 
venda para gerar renda.

Pretende-se, também, 
fazer com que as pessoas 
utilizem os recursos naturais 
de modo a proteger infra-es-
truturas, melhoria de condi-
ções de saúde, redução de 
inundações e intrusão salina. 

Segundo Sónia da Silvei-
ra, espera-se que haja be-
nefícios ecológicos e sociais, 

com método mais barato 
quando comparado com a 
construção de infra-estru-
turas de protecção.

Espera-se igualmente 
extrair lições para criar resi-
liência urbana e semi-urba-
na, que poderão ser replica-
das em diferentes regiões do 
país. 

Estão previstas acções 
de sensibilização e troca de 
conhecimento sobre pro-
tecção de ecossistemas e 
criação de mecanismos in-
clusivos de gestão dos re-
cursos naturais.

Será, para o efeito, esta-
belecido um comité técnico 
multidisciplinar com vista a 
facilitar o diálogo transecto-
rial sobre a importância de 
mangais, zonas costeiras e 
urbanas. Durante cinco anos 
está prevista a capacitação 
das autoridades municipais 
e distritais sobre adaptação 
às mudanças climáticas.

O projecto compreen-
derá ainda a realização de 
campanhas de educação 
pública e comunitária em 
relação às vantagens de prá-
ticas baseadas nos ecossis-
temas. Na nova abordagem, 
espera-se o surgimento de 
medidas inovadoras nas 
áreas de intervenção.  

A execução estará a cargo 
do Ministério da Terra e Am-
biente, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, contando com o apoio 
da Unidade de Adaptação 
às Alterações Climáticas do 
Programa das Nações Uni-
das. 

O Governo, em parceria com actores 
sociais, económicos e parceiros de coope-
ração, tem vindo a desenvolver e imple-
mentar iniciativas para a construção de 
resiliência.

Segundo o inspector geral da Terra e 
Ambiente, Wetela Jone, estão a ser leva-
das a cabo acções para enfrentar o desafio 
de adaptar a economia, ecossistemas, sis-
temas produtivos e sócios-políticos resi-
lientes às mudanças climáticas.

Jone destacou que o projecto “EbA” re-
presenta o culminar de um processo par-
ticipativo que compreendeu várias eta-
pas no seio das comunidades do Grande 
Maputo em termos de coordenação para 
conservar e utilização equitativa da diver-

sidade biológica.
Apontou que os principais desafios e 

efeitos das mudanças climáticas perigam 
a sustentabilidade dos ecossistemas e do 
fluxo de serviços e de bens. Destacou, en-
tre outros, o impacto negativo sobre pro-
dutos alimentares, florestais, oportunida-
des de recreação e turismo, purificação de 
água, controlo de erosão e inundações. 

Quanto ao projecto de construção de 
resiliência através da adaptação baseada 
em ecossistemas, disse que terá potencial 
para servir de base de aprendizagem, pro-
porcionar troca permanente de experiên-
cias e disseminar lições entre as comuni-
dades, autoridades locais, sector público, 
privado e instituições académicas. 

Construir resiliência
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Escritor Carlos
dos Santos
“espelha-se”no céu

DOMINGAS 
MOIANA DE SOUSA

FALECEU

Mana Domingas, partiste para longe 
de nós, mas desde a primeira hora e 
desde sempre serviste na linha de fogo 
sem medo de qualquer desafio. Nunca 
te esqueceremos e honraremos o teu 
legado. Teus irmãos, N’Naite, Pascoal, 
Eneas, Bruno, Helio, Imraan, Valerito, 
Luis, N’tanzi e Chivambo.
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Moçambique
brilha na Índia

Moçambique participa no Sura-
jkund International Crafts Mela, em 
Faridabad, Haryana, na Índia, evento 
que regressa depois de dois anos de 
hiato por causa da covid 19, com um 
grupo de 10 artistas: dois artesãos, 
Eduardo Elissane e Carlitos Buana; 
músicos dos Massukos, Simão Fontes, 
Feliciano dos Santos, Merce Combe e 
Chaibo Gemusse; Actriz Cândida Bila 
e os bailarinos Alexandra Jamisse, Luís 
Sala e José Jalane. Os moçambicanos 
apresentaram em duas ocasiões ao 
longo da última semana a peça “Mo-
çambique Que Eu Quero”, obra escrita 
e dirigida pela actriz Cândida Bila, com 
interpretação dos bailarinos Alexan-

dra Jamisse, Luís Sala e José Jalane.
“Moçambique Que Eu Quero” é 

um espectáculo que retrata o amor 
através da dança a disputa por uma 
bela mulher chamada justamente 
Moçambique, que desperta o interesse 
de dois homens. Na disputa, os dois 
adversários não hesitam em recorrer 
a todos os expedientes – incluindo a 
guerra – para lograrem os seus inten-
tos. No entanto, quando sentem que 
estão a perder Moçambique, unem-se 
para reconstruir e recuperar o coração 
destruído pelo egoísmo e ganância in-
dividual.

