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Presidente da República destaca os principais ganhos da Independência Nacional conquistada há 46 anos

Herdámos um país de cidadãos 
da primeira e segunda categorias

N
o acto central 
da celebração 
dos 46 anos da 
I n d e p e n d ê n -
cia Nacional, 

na passada sexta-feira, o 
Presidente Filipe Nyusi 
destacou que os moçam-
bicanos têm hoje um país 
diferente. 

Recordou que quando o 
Presidente Samora Machel 
proclamou a Independên-
cia, a 25 de Junho de 1975, 
o povo moçambicano her-
dou um país onde existiam 
cidadãos da primeira e se-
gunda categorias.

Afirmou que, devasta-
do e pilhado pelo regime 
colonial, o povo moçam-
bicano começou “pedra a 
pedra”, a partir de 1975, a 
construir um Estado sobe-
rano, democrático e mul-
tipartidário.

Os ganhos alcançados 
por Moçambique, desde a 
conquista da Independên-
cia Nacional em 1975, me-
receram firme exaltação, 
na passada sexta-feira, 
durante a celebração dos 
46 anos da libertação do 
domínio colonial fascista 
que vigorou ao longo de 
cinco séculos.

PRINCIPAIS 
CONQUISTAS

Os ganhos e as conquis-
tas alcançadas ao longo de 

46 anos são motivo de or-
gulho para todo o povo, 
a começar pela educação 
que estava estruturada para 
servir os interesses do en-
tão regime.

Segundo o Presidente da 
República, o Estado criou o 
Sistema Nacional de Edu-
cação e determinou o aces-
so para todos os cidadãos 
moçambicanos.

Deste modo, a taxa de 
analfabetismo, que se si-
tuava em 93 por cento em 
1975, passou para 48 por 
cento em 2015. Actual-
mente a taxa situa-se abai-
xo dos 40 por cento, sendo 

destaque que os alunos até 
ao nono ano ficaram isen-
tos do pagamento de ma-
trícula desde o ano passado 
numa medida que visa er-
radicar o analfabetismo. 

No que concerne ao 
ensino superior, que era 
destinado para a elite, hoje 
está aberto para todos os 
moçambicanos e o número 
de estudantes aumentou.

Do regime colonial 
herdou-se um sistema de 
saúde bastante frágil com 
559 unidades sanitárias e 
o país tem presentemente 
1739 estabelecimentos para 
atender a todos os moçam-

bicanos sem qualquer tipo 
de distinção perante um 
universo de 2658 médicos 
e 15.155 enfermeiros. De 
recordar que em 2019 foi 
lançada a iniciativa “Um 
Distrito, Um Hospital”.

Filipe Nyusi destacou 
que uma das maiores con-
quistas do povo foi a redu-
ção do índice de mortalida-
de infantil, tendo passado 
de 135 óbitos por 100 mil 
habitantes para 67,3 em 
2020.

No que se refere ao abas-
tecimento de água potável, 
Moçambique passou de 
uma cobertura de apenas 

seis por cento em 1975 para 
57 por cento até 2018. 

Inspirado na sabedoria 
popular, segundo a qual 
“sem água não há vida”, o 
Chefe de Estado disse que 
a presente governação im-
plementou o Projecto Água 
Para a Vida (PRAVIDA), 
tendo aumentado a taxa de 
cobertura para 64 por cento 
em 2020.

No âmbito daquele pro-
jecto pretende-se que até 
2024 a cobertura atinja 80 
por cento, o equivalente 
26,5 milhões de habitantes. 

A agricultura, que era 
dirigida para satisfação dos 

interesses da metrópole 
por meio de culturas obri-
gatórias, tendo o cenário 
invertido após a Indepen-
dência, passou a servir os 
moçambicanos para a ge-
ração de renda para o sus-
tento das famílias.

A produção de milho 
que era na ordem das 95 
mil toneladas em 1975 hoje 
ronda 1.632.320 toneladas. 
Durante o mesmo período, 
a produção de arroz passou 
de 94 mil toneladas para 
137.423 toneladas.

Entre outros ganhos, 
particular destaque vai 
para a implementação do 
programa “Sustenta” para 
alcançar a “Fome Zero” e 
melhorar as qualidades de 
vida dos agregados fami-
liares rurais com base num 
processo de agricultura 
sustentável. 

No concernente à rede 
eléctrica, o Presidente da 
República disse que foi ex-
pandida para todo o país, 
deixando de ser somente 
as cidades de Maputo, Chi-
moio e Beira a beneficiar 
de energia convencional 
como era em 1975. Hoje os 
154 distritos e 280 postos 
administrativos estão a ser 
iluminados a partir da rede 
eléctrica nacional.

Filipe Nyusi realçou que 
o “sonho não termina por 
aqui”, visto que se almeja 
ter um Moçambique “to-
talmente iluminado” até 
2030. 

Joaquim Chissano, antigo 
Presidente da República, 

falou de avanços no país, 
desde a proclamação da 
Independência Nacional 
em 1975. Contudo, disse 
esperar que o caminho que 

resta que sirva para cimen-
tar o desiderato do desen-

volvimento pleno do país.
Chissano apontou que este ainda 

não configura o país sonhado há 46 anos, considerando 
que há desafios como a erradicação da pandemia da co-
vid-19, persistindo o terrorismo e a pobreza absoluta.

O antigo estadista sublinhou que Moçambique evo-
luiu significativamente comparativamente a 1975, altura 
em que se registava um índice elevado de analfabetismo. 

“Cimentar o desiderato 
do desenvolvimento”

– Joaquim Chissano, antigo Presidente da República

Durante a celebração 
dos 46 anos da Inde-

pendência Nacional, o 
ministro do Interior, 
Amade Miquidade, 
destacou a determi-
nação que as Forças de 

Defesa e Segurança têm 
estado a evidenciar no 

Teatro Operacional Norte.
S a - lientou a necessidade de empe-

nho de todos para combater os ataques terroristas 
que assolam a província de Cabo Delgado.

Ressalvou que o combate contra os protago-
nistas dos ataques constitui uma causa nacional e 
espera-se de todos cada vez mais empenho.

“Terrorismo vai 
ser derrotado”

“Combate ao terrorismo
é uma causa nacional” 

–  Primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário

– Amade Miquidade, ministro do Interior

O Primeiro-ministro 
apelou para que cada mo-
çambicano faça a sua 
parte nos esforços de 
combate ao terrorismo 
que se verifica em Cabo 

Delgado.
Carlos Agostinho do Ro-

sário, que falava à margem da 
celebração dos 46 anos da Inde-

pendência Nacional, referiu que somente com a 
paz podemos trilhar pelos caminhos da produti-
vidade e do bem-estar. 

Acrescentou que com o apoio de todos certa-
mente que o terrorismo vai ser derrotado em Mo-
çambique. 
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SADC avalia recursos 
para combater terrorismo

A 
C o m u n i d a -
de dos Países 
de Desenvol-
vimento da 
África Austral 

(SADC) deve indicar 
em breve os recursos 
necessários para a in-
tervenção conjunta na 
luta contra o terrorismo 
em Cabo Delgado, no 
âmbito da decisão saí-
da da Cimeira de Chefes 
de Estado e de Governo 
realizada quarta-feira 
em Maputo.

Filipe Nyusi, Pre-
sidente da República 
de Moçambique e em 
exercício da SADC, su-
blinhou que decorre a 
identificação do con-
tributo específico de 
cada estado-membro.

Intervindo na inau-
guração do novo edifí-
cio da Televisão de Mo-
çambique, no âmbito 
da migração digital, o 
estadista moçambi-
cano deixou claro que 
as Forças de Defesa e 
Segurança de Moçam-
bique (FDS) têm a res-
ponsabilidade primária 
na defesa da pátria e 
soberania moçambica-
na, até porque melhor 
conhecem o terreno.

“O Presidente 
Mokgwetsi Masisi, do 
Botsuana, na quali-
dade de presidente da 

Troika do Órgão para a 
Política, Defesa e Segu-
rança, já assinou os do-
cumentos, o que falta 
é quantificar, ver que 
recursos vão ser neces-
sários para a operação 
conjunta”, explicou o 
Presidente Nyusi, rei-
terando que Moçam-
bique nunca negou 
apoios.

Foi neste contex-
to que o Presidente da 
República recordou 
que Moçambique acei-
tou apoio dos  Estados 
Unidos da América 
para treino das FDS em 
matérias de socorros, 
além de um suporte de 
Portugal que está a ad-
ministrar uma forma-

ção à Marinha de Guer-
ra moçambicana.

Sublinhou que as 
FDS estão no terreno a 
defender a pátria e en-
frentam o inimigo de 
forma destemida, ten-
do na quinta e sexta-
-feiras repelido terro-
ristas numa das frentes 
do teatro das opera-
ções.

Segundo o Presiden-
te da República, nos 
próximos dias as FDS 
vão intensificar as in-
cursões para a elimina-
ção dos terroristas em 
Cabo Delgado.

“As valentes FDS 
vão intensificar as ac-
ções operativas de caça 
a esses criminosos, 

O Presidente da República disse que 
o Estado moçambicano tudo fará para 
que os próximos tempos sejam de ago-
nia e desespero para os terroristas que 
semeiam luto e destroem habitações e 
infra-estruturas em Cabo Delgado.

Intervindo no acto da celebração 
dos 46 anos da Independência, o esta-
dista questionou por que os terroristas 
matam e decapitam cidadãos inocen-
tes.

Filipe Nyusi disse haver a convic-
ção segundo a qual os terroristas pre-
tendem espalhar o medo no seio das 
populações para poderem se apoderar 
das riquezas nacionais.

MARIANO NYONGO
DEVE ADERIR AO DDR

Apesar de todas as instituições estarem 
a funcionar com normalidade e o pro-
cesso de Desmobilização, Desmilitariza-
ção e Reintegração (DDR) não apresentar 
sobressaltos, Filipe Nyusi lamentou que 
a auto-intitulada Junta Militar da Rena-
mo promova a desestabilização da região 
Centro do país, forçando a deslocação for-
çada de pessoas e causando a destruição 
de infra-estruturas socioeconómicas nos 
distritos da província de Cabo Delgado.

Nyusi reiterou que um dos principais 
objectivos do Governo é estancar os focos 
de ataques armados

Próximos tempos serão
de desespero para os terroristas 

buscando os apoios ne-
cessários da SADC e de 

países amigos e irmãos 
sem penhorar a nossa 

soberania como Na-
ção”, apontou. 

Acesse https://t.me/Novojornal
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Reinaugurado o edifício da Sede Nacional da Frelimo

Fundação da Frelimo representou 
o auge da consciência nacionalista

A 
fundação da Frelimo 
representou o auge 
da consciência na-
cionalista, a forma 
original e genuína 

de organização e união dos 
moçambicanos sem distinção 
étnica, regional, racial e reli-
giosa, na luta contra o colonia-
lismo português. 

Foi com estas palavras que 
o Presidente da República e do 
partido Frelimo, Filipe Nyusi, 
fez o lançamento do movi-
mento de celebração do se-
xagésimo aniversário da sua 
fundação, a assinalar-se a 25 
de Junho do próximo ano.

 Filipe Nyusi, que falava 
sexta-feira em Maputo, mo-
mentos depois de reinaugurar 
o edifício da sede nacional da 
Frelimo, destacou que a ce-
lebração simultânea dos ani-
versários do partido e da In-
dependência Nacional não é 
mera coincidência. 

Para Nyusi estas duas rea-
lizações não podem ser disso-
ciadas, na medida em que foi a 
Frelimo que construiu a ideia 
de uma Nação moçambicana 
soberana, una e indivisível.

Explicou que as celebrações 
estão associadas aos prepara-
tivos do XII Congresso, con-
vocado para decorrer de 23 a 
28 de Setembro do próximo 
ano, acto que coincide tam-
bém com os 60 anos da reali-
zação do I Congresso do par-

tido.
Segundo Filipe Nyusi, ao 

longo dos 59 anos da Frelimo, 
a preparação e a realização dos 
congressos constituem mo-
mento de exaltação do per-
curso do partido, “de celebra-
ção das suas conquistas, bem 
como do reforço da união e 
coesão interna”.

Destacou que a realização 
do XII Congresso reveste-se 
ainda de um grande significa-
do na consolidação do legado 
que se herdou dos libertadores 
da pátria e na definição de uma 
visão de desenvolvimento na-

cional em benefício das próxi-
mas gerações.

HEROICIDADE   
DE MONDLANE

O presidente da Frelimo 
sublinhou que ao celebrar-
mos os dois acontecimen-
tos evocava-se igualmente a 
memória inesquecível do Dr. 
Eduardo Chivambo Mondlane, 
o arquiteto da unidade nacio-
nal que se estivesse vivo teria 
completado 101 anos no pas-
sado dia 20 de Junho. “Ele que 
teve a ampla visão de aglutinar 

os três movimentos naciona-
listas, UDENAMO, MANU e 
UNAMI, numa única frente, a 
Frelimo”, observou.

Filipe Nyusi referiu que a 
união continua indispensá-
vel para a luta contra os males 
que se registam no país, entre 
eles, o combate ao terrorismo 
que assola alguns distritos da 
província de Cabo Delgado. 
“Vencemos as ofensivas de 
grande envergadura do exér-
cito colonial português e os 
seus aliados, como a operação 
Nó Górdio, uma campanha de 
subversão em que o inimigo 

– afirma Filipe Nyusi por ocasião do lançamento
das festividades dos 60 anos  desta formação política 

procurava criar desunião entre 
os guerrilheiros e a população 
nas zonas de combate”. 

E disse mais: “Estas são tác-
ticas que hoje os inimigos do 
povo moçambicano tentam 
reinventar ao reeditar assas-
sinatos hediondos através do 
extremismo violento que nos é 
movido através do terrorismo 
em Cabo Delgado, mas, como 
no passado, nós,   moçambi-
canos, temos a certeza de que 
vamos vencer”.

Entretanto, o presidente da 
Frelimo indicou serem notá-
veis os ganhos da Independên-
cia através de várias iniciativas 
orientadas para o bem-estar 
dos moçambicanos. 

Segundo afirmou, alcança-
da a Independência Nacional, 
a Frelimo assumiu um papel 
de vanguarda, promovendo a 
participação popular no exer-
cício do poder e liderando em 
cada fase as transformações 
políticas, económicas e so-
ciais.

Por seu turno, o secretário-
-geral do partido, Roque Silva, 
sublinhou que a reinauguração 
da sede nacional da Frelimo foi 
graças ao empenho e dedica-
ção dos membros do partido.

Disse igualmente que a rei-
nauguração do edifício vai res-
gatar os valores e os princípios 
que nortearam a história de 
libertação nacional, bem como 
atrair turistas interessados 
em conhecer a história deste 
partido que caminha para 60 
anos.

A Frelimo enaltece os feitos patrióticos das Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS) que, com bravura,  combatem aqueles que, imbuídos pela 
cobiça do alheio, semeiam luto, terror e destruições nas famílias mo-
çambicanas.

Numa mensagem enviada à nossa Redacção por ocasião do 46.º ano 
da proclamação da Independência Nacional, a Frelimo reconhece que os 
desafios prevalecem no combate à pobreza e no combate aos males com 
que o país ainda se depara, com destaque para o terrorismo no Norte 
de Cabo Delgado e as atrocidades protagonizadas pela auto-proclamada 
Junta Militar da Renamo em Manica e Sofala. 

A Frelimo lembra a todos os cidadãos a sagacidade, coragem e entre-
ga dos jovens libertadores do 25 de Setembro para que todo o povo fosse 
livre e digno de uma consideração humana. 

“Nesta data dourada e repleta de feitos heroícos, rendemos homena-
gem aos verdadeiros nacionalistas, fazedores de uma nação digna de ser 
Moçambique”, lê-se na mensagem.

Frelimo incentiva
FDS a manterem firmeza
no combate ao terrorismo

Acesse https://t.me/Novojornal
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SOBE
HÉLDER MUTEIA

O escritor moçambicano Hélder 
Muteia lançou recentemente duas 
obras da sua autoria sob a chancela 
da Alcance Editores, designada-
mente: "Passo a passo - Reflexões 
sobre Realidades Sócio-Econó-
micas em Moçambique" e "Como 
a história nos fez Pátria e Nação", 
temas circunscritos no desenvol-
vimento económico, social e agro-
-alimentar.

O pesquisador moçambicano Beni 
Chaúque, actualmente a fazer dou-
toramento na Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul, no Brasil, 
desenvolveu uma nova técnica de 
desinfecção de água com recurso à 
luz solar, com capacidade para lim-
par um litro de água em apenas 90 
segundos, contrariamente à técnica 
usual que faz o mesmo processo em 
seis horas.

Fernando Nhampossa, antigo mi-
neiro, construiu no distrito de Jan-
gamo, em Inhambane, um campo 
de futebol para o uso da comunida-
de local, num investimento pessoal 
de 15 milhões de Meticais. 

O jornalista do jornal Notícias Jo-
nas Waziri, afecto na delegação de 
Cabo Delgado, em Pemba, foi ga-
lardoado recentemente no prémio 
de Imprensa sobre meio ambiente, 
promovido pela Cervejas de Mo-
çambique em parceria com a ANAC 
(Administração Nacional das Áreas 
de Conservação). 

BENI CHAÚQUE

FERNANDO
NHAMPOSSA

JONAS WAZIRI
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Televisão analógica
termina em Dezembro

O 
processo de migra-
ção do sinal da Te-
levisão de Moçam-
bique (TVM) será 
concluído em De-

zembro próximo com a passa-
gem da transmissão analógica 
para digital.

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, que falava depois 
de inaugurar o novo edifício-
-sede da TVM em Maputo, 
que serviu para o lançamento 
oficial do sinal digital desta 
estação televisiva, sublinhou 
que tal feito representa a me-
lhoria da expansão da tele-
visão que pode ser visto em 
alguns países da região e do 
mundo.

Anotou que em relação ao 
acesso à televisão também 
há registo de um bom ritmo 
de adesão. “Por exemplo, até 
Outubro de 2020, a TMT ti-
nha distribuído 100 mil des-
codificadores, mas depois do 
lançamento do sinal na Beira, 
a adesão acelerou e actual-
mente cerca de 300 mil fo-
ram entregues. A perspectiva 
é que até ao final do presente 
ano o provedor do serviço te-
nha abrangido as 400 mil fa-
mílias previstas no projecto”, 
indicou.

O estadista sublinhou que 
o processo de migração digi-
tal é irreversível. 

“Face à nova realidade en-
corajamos esta estação tele-
visiva a continuar a investir 
nos equipamentos, privile-
giando parcerias com outros 
operadores na produção de 
conteúdos para garantir a 
contínua oferta de serviços 
de forma sustentável”, exor-

tou.
Segundo o Chefe de Es-

tado, há que trabalhar para 
evitar a rotura de descodifi-
cadores nas vésperas do fim 
da transmissão analógica 
marcada para Dezembro des-
te ano, “porque não preten-
demos ver os moçambicanos 
desprovidos do sinal de tele-
visão quando chegar a altura 
do desligamento”.   

“UMA DAS 
CONQUISTAS DA 
INDEPENDÊNCIA”

Para o Chefe de Estado, a 
inauguração do novo edifí-
cio da TVM e do seu centro de 
televisão digital é mais uma 
conquista da Independência 
conseguida com muito sacri-
fício.

 “Estamos aqui para cele-
brar mais uma conquista por-
que a Independência produziu 
também os fazedores do jorna-

lismo, os jornalistas moçambi-
canos e, neste dia de festa dos 
moçambicanos, endereço as 
minhas felicitações a todos os 
profissionais de comunicação 
social do Rovuma ao Maputo 
e do Zumbo ao Índico, espe-
cialmente aos trabalhadores e 
à direcção da TVM”, afirmou.

Nyusi falou das várias eta-
pas de crescimento que mar-
caram esta estação televisiva, 
com destaque para o compro-
misso de levar a emissão para 
todo o país, assumido em Ju-
nho de 1992; o anúncio do Go-
verno, em 2006, da migração 
do sistema analógico para di-
gital, para a rádio e televisão, 
em resposta à decisão tomada 
pela União Internacional das 
Telecomunicações dos países 
da SADC na área das comuni-
cações. 

O Presidente da República 
destacou a evolução que ca-
racterizou a migração digital, 
marcada por inúmeras inova-

d Domingos Nhaúle 
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ções, incluindo a abordagem 
de negócios e início da digita-
lização ao longo das principais 
cidades e vilas fronteiriças, de 
modo a permitir a recepção do 
sinal de televisão sem risco de 
interferência dos países vizi-
nhos.

Por seu turno, o presidente 
do Conselho de Administra-
ção da TVM, Faruco Sadique, 
afirmou que a inauguração 
do centro de televisão central 
digital é um passo gigantesco 
rumo à modernização tecno-
lógica desta estação televisiva 
nacional.    

Anotou que a construção 
desta infra-estrutura, que 
vem dar mais beleza ao pano-
rama arquitectónico da zona 
da baixa da cidade de Maputo, 
constitui o maior investimento 
de sempre feito pelo Governo 
moçambicano na TVM, e inclui 
todo o sistema de produção e 
transmissão televisiva no país.

“Ao recebermos esta nova 
infra-estrutura devidamente 
equipada, numa altura em que 
a TVM comemora os seus 40 
anos de existência, devemos 
necessariamente idealizar a 
televisão que queremos ter nos 
próximos tempos, o rumo que 
devemos tomar, os desafios 
que iremos enfrentar, uma vez 
que estamos na transição não 
só do sistema analógico para o 
digital, mas também geracio-
nal”, disse Sadique.

De referir que foram inves-
tidos para a digitalização da 
TVM cerca de 49 milhões de 
dólares norte-americanos, dos 
quais 9 milhões para a cons-
trução do novo edifício e 40 
para o seu apetrechamento. 
Este último valor inclui os in-
vestimentos feitos em todo o 
país, no âmbito da migração 
digital.

O lançamento do sinal digital representa evolução da TVM

Acesse https://t.me/Novojornal
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Terceira vaga à porta
Ontem, foram registados 518 casos positivos, 
dois óbitos e 22 novos internamentos

O 
alarme voltou a soar. 
Moçambique está 
sob ameaça da ter-
ceira vaga da co-
vid-19 que, segundo 

o Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, será mais agressiva 
e violenta que as anteriores.

Durante o mês de Maio 
houve registo de 846 casos 
da covid-19, no entanto, só 
nas primeiras duas semanas 
de Junho corrente foram no-
tificados 1463  casos, o que 
representa quase o dobro do 

mês anterior. 
A situação epidemiológi-

ca é mais grave na cidade de  
Maputo, e nas províncias de 
Maputo e Tete que registam 
índices elevados de todos os 
indicadores da pandemia glo-
bal.   