Os Massukos, por sua vez, irão ex-
plorar temas extraídos dos seus quatro 

discos, num estilo mais acústico. Os 
artesãos, a grande atracção do festival, 
irão explorar diversas oportunidades 
de negócio, demonstrar a sua arte e 
interagir com artesãos de outros paí-
ses.

O Surajkund International Crafts 
Mela, que mostra o tecido cultural da 
Índia, já vai na sua 35.ª edição e é or-
ganizado em conjunto pela Autorida-
de Surajkund Mela e Turismo Haryana 
em colaboração com os Ministérios 
da União de Turismo, Têxtil, Cultura 
e Relações Exteriores. A feira inter-
nacional de artesanato, que decorre 
desde 19 de Março, termina no dia 4 
de Abril próximo.

O 
escritor moçambica-
no Carlos dos Santos 
lançou recentemente, 
sob chancela da Plural 
Editores, a sua mais re-

cente obra literária. Intitulada 
“O espelho do Céu” . 

“O livro traz uma história 
infanto-juvenil e constitui a 
minha 19.ª obra. Desde os pri-
mórdios da Humanidade que 
uma pergunta martela inces-
santemente a cabeça dos seres 
humanos: estaremos nós so-
zinhos neste vasto Universo? 
E, atrás desta, outras ecoam: 
De onde viemos? Para onde 
vamos?” Esta fábula traz-nos, 
ao longo das suas 88 páginas, 
um enredo cheio de surpresas 
e mistérios, com um desfecho 
surpreendente e imprevisível, 
sobre esta necessidade huma-

na insaciável de busca pelo 
conhecimento e pelo outro, 
que serão, porventura, as ca-
racterísticas que melhor defi-
nem a espécie”, explica Carlos 
dos Santos.

O autor sustenta ainda 
que perante o desconhecido 
há os que o temem e esco-
lhem fugir. “Mas há aqueles 
que escolhem desbravá-lo e 
conquistá-lo para os terrenos 
do conhecimento, levando 
a que a humanidade ocupe 
um espaço cada vez maior no 
Universo”.

Com um vocabulário mui-
to diversificado  que justifica a 
existência de um Glossário no 
final, as páginas do livro con-
tam com 33 ilustrações mul-
ticoloridas de elevado pendor 
artístico, de Fernando Hugo 

Fernandes.
Carlos dos Santos, que tem 

mais uma obra literária do gé-
nero infanto-juvenil no prelo, 
com previsão de saída ainda 
para este ano, intitulada “O 
Arco-íris dos Sentidos”, nas-
ceu em 1962. Profissional da 
educação desde 1981, é forma-
do em Psicologia e Pedagogia 
pela Universidade Pedagógica 
de Maputo.

Para além de livros de cariz 
didáctico e técnico (“Criação 
de Animais, Doenças dos Ani-
mais e Currais” (2009); Car-
tilha da Ética” (2011); “Guião 
de Exploração para Professo-
res e para Pais” (2014), Carlos 
dos Santos é também autor de 
vários livros de literatura in-
fanto-juvenil, nomeadamen-
te “O Conselho” (2007), “Os 
Frutos da Amizade” (2008), 
“As Cores da Amizade” (2011), 
“Um Passeio pelo Céu” (2012), 
“O Mundo e Mais Eu” (2013), 
“O Caçador de Ossos (2013 e 
2018), “O Bichinho da Curio-
sidade” (2014), “O Passeio das 
Espécies” (2015); Os Pastores 
de Letras (2016); e “Na Esteira 
das Estrelas” (2018), “Os Pin-
tores de Sonhos” (2021) e “O 
Espelho do Céu” ( 2022).

Na esfera da Ficção Cientí-
fica, publicou “A Quinta Di-
mensão” (2006 e 2010); “O 
Pastor de Ondas” (2011); “O 
Eco das Sombras” (2016) e 
“Histórias do Outro Mundo” 
(2021).

Fez algumas incursões na 
poesia, que publicou em dife-
rentes jornais e revistas, com o 
pseudónimo “Nyama”. 
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Biden num encontro recente com Ursula Von der Leyen

OLHANDO O MUNDO

Edson Muirazeque *
edson.muirazeque@gmail.com

* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano

Independência europeia 
da Rússia significa maior 
dependência dos EUA
O

s europeus 
“ e s c o l h e -
ram”: pre-
ferem ficar 
independen-

tes da vizinha Rússia e 
aumentar a sua depen-
dência aos EUA, que 
fica do outro lado do 
Atlântico. A União Eu-
ropeia e os EUA anun-
ciaram, semana passa-
da, a assinatura de um 
acordo que prevê que 
os norte-americanos 
aumentem o forneci-
mento de Gás Natural 
Liquefeito (GNL) aos 
europeus. Ursula von 
der Leyen, presidente 
da Comissão Europeia, 
considerou o momen-
to um “grande passo” 
rumo à “redução da 
dependência” energé-
tica em relação à Rús-
sia. A medida, que se 
insere nos esforços do 
Ocidente “punir” a 
Rússia por ter iniciado 
uma guerra contra a 
Ucrânia, é, na verdade, 
uma transferência da 
dependência de um gi-
gante energético euro-
peu, a Rússia, para ou-
tro gigante energético 
do outro lado do Atlân-
tico, os EUA, curiosa-
mente os protagonistas 
da supostamente já de-
funta guerra fria.

No que ao sector 
energético diz respeito, 
a Europa é altamente 
dependente da Rússia. 
No passado ano de 2021, 
a Rússia continuou a 
posicionar-se como a 
maior exportadora de 
petróleo e gás natural 
para a União Europeia, 
estimando-se que cer-
ca de 30% de produ-
tos petrolíferos e mais 
de 40% de gás natural 
consumido na união 
proveio do país de Vla-
dimir Putin. Dados in-
dicam que, por exem-
plo, perto de 60% dos 
produtos energéticos 
importados pela União 
Europeia, em 2017, 
provinham da Rússia. 

sia tanto para garantir o 
aquecimento das casas, 
para a geração de ener-
gia bem como para o 
usar como combustível 
para o sector industrial. 
A dependência em re-
lação aos fósseis da 
Rússia é vista, portan-
to, como uma ameaça 
à segurança europeia 
e foi sempre motivo 
de discussão na união. 
Os maiores importa-
dores do gás natural 
russo são a Alemanha 
e a Itália que, contabi-
lizando, ambas as duas 
perfazem quase meta-
de das importações de 

gás natural pela União 
Europeia. É, portanto, 
fácil de perceber as tra-
dicionais hesitações de 
Berlim alinhar com os 
EUA no que às sanções 
económicas contra a 
Rússia diz respeito. 
O preço da retaliação 
de Moscovo no sector 
energético pode ser 
demasiado caro.

O anúncio e início 
do Nord Stream 2, um 
projecto de construção 
de um gasoduto que 
liga o fornecimento de 
gás natural da Rússia 
directamente à Alema-
nha passando pelo mar 

Báltico, foi sempre mo-
tivo de crispação entre 
Berlim e Washington. 
Washington denuncia-
va o projecto por apro-
ximar a Alemanha, sua 
aliada no Ocidente, à 
Rússia, sua arqui-rival 
no Oriente. Aos olhos 
de Washington, o Nord 
Stream 2 era uma gran-
de perda económica e 
geopolítica. Economi-
camente, os EUA são 
um concorrente da 
Rússia em termos de 
reservas e produção 
de gás natural. A Rús-
sia posiciona-se como 
o país com as maiores 

reservas de gás natural 
com os EUA a aparece-
rem em quarto lugar no 
ranking depois do Irão 
e do Qatar. No que diz 
respeito à produção, os 
EUA aparecem em pri-
meiro lugar seguidos 
da Rússia. A produção 
norte-americana pre-
cisa de mercado e, por-
tanto, são perceptíveis 
os ciúmes de Washing-
ton ao ver que o mer-
cado dos seus aliados, a 
União Europeia, estava 
a ser tomado por um 
adversário ou compe-
tidor, a Rússia. Geopo-
liticamente a luta pelo 

Para alguns países in-
dividualmente, como 
a Estónia, Polónia, Es-
lováquia e Finlândia a 
percentagem de im-
portações de produtos 
petrolíferos da Rússia 
dispara para os 75%.