Na sexta-feira foram no-
tificados 534 casos positivos, 
maior número  registado nos 
últimos dias. Só em uma se-
mana 2197 indivíduos tes-
taram positivo e houve 19 
óbitos, números que não se 

registavam desde Fevereiro 
último, aquando da segunda 
vaga que ceifou em um mês 
perto de 300 vidas e infectou 
cerca de 21 mil pessoas. 

Ainda neste período, o país 
registou uma das taxas de po-
sitividade mais altas da região, 
situando-se deste modo nos 
quatro piores países de África. 
Entretanto, actualmente, a 
taxa de positividade situa-se 
em 17,43 por cento, enquanto 
a de positividade acumulada é 
de 12,65 por cento.

A tendência de crescimen-
to é ainda mais alarmante no 
que diz respeito a novos in-
ternamentos. Só nos últimos 
seis dias, 122 pessoas deram 
entrada nos centros de iso-
lamento e tratamento da 
Ccvid-19 e em outras unida-
des hospitalares, totalizando 
127 internados.

Perante a subida galopante 
de casos positivos, foi con-
firmada na semana finda a 
presença em solo pátrio da 
variante indiana denominada 

Delta, cuja taxa de transmis-
sibilidade é muito elevada. 

Em África, vários países já 
enfrentaram a terceira vaga da 
pandemia, apresentando um 
número maior de casos, maior 
se comparado com as duas 
vagas anteriores, incluindo 
países vizinhos de Moçambi-
que, que registaram nas últi-
mas semanas uma aceleração 
da taxa de transmissão.

A África do Sul, por exem-
plo, registou 17 mil casos num 
só dia. 

O actual incremento 
de casos é, essencial-

mente, resultado de 
dois motivos, nomea-

damente a fiscaliza-
ção inadequada e o 

incumprimento total  
e generalizado, e por 

vezes deliberado, das 
medidas de prevenção 

decretadas 

Nas próximas semanas 
poderemos mais uma 
vez viver situações de 
grande aflição  devido à 
terceira vaga da pan-
demia no nosso país. 
As medidas que hoje 
anunciamos poderão 
ter de ser agravadas de 
acordo com a evolução 
da situação epidemio-
lógica. Cabe às auto-
ridades e às lideranças 
tornarem mais rigorosa 
e efectiva a fiscalização 
em todos os momentos 
e em todo o país

O alívio de algumas medidas de 
prevenção anunciadas em Maio foi 
erradamente interpretado. Muitos 

entenderam que era o anúncio do fim 
da pandemia. Na nossa última comu-

nicação à Nação chamámos atenção 
para  a necessidade de se evitar falsos 

optimismos 

Nestes dois meses 
esquecemos a situação 

dramática de Janeiro 
e Fevereiro, altura em 

que milhares de fa-
mílias moçambicanas 

viveram momentos de 
sofrimento e de luto

A pandemia da covid-19 está 
longe do fim e continua a 

matar. Nos próximos meses 
atravessaremos momentos de 
alta transmissão intercalados 
por períodos de baixa trans-

missão 

Não podemos nunca pensar 
que os momentos de baixa 

incidência se traduzem no fim 
da epidemia. Não podemos 

confundir o alívio das restri-
ções com o relaxamento total 

e definitivo 
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Positivos 518
Óbitos 2
Recuperados 28
Internamentos 22

Positivos 534
Óbitos 2
Recuperados 219
Internamentos 18

Positivos  441 
Óbitos  6
Recuperados  52
Internamentos  35

Positivos  436
Óbitos 5
Recuperados 11
Internamentos  27

Positivos 198
Óbitos 4
Recuperados  48
Internamentos 22

Positivos 70
Óbitos 0 
Recuperados 192
Internamentos

Positivos 2197
Óbitos 19
Recuperados 550
Internamentos 122

26.06 25.06 24.06 23.06 22.06 21.06 Total 
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O país vai receber até 
Agosto próximo pouco mais 
de cinco milhões de doses 
de vacinas contra a covid-19 
no âmbito da necessida-
de de imunização contra o 
novo coronavírus de cer-
ca de 17 milhões de cida-
dãos nos próximos dias. 
A informação foi avançada 
sexta-feira pelo ministro da 
Saúde, Armindo Tiago, que 
sublinhou a importância dos 
moçambicanos continua-
rem a observar as medidas 

de prevenção da covid-19. 
“O Governo tem um projecto 
e está em aquisição um con-
junto de vacinas para os de-
zassete milhões de indivíduos 
que nós precisamos vacinar. 
A previsão, nos próximos 
dias, é de recebermos cerca 
de 500 mil doses de vacinas”, 
disse.

Num outro desenvolvimen-
to, o governante avançou que 
nas primeiras semanas de Ju-
lho o país vai receber cerca de 
mais um milhão de doses de 

vacinas para em Agosto rece-
ber quatro milhões de doses.

Este esforço do Governo 
está a ser feito num momen-
to de carência generalizada 
de vacina no mercado devido 
à corrida internacional pela 
imunização, facto que foi de-
batido na última cimeira da 
Comunidade para o Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC), pois os produtores 
estão a priorizar o seu merca-
do, seus países, seus clientes e 
seu povo.

As novas medidas
No quadro dos esforços visando travar a propa-

gação da doença no país, o Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, anunciou na quinta-feira o agra-
vamento de algumas medidas restritivas por forma 
a atrasar a ocorrência da terceira vaga no país.

De acordo com o Presidente, o actual incremen-
to de casos é, essencialmente, resultado de dois 
motivos, nomeadamente a fiscalização inadequada 
e o incumprimento total e generalizado, e por vezes 
deliberado, das medidas de prevenção decretadas. 

As medidas foram definidas em função da situa-
ção dos indicadores  epidemiológicos e de monito-
ria da resposta do Sistema Nacional de Saúde que 
coloca o país no nível dois, e o fraco empenho dos 
cidadãos na observância das recomendações de 
prevenção.

Com efeito, foram mantidas as medidas do De-
creto número 30 de 26 de Maio de 2021, por um pe-
ríodo de 30 dias com as seguintes excepções:

O recolher obrigatório das 22.00 às 4.00 horas 
em todas as cidades e vilas onde actualmente se 
observa, incluindo a vila-sede de Guruè.

 O atendimento ao público e a emissão de do-
cumentos em instituições públicas deverá ser feito 
utilizando a modalidade de pré-marcação. 

Deve-se privilegiar o teletrabalho de cerca de 30 
por cento de pessoal nas instituições públicas e pri-
vadas em que o distanciamento recomendado não 
seja possível. 

Nos cultos, celebrações religiosas, conferências 
e reuniões, o número de participantes não deve 
exceder a 40 por cento da capacidade máxima do 
local, tendo o máximo de 40 pessoas em locais fe-
chados e 80 em locais abertos.  

Os restaurantes, take-away e entregas ao domi-
cílio passam a funcionar das 6.00 às 20.00 horas.

Os botle stores voltam a funcionar das 9.00 às 
15.00 horas. 

É interdito o uso de teatros, centros culturais e 
auditórios  devendo o seu uso excepcional ser me-
diante pedido devidamente fundamentado dirigi-
do ao ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos. 

O funcionamento dos centros comerciais aos 
domingos, feriados e dias de tolerância de ponto 
passa a ser das 9.00 às 15.00 horas. 

 Excepcionalmente  em situações devidamente 
fundamentadas e após prévia avaliação do Ministé-
rio da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religio-
sos poderá se autorizar a realização de conferências 
e reuniões com um número não superior a 150 pes-
soas.  

Por se verificar a prática de aglomerações e jogos 
colectivos ao longo das praias, volta a ser interdita a 
frequência às mesmas para motivos de lazer. 

Refira-se que as medidas entraram em vigor a 
partir da 0.00 hora de ontem.

O Presidente da República, Filipe Nyusi, disse na sua úl-
tima comunicação à Nação que se a confirmação de casos 
positivos da covid-19 na província de Tete continuar no 
ritmo acelerado a que se apresenta poderá afectar a capa-
cidade de atendimento. 

Desde o início do mês de Junho, Tete é a província com 
maior incremento de transmissão, onde já foi confirmada a 
variante Delta que apresenta maior transmissibilidade, le-
talidade e uma média diária de cerca de 100 casos positivos 
por dia. 

Este facto está a preocupar as autoridades de saúde, 
uma vez que ainda não há meios suficientes como é o caso 
de camas para o internamento e profissionais de saúde à 
altura de responder à situação.

“O Ministério da Saúde sugeriu-me para que o novo 
hospital que inaugurámos em Tete possa servir de centro 
de acomodação de doentes porque estão numa situação 
totalmente difícil”, disse o Chefe de Estado. 

Filipe Nyusi referiu ainda que a situação de Tete não 
pode ser vista de forma isolada, neste momento todas as 
províncias apresentam o mesmo risco de transmissão ace-
lerada.

“Temos de parar essa tendência, mais uma vez somos 
chamados a dar o nosso máximo, aceitando os sacrifícios 
necessários para evitar que a terceira vaga se instale no 
país”, concluiu.

Tete
poderá 
esgotar 
capacidade
de resposta 

Moçambique
receberá cerca
de cinco milhões
de vacinas até Agosto

Acesse https://t.me/Novojornal
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Cimeira de Maputo e luta 
contra o terrorismo

Chefes de Estado e de Governo da Comu-
nidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC) reuniram-se quinta-feira em Maputo. 
No pano de fundo estava a proposta regional de 
apoio a Moçambique no combate ao terroris-
mo. 

Refira-se que em dois anos e meio de ter-
rorismo naquela região estima-se que tenham 
morrido, pelo menos, 600 pessoas e que mais 
de 200 mil já tenham sido obrigadas a procurar 
refúgio em lugares mais seguros.

Ressalta do encontro o facto de os estados-
-membros da SADC  estarem já a trabalhar 
para a identificação, em breve, dos recursos 
necessários para a intervenção conjunta na 
luta contra o terrorismo em Cabo Delgado (ler 
reportagem na página 3 da presente edição).

Segundo o estadista moçambicano, igual-
mente presidente em exercício daquele órgão 
regional, decorre a identificação do contributo 
específico de cada estado-membro.

Com efeito, o Presidente Mokgwetsi Masi-
si, do Botsuana, na qualidade de presidente da 
Troika do Órgão para a Política, Defesa e Segu-
rança, já assinou os documentos, o que falta é 
quantificar, ver que recursos vão ser necessá-
rios para a operação conjunta.

Entretanto, Nyusi deixou claro que as For-
ças de Defesa e Segurança de Moçambique 
(FDS) têm a responsabilidade primária na de-
fesa da pátria e soberania moçambicana, até 
porque melhor conhecem o terreno.

Saudamos o posicionamento da SADC que 
claramente assume que a ameaça terrorista 
contra um estado-membro pode comprome-
ter a segurança de toda a região. 

Sempre defendemos, aqui no domingo, 
que o terrorismo é ameaça global, devendo 
ser combatido, em primeiro lugar, na região, 
onde existem longas fronteiras compartilha-
das. 

Moçambique, ao juntar-se à corrente con-
tra-terrorista, no contexto regional, reitera aos 
olhos do mundo que não está contra o apoio 
internacional, assumindo que esta é uma luta 
de todos. E junta-se à corrente assumindo a 
responsabilidade primária de defender o seu 
território, a sua soberania. 