O gás natural cons-
titui maior produto 
energético do qual os 
países da União Euro-
peia dependem da Rús-

domínio de diferen-
tes partes do mundo, 
neste caso da Europa, 
parecia ameaçada com 
a normalização de re-
lações e aproximação 
dos europeus ao Kre-
mlin. 

A guerra na Ucrânia, 
no entanto, ainda que 
desastrosa para os ino-
centes ucranianos, está 
a favorecer os interes-
ses dos EUA. A guerra 
não só congelou a ma-
terialização do Nord 
Stream 2, que já esta-
va na sua recta final, 
como também isolou 
a Rússia de uma maior 
aproximação da União 
Europeia e do resto do 
mundo. À medida que 
a guerra na Ucrânia 
avança, as lideranças 
europeias estão a deci-
dir reduzir as suas im-
portações energéticas 
da Rússia para, pelo 
menos no sector do gás 
natural, transferindo-
-as para os EUA. isso 
foi anunciado por Joe 
Biden, presidente dos 
EUA, e von der Leyen 
no âmbito da reunião 
da OTAN havida em 
Bruxelas para discutir 
a crise na Ucrânia. Ao 
abrigo do anunciado 
acordo, os EUA vão au-
mentar as suas expor-
tações de GNL para a 
Europa em 15 mil mi-
lhões de metros cúbi-
cos somente este ano. 
Ou seja, a independên-
cia Europeia da Rússia 
parece que vai aumen-
tar a sua dependência 
em relação aos EUA.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



www.jornaldomingo.co.mz

29
27 de Março de 2022

Internacional

U
m alto general russo 
fez alguns dos comen-
tários públicos mais 
detalhados até o mo-
mento sobre a estra-

tégia militar da Rússia na Ucrâ-
nia, alegando que a “primeira 
etapa” do plano militar da Rús-
sia está concluída.

“Em geral, as principais ta-
refas da primeira etapa da ope-
ração foram concluídas”, dis-
se o coronel-general Sergei 
Rudskoy, primeiro vice-chefe 
do Estado-Maior da Rússia, em 
um pronunciamento sexta-feira 
passada.

“O potencial de combate das 
forças armadas da Ucrânia foi 
significativamente reduzido, 
permitindo-nos, enfatizo nova-
mente, concentrar os principais 
esforços em alcançar o objectivo 
principal – a libertação de Don-
bas“.

Os comentários de Rudskoy 
ocorrem no momento em que 
os avanços da Rússia parecem 
ter parado nas principais cidades 
ucranianas, como Kiev e Kha-
rkiv. 

A Rússia também não con-
seguiu alcançar a superioridade 
aérea na Ucrânia e sofreu gran-
des perdas de pessoal desde o 
início da invasão.

“Os especialistas públicos e 
individuais perguntam-se sobre 
o que estão a fazer na área das 
cidades ucranianas bloqueadas”, 
disse Rudskoy. 

Na mesma ocasião, o vice-
-chefe do Estado-Maior da rus-
so referiu que as acções visam 
impedir as forças ucranianas  de 
fortalecer o seu agrupamento 
em Donbas até que o exército da 
Rússia liberte completamente os 
territórios da Repúblicas Popula-
res de Donetsk (RPD) e Luhansk 

Rússia paralisa 
avanços para Kiev

(RPL).
Rudskoy estava se referin-

do às Repúblicas Populares de 
Donetsk e Luhansk, territórios 
separatistas no leste da Ucrânia 
que a Rússia reconheceu às vés-
peras de sua invasão.

O Presidente russo, Vladimir 
Putin, afirmou que o objecti-
vo do que as autoridades russas 
chamam de “operação militar 
especial” na Ucrânia é a desmili-
tarização completa do país.

Putin disse que a guerra está 
indo de acordo com o planifica-
do, mas as forças russas sofreram 
sérias perdas.

Segundo Rudskoy, um total 
de 1351 militares foram mortos 
na Ucrânia e 3825 ficaram feri-
dos. Autoridades dos EUA, da 
OTAN e da Ucrânia estimam que 
a contagem de baixas russas é 
muito maior.

“Inicialmente, não planifi-
cámos invadi-los para evitar a 
destruição e minimizar as perdas 
entre pessoal e civis”, disse Ru-
dskoy.

Não está claro se a declaração 
de Rudskoy implica uma mu-
dança nas balizas para os milita-
res russos ou apenas representa 
uma mudança nas mensagens 
públicas.

Os militares russos alegaram 
que não têm como alvo civis ou 
áreas residenciais, apesar das 
evidências contundentes em 
contrário.

INTERROMPIDO 
AVANÇO DE TROPAS 
PARA KIEV

As forças russas em torno da 
capital da Ucrânia, Kiev, estão 
agora em posições defensivas e 
interromperam “qualquer inte-
resse em termos de movimentos 
terrestres” em direcção à capital, 
de acordo com um alto funcio-
nário da Defesa dos Estados Uni-
dos. No entanto, ataques aéreos 
e de longo alcance ainda conti-
nuam, informou a fonte.

Os Estados Unidos estimam 

“Taiwan não é 
a Ucrânia”
– China reafirma-se pronta a “neutrali-
zar qualquer provocação”
Pela segunda vez em duas semanas, Pequim saiu a público 

para endereçar novo aviso a Taiwan. O Ministério da Defesa da 
China reafirmou recentemente que a engrenagem militar do 
colosso asiático está preparada “para neutralizar qualquer pro-
vocação que desestabilize o estreito e prejudique os interesses 
chineses”.

Coube uma vez mais a Wu Qian, porta-voz do Ministé-
rio chinês da Defesa, reagir ao que o regime de Pequim en-
cara como ”tentativas do Partido Progressista Democrático” 
de equiparar a situação da Ucrânia à “questão de Taiwan”. 
”Taiwan não é a Ucrânia. A questão de Taiwan é um assunto in-
terno da China, que não tolera qualquer interferência estran-
geira”, insistiu o porta-voz.

O Governo chinês pretende igualmente reagir ao que con-
sidera ser a “especulação”, por parte de “alguns políticos dos 
Estados Unidos”, sobre “a ameaça militar” da China, segundo a 
agência oficial Xinhua.

Taipé confirmou, na semana passada, a passagem de um 
porta-aviões chinês pelo estreito de Taiwan. Isto pouco antes 
de os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe 
Biden, se avistarem através de videoconferência.

Um dia antes, também o contratorpedeiro norte-america-
no USS Ralph Johnson havia passado pelo estreito de Taiwan. 
“Uma provocação”, na perspectiva da China.

Taiwan vive como território autónomo desde 1949, quan-
do, derrotado pelas forças de Mao Tsé-Tung, o Governo nacio-
nalista chinês refugiou-se naquela ilha. O território é um dos 
maiores focos de discórdia entre chineses e norte-americanos 
– os Estados Unidos são o maior fornecedor de armamento para 
Taiwan.

Rtp.pt

que as forças ucranianas ain-
da resistem onde conseguiram 
empurrar os russos, ao leste da 
cidade. Segundo o funcionário 
da Defesa, há ainda indicações 

de que as forças ucranianas estão 
afastando os russos ao redor da 
cidade de Chernihiv, no norte.

Rtp.pt
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Ei-lo numa selecção de 1987 eliminada pelo Uganda

Nicolau de Sousa

Danger man
d POR JOCA ESTÊVAO 

joca.estevao@snoticias.co.mz

D
ecorria o ano de 1984. 
Moçambique lutava 
pelo apuramento ao 
CAN-86. O Malawi, 
num dos melhores 

momentos da sua história, 
atravessou-nos o caminho e, 
no seu terreno, Lilongwe, no 
jogo da primeira mão, foi pri-
meiro a marcar. Os malawia-
nos, que enchiam o seu estádio, 
festejaram fervorosamente. 
Aliás, estavam a enfrentar um 
adversário reconhecidamen-
te de valor. Explicamos: todas 
as selecções que defrontassem 
Moçambique, depois de 1983, 
tinham como referência a vi-
tória ao grande Camarões, por 
3-0, no Estádio da Machava; 
enorme brilharete que rodou o 
mundo, uma vez que a selec-
ção camaronesa havia estado 
no Mundial de 1982, chegando 
a bater, inclusive, a Argenti-
na do “astro” Diego Arman-
do Maradona, por 1-0 (golo 
de Oma-Biyik, que saltou ao 
“terceiro andar” para cabe-
cear, contando, também, com 
a displicente intervenção do 
guarda-redes Pumbido).