Aliás, o Presidente da República disse que 
o Estado moçambicano tudo fará para que os 
próximos tempos sejam de agonia e desespe-
ro para os terroristas que semeiam luto e des-
troem habitações e infra-estruturas em Cabo 
Delgado.

A cimeira de Maputo veio provar que Mo-
çambique não está sozinho. Que pode contar 
com os seus pares na região no esboço conjun-
to de programas conjuntos que visam a paz e o 
desenvolvimento.

E porque a paz é condição para o desenvol-
vimento, nada melhor que pugnar por ela para 
o bem de toda a integração regional.

E porque Moçambique entrega, já em 
Agosto, a presidência da SADC ao Malawi, vale 
a pena enaltecer o seu esforço no que promo-
veu como melhor prática nesta integração em 
plena luta contra o terrorismo.

Foi sob a sua presidência que foi instalado, 
em Nacala-Porto, província de Nampula, o 
Centro Humanitário de Pesquisa e Prevenção 
de Calamidades e Desastres Naturais, a bem de 
toda a região Austral de África.

Espera-se que o centro possa, no futuro, 
alertar os países em situações de perigo, e seja 
igualmente capaz de providenciar uma res-
posta na eventualidade de novas catástrofes 
naturais assolarem a região.

Segundo o Presidente Nyusi, a localização 
estratégica da cidade de Nacala, onde o centro 
está instalado, bem como as condições infra-
-estruturais como porto, aeroporto e unidade 
militar contribuíram para a instalação do Cen-
tro de Operações Humanitárias e de Emergên-
cia da SADC.  

Por outro lado, foi durante a presidência 
de Moçambique da SADC que foi inaugurada 
uma ponte entre o Botswana e a Zâmbia, em 
resposta aos desígnios do processo de integra-
ção regional, tendo em vista a dinamização das 
trocas comerciais entre os países da Comuni-
dade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC).

Para Moçambique a infra-estrutura não só 
materializa o sonho de integração regional, in-
serida na visão do desenvolvimento de infra-
-estruturas, como também viabiliza o movi-
mento de pessoas e bens, incrementando as 
trocas comerciais e o turismo.

“A partir desta ponte, podemos chegar a 
qualquer porto da SADC, como Beira, Nacala, 
Walvis Bay, Durban, entre outros, facto que 
concretiza o sonho de conectividade da África 
Austral e de África no geral”, disse o Presidente 
Nyusi durante a cerimónia da sua inauguração.

Estão de parabéns Moçambique e seus líde-
res pela luta que travam contra o terrorismo e 
pela promoção de desenvolvimento em toda a 
SADC.
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Os efeitos da cadeia de Ndlhavela

O resultado 
Há sensivelmente três semanas, 

neste mesmo espaço, alinhavei algu-
mas palavras depois que vi como esta-
vam a ser pontapeadas as medidas de 
prevenção e mitigação contra o novo 
coronavírus em alguns locais de di-
versão. 

Porque quem planta colhe, come-
çam a surgir os resultados da semen-
teira que fizemos. Aumenta o número 
de internamentos nas unidades sani-
tárias e de óbitos.

Por falar em óbitos por causa da 
covid-19, fico quase sempre com os 
cabelos eriçados quando oiço algu-
mas pessoas minimizarem os núme-
ros sob argumento de que a malária, 
tuberculose, acidentes de viação ou 
HIV e SIDA matam muito mais. Uma 
vida perdida é tão valiosa quanto dez, 
quinze ou mais. Pergunte-se aos fa-
miliares directos do defunto.

Usar máscara e praticar o distan-
ciamento social é fácil. Porém, esta-
mos “busy” em fazer ouvidos de mer-
cador.

Precisamos urgentemente que esta 

pandemia passe para que os nossos fi-
lhos possam voltar a cumprir a carga 
horária nos seus estabelecimentos de 
ensino.

Eles têm sonhos. Querem ser astro-
nautas, médicos, pilotos, jornalistas, 
veterinários, engenheiros, cientistas, 
investigadores, em suma tudo o que 
se possa imaginar, mas só almejarão 
os seus propósitos se puderem ter 
uma formação sólida desde a instru-
ção primária até ao pré-universitário.

É hora de todos começarmos a en-
xergar longe. Se não o fizermos in-
corremos no sério risco de ver adiada 
“sine die” a pretensão dos nossos fi-
lhos. 

Porque será que amiúde afirmamos 
com orgulho profundo e olhos radian-
tes que o meu filho é engenheiro? Que 
frequenta a 12.ª? Que está a cursar en-
genharia de petróleos na Malásia? É 
porque nos sentimos vencedores. As-
sumimos que a vitória deles é nossa. 
E, mais bonito, não falhámos na sua 
educação. 

A instrução é como edificar uma 

casa. Se poupamos na fundação, por 
mais que caprichemos no resto, ela 
não será suficientemente resiliente 
ao vento, à chuva e aos demais even-
tos climatéricos. Logo, temos de ba-
talhar juntos para que rapidamente 
as coisas voltem à normalidade, ain-
da que cientes que nada será como 
dantes.

Os países só pulam e avançam 
quando têm população saudável e ca-
paz de produzir. Do outro modo fica 

difícil, pois atrofiam-se iniciativas, a 
morbilidade e mortalidade campeiam 
e influem negativamente em todos os 
segmentos da sociedade, sendo o pro-
dutivo o mais penalizado.

A melhor vacina contra esta pri-
meira grande pandemia do século XXI 
é a nossa responsabilidade individual e 
colectiva. Caso contrário, veremos de-
sabar sobre as nossas cabeças a 4.ª, 5.ª 
e 6.ª vagas. Teremos falhados todos. 
Inadmissível.

Aliás, porque reprovámos no pri-
meiro exame, a partir de ontem volta-
ram a fechar os teatros, praias, centros 
culturais e auditórios. 

Sobre festas que se realizam em al-
gumas casas privadas com mais de 300 
pessoas é de gelar o coração. Três cen-
tenas é, de longe, diferente de três de-
zenas. Roça a irresponsabilidade.

Alarmante é comportarmo-nos as-
sim quando vemos o que está a acon-
tecer em algumas regiões do globo, 
onde os Governos estão a ser forçados 
a recuar nas medidas de desconfina-
mento.

Arrepiar e amedrontar aca-
bam por ser palavras equivalen-
tes quando se faz introspecção em 
relação aos acontecimentos me-
diatizados da cadeia feminina de 
Ndhlavela. Desde que foram tor-
nados públicos aqueles episódios 
envolvendo a população reclusó-
ria muito e bastante ouvimos falar 

e até aterradores comentários.
Muitas são as pessoas que radi-

calizam comentários recorrendo 
à satirização como se as reclusas 

envolvidas não fossem pessoas ou 
que estejam privadas de qualquer 
forma de dignidade porque estão 
em posição de condenação.

Aqui não se pretende questio-
nar como é que a direcção de um 
estabelecimento que devia zelar 
pela dignidade das reclusas que 
estão sob a sua guarda deixou que 
as presas se vissem envolvidas em 
atitudes que até atentam contra os 
direitos humanos ou coisa pareci-
da. O que deve ser feito – isso sim 
– é a sociedade encarar aquelas 
atitudes e analisar se em alguma 
estância contribuem para a mora-
lidade.

Esperamos ansiosamente que a 
comissão que está a levar a cabo as 
averiguações termine com as in-
vestigações e depois vamos todos 
ficar a saber, com detalhe e cir-
cunstância, como é que os factos 
ocorreram. Ficamos todos satis-
feitos no final?

A nosso humilde ver, os efei-

tos da cadeia feminina poderão 
ser catastróficos e podem contri-
buir para colocar a nu mais uma 
das faces de imoralidade que tem 
sido protagonizada por muitas 
pessoas na sociedade. Ficará, por 
assim dizer, exposta uma imagem 
degradante, nada construtiva e 
difícil de apagar de um estabele-
cimento prisional propriamente 
dito, mas de cenas requintadas de 
imoralidade que em nada se dife-
renciam dos conhecidos filmes de 
pornografia.

O que entendemos e resolve-
-se partilhar com a sociedade en-
volvendo aquele estabelecimento 
tem a ver com a pertinência ou 
não da divulgação dos contornos 
dos factos. Podem servir de esco-
la e traumatizar as camadas mais 
novas da sociedade que todos 
queremos pura e saudavelmente 
digna, como de vir a ter um efeito 
em cascata que seria difícil con-
sertar.

Se vai ser produzido um relató-
rio e torná-lo público sobre aquela 
cadeia, pensamos que em razão de 
equidade seria necessário realizar 
para todos os estabelecimentos. 
Certamente que o que aconte-
ce em Ndhlavela pode ser menos 
grave ao que sucede nas outras 
cadeias, pensamos. 

Certamente que na cadeia en-
contram-se reclusas que, den-
tro de pouco tempo, podem vir 
a ser restituídas à liberdade e que 
eventualmente nunca tiveram 
envolvimento e até ignoravam a 
verificação daqueles factos onde 
cumprem a pena.

Num outro ponto de vista, 
agora mais lato da problemática, 
colocamos para a avaliação se não 
faria sentido perceber se os fac-
tos que possam ser tornados pú-
blicos não estariam a representar 
mais uma manifestação do tipo 
de sociedade que está a evoluir no 
nosso seio. 

Por falar em óbitos por causa 
do novo coronavírus, fico quase 
sempre com os cabelos eriçados 

quando oiço algumas pessoas 
minimizarem os números sob 
argumento de que a malária, 

tuberculose, acidentes de viação 
ou HIV e SIDA matam muito mais. 

Uma vida perdida é tão valiosa 
quanto dez, quinze ou mais

Esperamos ansiosamente que 
a comissão que está a levar a cabo 

as averiguações termine com as 
investigações e depois vamos todos 

ficar a saber, com detalhe e cir-
cunstância, como é que os factos 

ocorreram. Ficamos todos satisfei-
tos no final?

Acesse https://t.me/Novojornal
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AQUAPONIA

Investidos cerca de 400 mil neste projecto 

Hortícolas produzidas de forma sustentável

d Angelina Mahumane
angelina.mahumane@snoticias.co.mz
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Perfeita combinação 
aquacultura/horticultura

A
quaponia é um sistema 
de criação de peixes 
em tanques e a água 
que sai destes é usa-
da para o cultivo de 

hortícolas. É um projecto destes 
que está a ser implementado por 
Daniel Mudumelane, no bairro 
de Mumemo, em Marracuene, 
província de Maputo, num in-
vestimento inicial de 400 mil 
Meticais. 

Na aquaponia cria-se peixe 
nos tanques e hortícolas em can-
teiros feitos com base no cimen-
to e que no lugar de areia, como é 
habitual, tem pedras. “O sistema 
funciona através da recircula-
ção de água. A mesma água que 
usamos nos tanques é usada para 
irrigação dos canteiros que basi-
camente têm pedras e as respec-
tivas culturas”, explica Daniel 
Mudumelane em entrevista ao 
domingo.

Nos canteiros tem culturas 
que ajudam na  limpeza da água, 
nomeadamente cebola, tomate, 
beterraba e couve. Neste proces-
so, o tempo de cultivo é reduzi-
do. Por exemplo, se leva 40 dias 
no canteiro normal de terra, nes-
te sistema pode baixar em 10, por 

causa da rega que é permanente. 
Para controlar o nível da água, 

cada canteiro tem válvulas ma-
nuais criadas especificamente 
para o efeito. Assim, quando a 
água chega a um determinado ní-
vel, o sistema faz a sucção, de for-
ma automática, até o nível míni-
mo. Depois disso, volta a encher. 

Quando a água é descarre-
gada dos canteiros retorna para 
o tanque e depois é reconduzida 
para o tanque com peixes. “Não 
se desperdiça água e o que se gasta 
em terra, neste sistema gastamos 
apenas 10 por cento. Não preci-
sa de adubos e nem pesticidas. É 
uma agricultura sustentável, só é 
preciso alimentar os peixes com 
uma ração de qualidade”, disse.

Mudumelane referiu que ao se 
alimentar o peixe libertam-se ex-
crementos que se misturam com a 
água que levam consigo dois tipos 
de bactérias conhecidas por ni-
tritos e nitratos. Estas últimas são 
consumidas pelas plantas.

“As plantas retiram os nitratos 
e assim reduz a carga da toxidade 
da água dos peixes. Por esta razão, 
na aquacultura normal é preci-
so despejar a água de tempos em 
tempos”, disse.

domingo procurou saber de 
onde  Daniel Mudumelane trouxe 

a ideia de conjugar a aquacultura 
com a horticultura, ao que res-
pondeu que no ambiente urbano 
é preciso ter verduras e proteí-
nas. “Fiz a pesquisa e optei por 
este sistema porque é sustentá-
vel até em termos de consumo 
de energia”. 

As bombas são eficientes 

e servem mais para garantir a 
circulação da água, não exigem 
muita pressão. “Temos bombas 
de 80 watts, no máximo de de-
sempenho. O mais importante 
é garantir oxigénio, por isso as 
bombas de ar devem funcionar 
24 horas. As de água só funcio-
nam durante o dia”.

AQUACULTURA

Para além do tanque em que 
faz aquaponia, Mudumelane tem 
outros dois onde pratica a aqua-
cultura. Nestes, é preciso drenar 
água semanalmente, pois não tem 
plantas para purificar a água e se 
continuar a alimentar os peixes 
por muito tempo podem morrer 
por causa da toxidade. “Para o 
nosso caso, quando descarrega-
mos temos alguns canteiros em 
terra para aproveitar os nutrientes 
da água”.

Antes de implementar em 
Mumemo, Daniel Mudumulane 
fez um ensaio em casa onde con-
seguiu uma quantidade enorme 
de peixe, por isso resolveu repli-
car. “Estamos há dois anos aqui, 
tivemos a primeira colheita. Con-
segui uma quantidade significa-
tiva, tendo em conta que não po-
voei tanto”.

Os tanques foram povoados 
no fim do ano passado. Para me-
lhor produzir é preciso ração de 
qualidade e temperatura de água 
que varia de 25 a 28 graus, se não 
resolver estes problemas leva mais 
tempo para atingir as 250 gramas 
que são recomendáveis para a co-
mercialização.

Com um sistema de aqueci-
mento com 28 graus permanen-
tes, os peixes desenvolvem mais 
rápido porque comem mais e com 
regularidade. Mas, naquele caso, 
depende da temperatura ambien-
te. 

Acesse https://t.me/Novojornal
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Ração caseira

Daniel Mudumelane mostrando como funciona o  tanque de  aquaponia

Tanques destinados à criação do peixe usado para repovoar em tempos de crise

Canteiro de cebola
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“Nas condições em que esta-
mos, são necessários oito a doze 
meses para o peixe atingir o ta-
manho ideal. No Inverno os peixes 
deixam de se alimentar com regu-
laridade e ficam em baixo. No Ve-
rão é que vamos ter uma explosão 
em termos de crescimento porque 
ficam em cima e se alimentam 
melhor”.

O investimento inicial foi de 
cerca de 400 mil Meticais e o maior 
bolo deste valor foi para a aquisi-
ção de bombas e equipamento 
para suprir as falhas de energia 
que são frequentes naquela zona, 
entretanto, o entrevistado acredi-
ta que em três a quatro anos pode 
começar a ter o retorno.

“Se tivéssemos electricidade 
fiável teria investido metade do 
valor, teria investido na constru-
ção de tanques apenas. Não pode-
mos ficar mais de duas horas sem 
energia porque as bombas de oxi-
génio param de funcionar e todo 
peixe morre”.

Para Daniel Mudumelane, os 
alevinos não são onerosos, de-
pendendo do tamanho, podem 
ser comercializados ao preço de 
quatro Meticais cada, entretanto 
os produtores começam a escas-
sear, “compro nos distritos de 
Bilene e Chókwè, na província de 
Gaza, e na época em que estava a 
fazer experiências comprava em 
Vilankulo, em Inhambane. Estra-
tegicamente tem de se comprar e 
deixar em tanques para povoar em 
tempos de crises, no Inverno”. 

No seu entender, todos podem 
criar peixe em cativeiro. A propor-
ção é um peixe para cada 20 litros 
de água, pode se fazer com outra 
estrutura que não seja o cimento. 

RAÇÃO CASEIRA 

Segundo Daniel Mudumelane, 
uma das saídas encontradas foi a 
produção de ração caseira, uma 
vez que a comprada é onerosa. “Se 
conseguirmos ter uma maneira 
sustentável de produzir ração, o 
projecto pode avançar”. 

Uma das condições para am-
pliar a produção de peixe em cati-
veiro passa por tornar sustentável 
a produção de ração. É que um 
saco de ração para peixe custa cer-
ca de 3 mil Meticais. Para determi-
nar a quantidade necessária é pre-
ciso ver a quantidade de peixe em 
termos de quilos que se pretende 
tirar e multiplicar 1,5 dos mesmos 
em ração.

“Se quero tirar 100 quilos de 
peixe tenho de multiplicar por 1,5, 
o que equivale a 150 quilos de ra-
ção. É preciso ver por quanto é que 
se pode vender o peixe”, referiu. 

Acrescentou que a ração co-
mercial é muito cara e não está 
disponível no mercado nacional. 
“Tem de ser importada, por isso 
optámos em fazê-lo. Usamos fa-
relo, uma proteína animal ou ve-
getal. Usamos restos de peixe e 
matapa. É preciso produzir a ração 
a um preço que seja competitivo”, 
concluiu. 

Acesse https://t.me/Novojornal
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d FREDERICO JAMISSE
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

Saúde debate aborto seguro
e humanização de serviços
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O
s profissionais de saúde estão 
todos de acordo: urge reduzir 
mortes resultantes da interrup-
ção clandestina da gravidez. 

Convergem na necessidade 
da promoção de prática de ginecologia e 
obstetrícia responsável e segura, de modo 
a reduzir a morbi-mortalidade materna 
devido ao aborto inseguro e suas compli-
cações (ler texto ao lado).

Para o efeito, destacam a necessidade 
de ampla divulgação da Lei n.º 35/2014, 
quer a nível dos provedores, quer da co-
munidade. 

A Associação Moçambicana de Obste-
tras e Ginecologistas (AMOG) quer ver im-
plementado um projecto que visa o treina-
mento de provedores de serviços de saúde 
sexual e reprodutiva no país.

Avultam como peças-chave do projec-
to vários profissionais de saúde, nomea-
damente, especialistas, licenciados em 
Saúde Materna, enfermeiros de Urgência 
de Ginecologia e técnicos de Laboratório e 
Farmácia.

Concordam que o projecto não irá além 
da intenção caso não se humanize a pres-
tação de serviços, afastando a ideia de que 
clínicas de aborto são palcos de terror.  

“Pretendemos sensibilizar as atenden-
tes a adoptarem um serviço humanizado 
e serem pioneiras no impulsionamento da 
implementação do aborto seguro”, explica 
Honore Sumba Kahozi,  gineco-obstetra e 
director de Serviços do Hospital Geral de 
Mavalane (HGM), durante a palestra de 
clarificação de valores e humanização de 
serviços,  organizada, recentemente, pela 
AMOG, em Maputo.

Aquele médico sublinhou: “tanto o 
aborto inseguro, feito por pessoal não qua-
lificado, quanto o seguro, ainda que prati-
cado por pessoal qualificado, mas fora da 
unidade sanitária, constituem um risco 
para a mulher e são ambos considerados 
crimes”.

Hermengarda Pequenino, presidente 
interina da AMOG, reforçou que “treinar, 
refrescar, monitorar e promover a mento-
ria são o foco para estimular mudanças, por 
parte dos membros da AMOG espalhados 
pelas unidades sanitárias das províncias”.

Temos de respeitar   
o doente

– Arnaldo Inácio Vilanculos, médico  
gineco-obstetra -  Lúcia Tembe, médica 

Para Arnaldo Inácio Vilanculos, médico 
gineco-obstetra, no atendimento a situa-

ções de aborto, e não só, é importan-
te a recuperação de valores perdidos  
humanizando os serviços prestados. 

“Só desta forma teremos sucesso. 
Nascemos humanos, mas por vezes 
custa-nos manifestar o nosso lado 
humano durante as nossas activida-
des. Não nascemos a cobrar dinheiro, 
a bater nas pessoas e muito menos 
a desprezar o próximo. Nascemos a 
chorar”, enfatizou. 

De forma específica, defende a ne-
cessidade de prestação de assistência 
integral ao indivíduo, considerando o 
contexto sociocultural, aplicando os 
princípios básicos de qualidade e hu-
manizados.

Falou igualmente da necessidade 
de formação de profissionais de quali-
dade, ensinando-os a respeitar a vida, 
a dignidade e direitos da pessoa hu-
mana.

A médica gineco-obs-
tetra Lúcia Tembe, falan-
do sobre o aborto, desta-
cou a importância de um 
acompanhamento psico-
lógico. 

“Queria propor que as 
pessoas que fazem abor-
to seguro conversassem 
antes ou depois com um 
psicólogo, de forma a ex-
plicar as consequências 
do que fazem”, referiu. 

Acompanhamento  
do psicólogo 
é fundamental

Médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde manifestam preocupação 
com a humanização de serviços nas unidades sanitárias

Acesse https://t.me/Novojornal
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Honore Sumba Kahozi, gineco-obstetra e director de 
Serviços do HGM, ressaltou que “tanto o aborto inse-
guro, feito por pessoal não qualificado, quanto o seguro 
ainda que praticado por pessoal qualificado, mas fora 
da unidade sanitária, constituem um risco para a mu-
lher e são ambos considerados crimes”.

De qualquer modo, Honore  defende que na unidade 
sanitária, caso o médico seja “objecto de consciência, 
ele não é obrigado a fazer o aborto, excepto se for para 
salvar a vida. 

 Em caso de ser objecto de consciência tem 
de indicar ou encaminhar a paciente a um ou-
tro médico para que possa fazer o aborto”. 
Honore Kahozi referiu que é preciso haver coordena-
ção com todos os outros parceiros, para além do acesso 
aos fármacos e advocacia para áreas cruciais, de forma 
a salvar a vida das mulheres. 

Igualmente, “quero ressalvar que os serviços de 
apoio à gravidez são gratuitos.

 Em casos de aborto seguro e casos de violência que 
tenha passado pela Polícia é gratuito. Em casos de vio-
lência sexual, nas zonas rurais, a vítima pode dirigir-se 
ao Centro de Saúde, beneficiar de atendimento. Depois 
será encaminhada para a Polícia”.