Na tal partida de Lilongwe, 
a selecção nacional não baixou 
os braços. Foi para cima do ad-
versário em busca do golo de 
empate. O Malawi também não 
ficou a ver a banda passar. Em 
alguns momentos criou dis-
sabores no último reduto mo-
çambicano, formado por Ama-
dinho, Joaquim João, Faruk e 

Jogador detido  
por porte de droga

Depois do empate no Malawi, um dos jogadores de relevo na selec-
ção nacional foi detido por porte de substâncias proibidas no regresso ao 
país. Foi uma situação escandalosa, como constrangedora, que fez correr 
muita tinta. A delegação moçambicana que estivera em Lilongwe viajou 
para Maputo, excepto o atleta que tinha sido surpreendido com droga.

Depois de “demarches” das autoridades de ambos os países, o atleta 
foi deportado para Moçambique e, na sequência disso, penalizado pela 
Federação Moçambicana de Futebol (FMF), na altura comandada por 
Manuel Jorge, que fora dirigente do Desportivo.

Tinha uma situação extra-jogo e, por isso, sendo um jogador im-
portante, o treinador defendia que este podia fazer a partida da segunda 
mão, mas o órgão federativo não vergou, mantendo a punição ao preva-
ricador. Nesse finca-pé, o treinador decidiu deixar a selecção e foi cha-
mado Belmiro Manaca, que assumiu os destinos da equipa nacional até 
ao CAN-86, que se saldou em três derrotas para Moçambique, que não 
marcou um golo na sua primeira participação na maior prova de selec-
ções do continente africano.

César, a frente de Filipe Chis-
sequere, guarda-redes que es-
tava em ascensão, opondo-se 
a Nuro Americano e Zé Luís, 
que, até então, eram os donos 
da baliza da selecção nacional. 

Veio então o golo de Mo-
çambique, concretizado por 
Nicolau de Sousa, ou simples-
mente Nico, em mais uma in-
cursão do atacante moçambi-
cano. Aliás, nesse jogo, Nico, 
que nunca jogava fixo no ata-
que, descia no terreno, amiú-
de, para ajudar os colegas a le-
var perigo à baliza contrária. E 
aquele golo foi corolário dessa 

abnegada entrega do atacan-
te, vindo a conferir um bom 
resultado para Moçambique 
em espaço alheio.

IMPRENSA 
MALAWIANA 
DESTACOU NICO

Os jornais malawianos 
destacaram Nico como “Dan-
ger man” (homem perigoso); 
o tal que os tramara naquela 
partida. Nico, no dia seguinte, 
junto dos colegas, vira esse tal 
destaque e o avançado, que já 
tinha sido campeão pelo Têxtil 
do Púnguè, em 1981, mas nes-
sa altura estava vinculado ao 
Matchedje, não se conteve de 
tanta alegria. 

Nico, que era um homem 
incansável, sempre briguen-
to, rápido e com bom poder de 
remate, passou a ser chamado 
“Danger man”. Foi assim nos 
relatos em ondas artesianas, 
jornais e na televisão nacional, 
única na altura, no momento 
de o citar. 

Depois do jogo de Lilon-
gwe, Moçambique recebeu o 
Malawi no Estádio da Macha-
va, a prestigiada sala de visi-
tas, repetindo o resultado de 
Lilongwe (um igual), recor-
rendo-se à marcação de gran-
des penalidades, que ditaram 
o país banhado pelo Oceano 
Índico qualificado à fase se-
guinte de acesso ao CAN, com 
Filipe Chissequere a defender 
uma grande penalidade, fac-
to determinante para deixar o 

Malawi, que era tido como favo-
rito, por terra, para, em seguida, 
defrontar a Líbia, já em 1985, se-
lecção também eliminada por Mo-
çambique, abrindo-se a porta de 

entrada para a sua participação no 
primeiro CAN, em 1986, que teve 
lugar no Egipto.

Referir que já na partida dian-
te da Líbia, a selecção nacional de 
Moçambique contava com Jerry, 
médio do Ferroviário de Maputo 
(já falecido), esse que foi respon-
sável por concretizar a última e 
determinante grande penalidade 
que ditou a qualificação à prova do 
Cairo, Egipto.