Igualmente, Hermengarda Pequenino, presidente 
interina da AMOG, reforçou que “treinar, refrescar, 
monitorar e promover a mentoria são o foco para es-
timular mudanças, por parte dos membros da AMOG 
espalhados pelas unidades sanitárias das províncias”.

Médico pode 
guiar-se pela 
sua consciência
– Honore Sumba Kahozi, gineco-obstetra 
e director de Serviços do HGM

- Fausta Tembe Cumbana, médica

Hospital não é lugar    
de terror

Fausta Tembe Cumbana, médica, 
sublinhou que, por vezes, os profis-
sionais de saúde esquecem-se do jura-
mento que fizeram, com foco na hu-
manização do trabalho que realizam. 

Acrescentou que alguns profissio-
nais, sem disso se darem conta, trans-
formam a unidade sanitária em lugar 
de terror, o que não pode ser tolerado.

Lamentou situações em que a pa-
ciente que busca tratamento de abor-
to, e não só, chega às 07h00 da manhã 
e só é atendida às 14h00, saindo do lo-
cal depois das 18h00 horas.

Falando sobre o aborto, Fausta 
Cumbana apontou que “temos a mania 
de julgar as nossas pacientes. A meni-
na com gravidez está em desespero e 
precisa de apoio. Não devemos conti-
nuar a julgar, porque ela está grávida. 
Ela já está no isolamento social. Temos 
de saber ouvi-la e prestar ajuda”. 

Evitar caminhos 
clandestinos
– Caprina Zefane, enfermeira do Hospital de Mavalane

Caprina Zefane, enfermeira do Hospital Geral 
de Mavalane, disse que muitas pessoas que pro-
curam serviço de aborto são adolescentes e em 
algum momento chegam à unidade sanitária e 
deparam-se com um ambiente diferente e as-
sustador, por isso voltam durante a noite ou 
procuram caminhos clandestinos, colocando a 

sua vida em risco. 
Ela reprova esta atitude: “Tendo um ambiente 
próprio, uma sala condigna com um atendi-
mento calmo, conversa relaxada e humanizada, 
elas podem sentir-se à vontade e expor os seus 
problemas aqui, evitando risco em unidades 
clandestinas”, defendeu.

Acesse https://t.me/Novojornal
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DANÇA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Artes e Letras

d Pretilério Matsinhe
pretileiro.matsinho@snoticicas.co.mz

Uma arte sobrevivente!

A 
pandemia do novo coro-
navírus veio para sufo-
car todos os sectores. 
A dança, tal como as 
outras manifestações 

culturais, não escapou ao aperto 
que se vive, em Moçambique, 
desde Março do ano passado. 

A reportagem do domingo 
ouviu alguns coreógrafos e bai-
larinos que falaram da situa-
ção actual da dança no país, no 
contexto da covid-19, da sus-
tentabilidade da arte e dos seus 
desafios, tendo afirmado que os 
espectáculos com a presença do 
público fazem falta e que as pla-
taformas digitais são boas, mas 
deve haver investimento para 
que se transmitam imagens 
com qualidade, afinal de con-
tas, o consumidor merece todo 
o respeito. Acrescentam que há 
um investimento a ser feito ao 
longo dos anos para que a dança 
se firme na rota das indústrias 
culturais. Mas, para tal, dizem, 
é preciso investir na formação e 
na profissionalização da arte. 

O CAOS CAUSADO 
PELA COVID-19

Quito Tembe, director do 
festival Kinani, curador, co-
reógrafo e bailarino, não tem 
dúvidas que a dança está a ga-
nhar respeito no país. “Estamos 
a crescer na rota dos festivais 
mundiais da dança contem-
porânea, há pessoas que estão 
a confiar em nós para virem ao 
país para consumir nossos pro-
dutos”. Daí que para o artista o 
maior desafio é a profissionali-
zação da dança, de tal forma que 
possa entrar na rota das indús-
trias culturais. 

Mas quando reflecte sobre o 
impacto da covid-19 na dança, 
uma tristeza abala-lhe. “Todas 
as estruturas sofreram, mas em 
algum momento foi positivo 
para todos. Pôs-nos à busca de 
soluções, formas e modelos de 
funcionamento. Tivemos tem-
po para trabalhar na prática de 
novos elementos que possam 
sustentar a dança e o Kinani”. 

Para o nosso entrevistado, 
a solução para que a dança não 
entre em agonia em tempos de 
crise é se buscar formas para que 
ela seja economicamente inde-
pendente. “As nossas artes não 
podem estar sujeitas à depen-
dência externa. Devemos nos 
esforçar para que nós mesmos 
criemos rendas, sob o risco de a 
nossa soberania estar em risco e 
sermos guiados e ditados o que 
devemos produzir e mostrar”.

Ainda sobre o imapacto da 
covid-19, Quito acredita que 
o confinamento fez os artistas 
mergulharem no processo de 
produção e espera-se trabalhos 
de alta qualidade. “Os artistas 
quando estão no sufoco criam 
mais e estou ansioso para ver os 
resultados. Penso que teremos 
muitas obras revolucionárias”. 

O nosso semanário ouviu 
também Virgílio Sithole, coreó-
grafo e bailarino e que acredita 
que a pandemia veio para para-
lisar tudo. “Podíamos criar, mas 
não tínhamos onde apresentar 
os resultados. Mas, felizmente, 
a perseverança e o querer con-
tinuam lá. Só que enfrentei di-
ficuldades para fazer filmagens, 
por exemplo. Para não cair na 
angústia, fui fazendo pesquisas 
sobre a dança e os diversos pro-
cessos criativos”. 

Enquanto isso, para Pak Nd-

jamena, coreógrafo, bailarino 
e director do Festival Raiz, o 
período de confinamento pela 
covid-19 foi de redescoberta. 
O artista aproveitou a oportu-
nidade para explorar o cinema 
e conseguiu produzir e lançar 
Deus me Acudi, uma curta-
-metragem. 

“Este tempo todo fez com 
que repensasse o projecto lo-
calmente, já que não mais podia 
viajar para o exterior. Conse-
guimos rodar o filme em Ma-
puto. Foi também um tempo 
suficiente para repensar o Fes-
tival Raiz, procurar mais cola-
borações internacionais, criar 
projectos. Já que não podia ir 
ao palco, fiquei na escrita. Para 
mim este tempo era necessário 
e foi bom ter essa paragem”.

Pak Ndjamena, que também 
é coreógrafo, com a covid-19 
deu para trabalhar através das 
plataformas digitais, mas com o 
aparente relaxamento das me-
didas, a agenda começa a sorrir. 
“A nível de produção, alguma 
coisa mudou. Já temos eventos 
presenciais e é possível produzir 
mais. Já estivemos mais aperta-
dos com a pandemia e eventos 
‘online’, apesar de necessários, 
são diferentes de presenciais”.

INSUSTENTABILIDADE 
DA DANÇA

Virgílio Sithole não tem dú-
vidas que continua a ser impos-
sível viver só da dança no país. 
“Acredito, deve ser muito difí-
cil para muitos colegas artistas 
que somente abraçaram a arte 
de dançar como única fonte de 
rendimento”. Para o artista, a 
maior dificuldade provém do 
facto de não existir a cultura de 
apoiar as artes. “Quanto ganha 

(cachê) um artista, falo dos co-
legas da dança, por espectáculo? 
Quantas salas temos para apre-
sentar trabalhos? Que empresa 
ou empresário/produtor abraça 
um projecto de dança em Mo-
çambique e investe nele? Senão 
em projectos internacionais? 
Quem valoriza a dança neste 
momento, senão os próprios fa-
zedores? Qual é o público edu-
cado que aceita pagar um bilhe-
te de espectáculo de dança, que 
pode custar 150/200Mt?”. 

Enquanto isso, Pak Ndja-
mena acredita que a maior di-
ficuldade para tornar a arte 
sustentável é a falta de espaços 
alternativos para a apresenta-
ção de trabalhos, o que poderia 
atrair mais público. “Por isso a 
minha preocupação é com a for-
mação do público que vai ser o 
motor da mudança. Formámos 
a Associação Converge Mais, e 
que vem para solucionar alguns 
problemas que este sector tem: 
a formação e capacitação artís-
tica em produção coreográfica 
para poder expandir esta arte”.

Por seu turno, Quito Tembe 
diz que a dança é igual às ou-
tras profissões e que é preciso 
investir para sobressair. “Neste 
momento temos um grupo na 
França a se formar em matérias 
de iluminação, em cenografia, 
vídeo e som, que é para discutir 
a profissionalização da dança, 
porque isso passa por ter uma 
equipa que trabalha com ele e 
não só o coreógrafo que vai ao 
palco e depois termina por aí”.

Quito Tembe defende que 
viver da dança requer a cons-
ciência de ter a arte como uma 
estrutura sólida e como traba-
lho colectivo. “Esta questão de 
viver da dança passa por uma 

estruturação das companhias e 
coreógrafos, onde cada um tem 
de estar consciente que é uma 
instituição que tem um crono-
grama de trabalho. E isso é que 
nos vai tornar fortes”. 

ARTE CONSCIENTE
Virgílio Sithole acredita que 

as artes devem se envolver cada 
vez mais na luta para ajudar a 
resolver os diversos problemas 
que o país enfrenta, como, por 
exemplo, os ataques terroris-
tas em Cabo Delgado, sendo 
que a arte pode sensibilizar as 
comunidades no combate ao 
aliciamento de jovens para se 
juntarem aos grupos terroris-
tas e para reduzir os riscos de 
traumas nos acampamentos de 
deslocados.

“A sociedade no geral está 
com pensamentos e atitudes de 
insurgência comportamental. 
Desde o seio familiar, passan-
do por social, até as instituições 
públicas e privadas. A dança 
pode intervir nos processos de 
medição de conflitos, influen-
ciando na busca e gestão da paz, 
na reconciliação, na redução 
das assimetrias regionais e entre 
as comunidades”.

Ndjamena corrobora com 
Sithole. Neste momento o co-
reógrafo está a desenvolver um 
projecto cinematográfico so-
bre o drama humanitário que 
se vive na província de Cabo 
Delgado. A ideia é sensibilizar 
o mundo para que acorde e se 
revolte contra a morte de seres 
humanos. “Queremos apenas 
transmitir a ideia de esperança, 
de que nem tudo é o fim e que 
há ainda oportunidade de viver, 
mesmo depois de tanto sofri-
mento”.

Pak Ndjamena Virgílio Sithole Quito Tembe

Acesse https://t.me/Novojornal
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FESTIVAL KANYAKA

Artes e Letras

C
aiu ontem o pano sobre 
o Festival KaNyaka com 
a entrega de prémios aos 
vencedores dos diversos 
concursos promovidos no 

âmbito das celebrações dos 21 anos 
da elevação daquela ilha à categoria 
de distrito municipal de Maputo.

As festividades, iniciadas no dia 
15 do mês em curso, foram marca-
das por diversas actividades cul-
turais e desportivas, com destaque 
para o canto e dança, teatro (com 
a participação do grupo Os Mak-
wakwas, que apresentou a peça 
“Dois Perdidos Numa Noite Suja”), 
jogos tradicionais, maratona, ca-

Vencedores
premiados
d Belmiro Adamugy

belmiro.adamugy@snoticicas.co.mz
noagem e velas e feiras de artesana-
to e saúde. O festival foi organizado 
pelo município de Maputo – distrito 
municipal KaNyaka.

Em cerimónia honrada pela pre-
sença do presidente da Assembleia 
Municipal, Samuel Mudumela, o 
vereador de KaNyaKa, Alex Muian-
ga, membros dos poderes locais, 
agentes económicos, entre outros, 
procedeu-se à entrega de prémios 
aos vencedores dos diversos con-
cursos desportivos.

Assim, na categoria de vetera-
nos, Simião Mausse sagrou-se ven-
cedor entre os veteranos, ou seja, 
acima dos 50 anos; na mesma cate-
goria, mas em femininos, Joana foi 
a consagrada. Nas outras categorias 

(10-13 anos) Frenque Zimba (mas-
culino) e Gabriela Sambo (femini-
no) foram os vencedores; no esca-
lão 14-16 anos, Francisco Xadreque 
(masculino) e Pricília Nhaca (femi-
nino) foram os premiados.

Na canoagem Flávio Celeste foi o 
vencedor enquanto no concurso de 
barcos à vela, o vencedor foi o Barco 
Julião (Maguemane). No desafio en-
tre escolas, o quarteto vencedor foi 
constituído por Nércia Fumo, Inês 
Malo, Lurdes Chivambo e Nesma 
Charana. No concurso entre esco-
las, a EPCI Nkalane foi a eleita.  

Os diversos vencedores recebe-
ram medalhas e no caso das cate-
gorias dos mais novos, para além 
de medalhas, receberam material 

escolar, entre cadernos, canetas e 
material desportivo.

Na sua breve intervenção, o ve-
reador Alex Muianga, um dos men-
tores do Festival KaNyaka, apelou 
para uma massiva participação dos 
ilhéus nas actividades artístico-
-desportivas porque “se destinam 
a promover a nossa própria ilha e 
as potencialidades aqui existentes”.

Não deixou de alertar para a ob-
servância das regras de higiene e 
do distanciamento social impostos 
pela pandemia da covid-19; aliás, 
durante a cerimónia de premiação, 
ele comportou-se como educador 
cívico apelando continuamente 
para a observância das mesmas re-
gras. O festival tem por objectivos 
promover as potencialidades turís-
ticas e culturais de KaNyaka através 
de demonstrações da gastronomia, 

artesanato, música, teatro, dan-
ça, literatura locais; dinamizar o 
aproveitamento turístico através 
da prática de atletismo, canoagem, 
surf, barco à vela; impulsionar o 
movimento turístico e promover a 
criação de novos postos de traba-
lho, entre temporários e definitivos. 
A promoção da geração de renda a 
micros e pequenos empreendedo-
res através do impulso de consumo 
de bens e serviços também faz parte 
destas preocupações. 

Estas actividades estão inseri-
das no ensaio do grande Festival 
KaNyaka agendado para Novem-
bro próximo e que irá movimentar 
modalidades como música, teatro, 
canto e dança bem como várias 
competições desportivas, entre 
maratonas, canoagem e corridas de 
barcos à vela.

Samuel Mudumela entrega o prémio ao vencedor dos veteranos
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Real Divas
lançam single

As Real Divas, banda moçambi-
cana constituída por um trio, lan-
çaram recentemente o single “Onde 
Falhei”.

Segundo elas, “Onde Falhei” fala 
de uma “relação que acusa algum 
desgaste, onde uma das partes 
questiona o que poderá estar a fa-
lhar e a correr mal para que tudo es-
teja a mudar drasticamente, pois faz 
de tudo para o agradar. Um grito de 
alerta para que ninguém se acomo-
de na relação e procure saber o que 
está a falhar para que juntos possam 
resolver o que está mal e ainda salvar 

o casamento”.
O grupo, que surgiu no mercado 

há poucos meses, escolheu o Dia da 
Independência de Moçambique, 25 
de Junho, para divulgar o segundo 
single promocional, nas várias pla-
taformas de streaming.

Depois de “Never leave you”, as 
Real Divas (Dyna, Isa Manhique e 
Tawida Aly) surgem com novo tema 
cantado em português, com trechos 
em inglês e versos em changana, 
pretendendo assim continuar a dar 
ao seu público música pop africana 
com influência de outros ritmos.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Ainda que se viva na indefinição sob pon-
to de vista oficial, na prática assiste-se a uma 
“guerra” entre a vontade de escrever con-
forme se lê em manuais brasileiros e portu-
gueses, e de acordo com a ortografia antiga. 

Elísio Dista, estudante do curso de Servi-
ço Social em uma das maiores universidades 
do país, desfaz-se em lamentações, porque o 
novo AO “ainda não foi abraçado pelo nosso 
país”. Por este motivo, “o nosso dia-a-dia, 
sobretudo na universidade, é um desafio, 
pois a maior parte dos manuais que recebe-
mos é de autores brasileiros. A ortografia é 
diferente da nossa”.Ainda assim, relata que 
alguns docentes exigem que “não usemos 

aquela forma de escrita, facto que nos deixa 
transtornados, pois, lendo, nós memoriza-
mos as palavras…”. Este é o principal motivo 
que leva Elísio Dista a pedir: “que se chegue 
ao término do processo, pois é complicado 
termos de processar como escrever certas 
palavras”.  Por seu turno, a estudante de Ma-
rketing e Relações Públicas Tatiana Zicuela, 

como a maioria, confessa estar perdida, por 
um lado, em relação à ratificação pelo nosso 
país, por outro, por se ver enrolada entre a 
ortografia “antes do Acordo e a nova”. 

Lembra que o nosso país segue a norma 
europeia, isto é, o Português Europeu, mas, 
ao mesmo tempo, “já não escrevemos exac-

tamente como Portugal. Isto é chato. Veja 
que há docentes que exigem a ortografia 
antiga e outros a nova”, revela.  Entretanto, 
Márcia Nhaca, estudante de Biologia Mari-
nha, considera que “não há condições para 
ratificação e, ao mesmo tempo, para to-
mada de providências em relação a muitos 
aspectos decorrentes disso, por exemplo, a 
produção de materiais que reflictam a nova 
ortografia”. 

Mas a verdade é que “passamos por mui-
tos transtornos, sobretudo porque não há 
uma única orientação nas escolas. 

Cada professor determina o que quer. 
Isto é complicado para o aluno”, observa.

d CAROL BANZE
carol.banze@snoticicas.co.mz
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Novo Acordo Ortográfico
deixa Moçambique no vácuo?

É 
já uma narrativa de al-
guns anos. Sabe-se, in-
clusive, da existência de 
uma Comissão Nacional 
da Língua Portuguesa, 

um órgão do Instituto Inter-
nacional da Língua Portuguesa 
(IILP), parte da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), que trabalhou na elabo-
ração de um parecer que, ao que 
se sabe, foi positivo em relação à 
ratificação do Acordo Ortográfi-
co (AO) pelo nosso país. Desde 
essa altura, sensivelmente seis 
anos, não se vislumbra coelho 
nenhum nesta mata. Para piorar 
a situação, hoje, pouco ou quase 
nada se diz sobre esta matéria.

As tentativas feitas pelo do-
mingo para saber, junto dos 
principais actores, do anda-
mento do processo, redunda-
ram em fracasso. Em conversa 
informal com um dos membros 
da comissão, este garantiu que 
tudo o que tinham de fazer es-
tava concluído e devidamente 

encaminhado, mas, até aqui, 
nenhum resultado foi avança-
do. Na realidade, esperava-se 
que este processo tivesse passa-
do pelo Conselho de Ministros, 
para devida apreciação, de onde 
avançaria – estando em confor-
midade – para a Assembleia da 
República para ratificação. 

NORMAS COMUNS

Está em causa a ortografia da 
língua portuguesa, que é deter-
minada por normas legais. No 
início do século XX, Portugal es-
tabeleceu pela primeira vez um 
modelo ortográfico de referên-
cia para as publicações oficiais 
e para o ensino. No entanto, as 
normas desse primeiro Formulá-
rio Ortográfico não foram adop-
tadas pelo Brasil. Desde então, a 
ortografia da língua portuguesa 
foi alvo de um longo processo de 
discussão e negociação, com o 
objectivo de instituir, através de 
um único tratado internacional, 
normas comuns que rejam a or-
tografia oficial de todos os países 

de língua portuguesa.
Ora, aqui, de forma especial, 

falamos do Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa, um tra-
tado internacional assinado em 
1990 pela Academia de Ciências 
de Lisboa, a Academia Brasileira 
de Letras e delegações dos res-
tantes países abrangidos pelo 
acordo: Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique e 
S. Tomé e Príncipe, assim como 
Timor-Leste. Este acordo en-
trou em vigor no ano de 2009 no 
Brasil e em Portugal. Em ambos 
os países foi estabelecido um 
período de transição: três anos 
no primeiro e seis no segundo. 
Moçambique ficou de fora do 
grupo dos países da CPLP que já 
ratificaram todos os documentos 
conducentes à aplicação desta 
reforma. Com efeito, vem nave-
gando ora “orientado” por esse 
vento da mudança – ora não – 
trazido pelos manuais produ-
zidos no Brasil e também pelas 
formas escritas de Portugal con-
formadas com o novo AO, e as 
antigas.

Um “ouve dizer” que já se escreve A demora tem a sua razão de ser
– Chimica Francisco, docente universitário

Conforme se pode depreender, o 
professor e/ou orientador carrega 
consigo um peso considerável nesta 
viagem sem fim à vista. Para Chimi-
ca Francisco, docente universitário, 
“a questão de fundo é que o nosso 
país ainda não ratificou o Novo Acor-
do Ortográfico, assim sendo, tem sido 

minha obrigação, no meu 
dia-a-dia, durante as aulas 
fazer com que os estudan-
tes usem correctamente a 
norma do PE, a que está ofi-
cialmente em vigor no nosso 
país, até que as autoridades 
ratifiquem o novo AO”. En-
tretanto, avança que, “antes 
mesmo de o AO entrar em vi-
gor em países como Portugal, 
por exemplo, alguns estu-
dantes já tinham ‘problemas’ 
de escrita, por influência dos 
livros escritos em Português 
Brasileiro (PB). Era normal e 
continua a ser que num tra-
balho apareçam o Português 
Europeu (PE) e o PB (muitos 
estudantes não têm noção ou 
consciência da sua escrita). 
Nesses casos específicos, era e 
continua a ser minha obriga-
ção chamar a sua atenção para 
a escrita correcta, seguindo a 
norma do PE”. Na senda dis-
to, observa que “raramente os 

estudantes questionam sobre 
a ortografia a seguir, pois eles 
esperam pelas orientações 
dos docentes”. De qualquer 
modo, aponta que “a grande 
preocupação, que pode ser 
um constrangimento para os 
estudantes, é que nas biblio-
tecas encontram-se livros es-
critos em PE e outros (até em 
número mais elevado) escri-
tos em PB”.

Questionado sobre impli-
cações da demora na con-
cretização do processo, Chi-
mica Francisco posiciona-se 
da seguinte forma: “eu acho 
que a demora na ratificação 
do Acordo Ortográfico tem 
a sua razão de ser, pois isso 
poderia acarretar grandes in-
vestimentos na quase total 
substituição de todo o acervo 
bibliográfico já existente em 
todas as bibliotecas públicas, 
universitárias, escolares e 
privadas”.