Depois desse feito, lembre-
-se, Jerry tirou a camisola, des-
locando do seu corpo suando, 
encheu-se de euforia, correu 
pelo Estádio da Machava, en-

quanto os moçambicanos pre-
sentes no recinto, entre outros 
que acompanhavam o jogo pela 
televisão, festejavam a vitória 
sobre uma selecção que também 
era tida como favorita a chegar à 
fase final desse CAN. Na primeira 
mão, recorde-se, Moçambique 
perdeu em Tripoli, por 2-1, ven-
cendo no Estádio da Machava 
pelo mesmo resultado, empa-
tando a eliminatória.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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LIGA JOGABETS

Fase de grupos
termina hoje

Maputo perde equipa na LMB

A 
cidade de Maputo vai 
perder uma equipa na 
Liga Moçambicana de 
Basquetebol (LMB). 
Mesmo ainda na fase 

regular, segunda volta da décima 
segunda edição do Campeonato 
Nacional, a Universidade Peda-
gógica de Maputo viu esfumadas 
as possibilidades de garantir a 
sua permanência na competição 
mais importante de basquetebol 
do país. Inserido no Grupo “B”, 
os “pedagogos” encontram-se 
em último lugar da sua série, de-
pois de perderem todas as parti-
das até aqui disputadas. Hoje, às 
12.00 horas, a UP tem encontro 
marcado com o Ferroviário da 
Beira, fortíssimo candidato ao 
título.  É praticamente certa a vi-
tória dos “locomotivas” de Chi-
veve. 

Na primeira volta, o Ferro-
viário da Beira vencera a UP por 
68-45. Amanhã, à mesma hora, a 
Universidade Pedagógica de Ma-
puto defrontará a jovem e aguer-
rida equipa do Maxaquene, num 
confronto em que os “tricolo-
res” são naturalmente favoritos. 
Na primeira volta, o Maxaquene 
venceu por 71-53. 

Estes cenários colocam a UP 
a lutar apenas pelas classificati-
vas, já que apenas os primeiros 
classificados de cada um dos dois 
grupos garantem a manutenção 
e, consequentemente, entram 
na luta pelo título. Das equipas 
da capital moçambicana, conti-
nuam na luta pela manutenção e 
pelo título o Ferroviário de Ma-
puto, Costa do Sol, Maxaquene 
e A Politécnica. O Ferroviário da 

A nova Lei do Desporto, aprovada na passada quarta-feira 
pela Assembleia da República, vai entrar em vigor a partir de Se-
tembro próximo. A Lei ora aprovada resulta da revisão da ante-
rior, que vigorava desde 2002. 

O processo compreendeu a produção de uma proposta de 
Lei, depois de trabalhos de auscultação ao movimento associa-
tivo desportivo e duraram sensivelmente dois anos. A proposta 
foi primeiro submetida ao Conselho de Ministros no ano passado 
para a apreciação e aprovação, tendo este órgão central do Go-
verno canalizado-a à AR para ser debatida em plenária pelas três 
bancadas parlamentares, nomeadamente a Frelimo, Renamo e 
MDM.    A proposta foi primeiramente aprovada na generalidade 
no dia 16 deste mês ao se concluir que o seu espírito e letra não 
feriam a Constituição da República. Depois foi apreciada e apro-
vada na especialidade na quarta-feira passada pelas comissões 
parlamentares encarregues pela matéria, verificados os aspectos 
atinentes ao seu conteúdo. Tendo havido consenso neste aspec-
to, a nova Lei do Desporto era assim aprovada em definitivo. Mas 
para entrar em vigor deve esperar por um período de seis meses 
após a aprovação e pela sua promulgação pelo Presidente da Re-
pública. 

Seis meses é o período igualmente previsto para a aprovação 
do Regulamento da Lei do Desporto pelo Conselho de Ministros.

A proposta do Regulamento, instrumento que conferirá ope-
racionalidade à Lei do Desporto, iniciou antes da aprovação da 
nova legislação desportiva na perspectiva de que esteja pronto 
dentro do tempo previsto.      

Beira é a única formação de fora 
da capital com as maiores hipó-
teses, quase certas, de disputar a 
final e conquistar o título. 

A décima segunda edição da 
Liga Moçambicana de Basque-

tebol iniciou na passada terça-
-feira, no pavilhão do Maxaque-
ne, na cidade de Maputo. Oito 
equipas divididas em dois grupos 
participam na prova. Pelo Grupo 
“A” estão Ferroviário da Beira, 

Ferroviário de Maputo, Maxa-
quene e UP Maputo. Fazem par-
te do Grupo “B” Costa do Sol, A 
Politécnica, Clube Municipal da 
Beira e União Juvenil de Napipi-
ne. A competição termina no dia 

11 de Abril. O Ferroviário de Ma-
puto é bicampeão nacional, ten-
do conquistado o último troféu 
em 2019. Nos últimos dois anos, a 
prova não foi realizada devido às 
medidas restritivas da covid-19.

Termina hoje a disputa da 
fase de grupos da Liga Joga-
bets, em futebol, na cidade 
de Maputo, quando já são 
conhecidos os oito clubes 
apurados aos quartos-de-
-final.

No Estádio da Machava, 
terá lugar o encontro en-
tre Vulcano e 1.° de Maio, a 
partir das 13.30 horas, para a 
Série “A”, a seguir vão jogar 
Águias Especiais e Nacional, 
para a Série “B”.

Pela Série “A” estão apu-
rados aos quartos-de-final 
o Black Bulls, Ferroviário, 
Matchedje e Maxaquene. 

Na Série “B” seguem 
Costa do Sol, Liga, Mahafil e 
Águias Especiais.

Lei do Desporto vigora 
a partir de Setembro  
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Isto de futebóis... dá que pensar
Solta de Inácio PereiraSolta de Inácio Pereira

estádio na pré-adolescência. É 
terrível.

Agora brindámos com esta... 
temos um jogo em que a equipa 
não tem o seu treinador princi-
pal (dizem que o curso que fre-
quentou é como um cometa, 
aparece de quando em vez e de 
muitos a longos anos); houve 
reboliço por causa de jogadores 

com problemas para entrar no 
país hospedeiro (Mauritânia)... 
a estas alturas nem interessa 
tanto se foi isso mesmo ou não 
(a história dos vistos, vacinas, 
etc.)...

O que lixa a cabeça de Bula-
-bula é como é que se chega a 
esse estágio... como é possível 
que uma selecção nacional fi-

que de pernas para o ar (não há 
fumaça sem fogo) porque o rol 
de justificações está também 
em curso... mas alguma coisa 
não correu bem nessa fase que 
antecedia o jogo.

Os nomes dos aludidos joga-
dores nem sequer são os mais 
importantes nesta balbúrdia. 
O mal maior está em quem está 

no topo da cadeia. Alguém dei-
xou de fazer o seu trabalho de 
casa e a coisa deu para o torto. 
Desta vez foi, aparentemente, 
o problema de vistos e prazos 
de passaportes, mas poderia ter 
sido pior.

Os dirigentes devem lem-
brar-se que viajar ainda é um 
luxo que muito poucos podem 
ter de modo que conhecer no-
vos países ainda é um mimo 
que poucos estão dispostos a 
deixar de aproveitar. Sucede o 
mesmo com os atletas. Querem 
viajar... até porque há sempre o 
risco de terem algum “pocket 
money” e prémio de jogo. A 
mola sempre é útil...

Então que tal sermos um 
pouco mais sérios?

O alvitre serve para joga-
dores e dirigentes. Ficámos 
mal na fotografia se de facto a 
história for real... e tudo leva a 
crer que é. Um tipo que já fez 
uma viagem internacional sabe 
quais as regras... pelo menos 
em relação ao passaporte. Fin-
gir distracção é, no mínimo, 
caricato.

Oxalá aprendêssemos a par-
tir dos nossos próprios erros... 
mas não fazemos fé nessa pos-
sibilidade.

A 
estas alturas, a opi-
nião de Bula-bula não 
conta para nada... a 
borboleta já bateu as 
asas e os aconteci-

mentos estão em curso.  Aque-
le silêncio que antecede a tem-
pestade acabou. Nada mais há a 
fazer... ainda assim, há espaço 
para um homem dizer que as-
sim não pode ser!

O ponto é que sempre que a 
nossa querida selecção nacio-
nal, os briosos “Mambas” – há 
quem tendo consultado búzios 
e pedrinhas tenha concluído 
que o nome  (“Mambas”) era 
o pai de todos os azares e que 
rinoceronte, minhoca ou java-
li daria melhor sorte – prepa-
ram-se ou entram em campo, 
os moçambicanos almoçam e 
jantam unhas. E não é por aca-
so; é que há sempre histórias e 
estórias.

Desta vez não foi diferente... 
não temos campo então temos 
de pedir, por favor, que nos ce-
dam um campinho para fazer-
mos as nossas partidas oficiais 
para as competições africanas. 
Independentes há quase meio 
século não conseguimos man-
ter uma relva em estado razoá-
vel... tudo isso dentro de um 
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