Estudantes estão 
entre duas margens

– Aurélio Cuna, docente universitário

“Esse é que é o dilema, a preocupação dos estudan-
tes, a queixa dos estudantes, porque eles estão entre as 
duas margens. Hão-de ter docentes que exigem a or-
tografia antes do Acordo e outros que não sei se exigem 
ou simplesmente são receptivos à ortografia resultante 
do Acordo de 1990”, diz Aurélio Cuna, docente univer-
sitário, quando questionado pela nossa reportagem em 
torno das lamentações dos alunos.

E qual tem sido a sua atitude, no dia-a-dia, na sala 
de aula? Colocámos, ao que respondeu: “pessoalmente, 
posso assim falar, porque em termos de grupo, de disci-
plina, devo confessar que nunca mexemos neste assun-
to no sentido de termos um posicionamento comum ou 
pelo menos tentarmos negociar esse posicionamento, 
então, de forma individual, eu experimentei duas fases. 
Há uma primeira em que simplesmente não encorajava 
os alunos a usarem o novo acordo, sob pretexto de não 
estar ratificado. Mas, com o tempo, tendo em conta que 
estamos a falar de acordo de 1990, que, já sabemos que 
foi ratificado pelos restantes países, menos Angola e Mo-
çambique, fui vendo perante esse peso que os estudan-

tes recebem textos vindos quer de Portugal, quer do 
Brasil e de várias formas. Então, seria inconsistente e 
até injusto eu continuar a exigir que usem a ortogra-
fia antes do AO, de tal maneira que, actualmente, eu 
aceito as duas propostas, afinal não estou à procura 
dos erros, estou à procura do que é certo. Então, se 
a palavra se insere no novo AO, eu não vejo por que 
penalizar o aluno, pois está a usar algo que foi objecto 
de norma. E digo mais: enquanto o Português fala-
do em Moçambique tomar como norma o PE então 
esse estudante que está a usar o Português dentro do 
Acordo é o que está correcto”.

Entretanto, entende que “Moçambique tem algo 
a fazer, até do ponto de vista económico, para se po-
sicionar, porque eu acho que não se trata apenas de 
ratificar. E já agora que o acordo contempla a com-
ponente da pronúncia, e que eu não estou muito a 
favor, isto, na linha do que dizia a Marta Sitoi, numa 
entrevista a propósito do mesmo assunto, entendo 
que Moçambique devia ter uma palavra a dizer. Ain-
da que Brasil e Portugal sejam os países que coman-
dam as normas, nós não devemos andar a reboque”, 
considera. A verdade é que, pessoalmente, “ainda 
escrevo com a ortografia antes do acordo, por duas 
razões: a primeira é por hábito, a segunda é por uma 
eventual precaução, tendo em conta os destinatários 
do que escrevo que podem ainda estar a seguir aquela 
ortografia”, afirma. 

E mais: sem ratificação, “sinto-me coberto por 
lei, tanto mais que tenho alguns questionamentos 
sobre o novo AO, no que diz respeito à escrita asso-
ciada à pronúncia. Por exemplo, na palavra Egipto, 
segundo o novo AO, nós suprimimos o ‘p’, e para 
adjectivo temos egípcio. A supressão do ‘p’ no nome 
gera dúvidas. Então, coisas como esta deixam-me 
interrogado”, aponta.

Pacotes informáticos actuais forçam 
que nos conformemos a este acordo

– Feliciano Chimbutane, docente e pesquisador
Se existem algumas dúvidas em torno do 

Acordo Ortográfico, Feliciano Chimbutane, do-
cente e pesquisador, ajuda a explicar que  “não 
uniformiza as variedades do Português, mas a 
forma de representação escrita dessas varieda-
des. Nesta linha, os brasileiros continuam a falar 
as várias variedades do Português do Brasil, os 
portugueses continuam a falar as várias varieda-
des do Português Europeu e os moçambicanos 
deverão também continuar a falar as suas várias 
variedades do Português de Moçambique, mes-
mo que se considere que estas estão ainda em 
formação”.

Mas, no que toca à escrita, que norma é se-
guida em Moçambique, tendo em conta que 
Portugal ratificou o novo AO? Questionámos. 
Feliciano Chimbutane começa por dizer que 
“Moçambique decidiu adoptar a variedade pa-
drão do Português Europeu, como norma de re-
ferência, ainda que a maior parte da população 
não domine esta norma. É apenas uma norma 
ideal, inatingível para a maioria dos utentes”. 
Entretanto, o facto é que “ainda não ratificou o 
AO. A norma oficial de escrita do Português em 
Moçambique continua a ser aquela anterior a 
este novo Acordo Ortográfico. É por isso que, por 
exemplo, continuamos a escrever com os ‘cês’ e 
‘pês’, em palavras como ‘acção’ e ‘percepção’, 
que os portugueses já não escrevem e os brasi-
leiros já não escreviam… continuamos a separar 

algumas palavras compostas com hífens, em palavras 
como ‘sócio-económico’ e ‘co-autor’, que os portu-
gueses e brasileiros já não usam. No entanto, é preciso 
reconhecer que os pacotes informáticos mais actuais 
usam correctores ortográficos que seguem o novo 
Acordo Ortográfico, o que, em muitos casos, força que 
textos escritos por moçambicanos também se confor-
mem a este acordo”.  Conforme observa, “este pode ser 
um exemplo inequívoco de periferização tecnológica de 
países de menor expressão geopolítica, como os países 
que teimam em não ratificar o novo Acordo Ortográfico 
– parece que Portugal e Brasil é que contam na definição 
do que deve ser um corrector ortográfico a figurar em 
pacotes informáticos mais actuais”.  

Elísio Dista

Tatiana Zicuela

Márcia Nhaca
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Os restos de equipamentos electrónico contêm mais de 20 tipos de 
componentes que podem ser extremamente prejudiciais à saúde e ao 
meio ambiente podendo resultar na contaminação do espaço e das 
pessoas que fazem a sua manipulação, como por exemplo, as pessoas 
que separam materiais para reciclagem.

O tsonga é um idioma nigero-congolês da África austral e uma das lín-
guas mais faladas em Moçambique a sul do rio Save, também uma das 
onze línguas oficiais da África do Sul, falada principalmente na pro-
víncia do Limpopo, junto à fronteira com Moçambique. Também é 
uma língua muito falada no Zimbabwe, onde é chamada de shangani. 

O primeiro relógio de pulso conhecido foi feito em cerca de 1814 pelo 
relojoeiro Abraham Louis Breguet, por encomenda de Carolina Murat, 
princesa de Nápoles e irmã de Napoleão Bonaparte.

Segundo alguns autores, a tecnologia de transmissão de som por ondas 
de rádio foi desenvolvida pelo italiano Guglielmo Marconi no fim do 
século XIX, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu a Ni-
kola Tesla o mérito da criação do rádio, tendo em vista que Marconi 
usara 19 patentes de Tesla no seu projecto. 

Em 2007 a Apple lançou o iPhone, seu primeiro smartphone, em um 
formato que mudou a aparência da maioria dos telefones celulares, 
sendo o primeiro aparelho a apresentar tela multi-toque. Tinha, como 
principal característica, a ausência de teclados numéricos físicos, dei-
xando-os para serem gerados por software.

Estranho, não é mesmo? Quando se trata de animais venenosos, pen-
samos em cobras, aranhas, escorpiões... Mas o bicho que tem o veneno 
mais potente do mundo é o caracol-do-cone (Conus geographus), que 
habita a costa australiana. A boa notícia para nós é que os acidentes são 
muito raros.

Visão nocturna mais próxima 
de ser incorporada em óculos

Pesquisadores austra-
lianos desenvolveram 
uma nova tecnologia 
que permite às pes-
soas ver claramente 

no escuro, o que pode revo-
lucionar o campo da chama-
da visão nocturna.

Como se trata de uma 
tecnologia de manipulação 
óptica incorporada em um 
revestimento fino e flexível, 
quando totalmente desen-
volvido o sistema de visão 
nocturna poderá ser incor-
porado até mesmo em ócu-
los.

“Tornamos o invisível vi-
sível”, disse a pesquisado-
ra Rocio Morales. “A nossa 
tecnologia é capaz de trans-
formar a luz infravermelha, 
normalmente invisível ao 
olho humano, e transformá-
-la em imagens que as pes-
soas podem ver claramente, 
mesmo à distância.”

Os aparatos actuais de 
transformação da luz infra-
vermelha exigem tempera-
turas muito baixas para fun-
cionar bem. Com isso, eles 
tornam-se volumosos e ca-
ros. 

CONVERSÃO DE 
INFRAVERMELHO 

A técnica consiste essen-
cialmente em alterar o com-
primento de onda da luz, 
trazendo a luz infravermelha 
para a faixa da luz visível.

São três elementos básicos: 
O primeiro são cristais fotó-
nicos, feitos do semicondutor 
arseneto de gálio, que já vem 
sendo utilizado para criar an-
tenas de luz e outras diversas 

tecnologias fotónicas; a se-
guir, esses nanocristais são 
usados para criar elementos 
- as chamadas nanoantenas - 
de uma metassuperfície, uma 
versão plana dos materiais 
artificiais usados nos mantos 
de invisibilidade; finalmente, 
uma fonte de luz secundária 
fornece a energia necessária 
para produzir um fenómeno 
chamado conversão ascen-
dente, que manipula os com-
primentos de onda da luz.

“Demonstramos experi-

mentalmente a conversão 
ascendente de comprimen-
tos de onda infravermelhos 
de ondas curtas por meio do 
processo paramétrico coe-
rente de geração por soma de 
frequências”.

Neste processo, uma ima-
gem infravermelha de um alvo 
é misturada dentro da metas-
superfície com um forte feixe 
de bombeamento, traduzindo 
a imagem do infravermelho 
para o visível em um dispo-
sitivo de imagem ultrafino 

em nanoescala”, escreveu a 
equipa.

FUTUROS 
DESENVOLVIMENTOS

O dispositivo de conversão 
propriamente dito é ultrafi-
no, abrindo a perspectiva da 
sua fabricação futura em lar-
ga escala, para aplicação em 
substractos transparentes, de 
lentes de óculos e binóculos 
até pára-brisas e janelas.

Para isso, contudo, será ne-
cessário miniaturizar a fonte 
de luz secundária - o feixe de 
bombeamento - para tornar o 
sistema portátil e com baixo 
consumo de energia.

“Embora este seja o pri-
meiro experimento de prova 
de conceito, estamos a traba-
lhar activamente para avançar 
ainda mais na tecnologia”, 
adiantou o professor Mohsen 
Rahmani, cuja equipa já havia 
utilizado os mesmos cristais 
fotónicos para criar um re-
vestimento que pode ser al-
ternado entre transparente e 
espelho.

Fonte: inovacaotecnologica.
com.br

PENSATEMPO SABIA QUE…

Respostas: bdcee

Qual destas é a actual ministra moçambicana da Presidência para os Assun-
tos da Casa Civil?

a) Augusta de Fátima Charifo Maita
b) Adelaide Anchia Amurrane
c) Margarida Adamugy Talapa
d) Ana Comoana
e) Verónica Macamo

Qual é a religião monoteísta que conta com o maior número de seguidores 
no mundo?

a) Judaísmo 
     b) Zoroastrismo 
     c) Islamismo 
     d) Cristianismo 
     e) Hinduísmo

Qual destes é o actual presidente do município de Quelimane?
a) David Simango
b) Daviz Simango
c) Manuel de Araújo
d) Paulo Vahanle
e) Zacarias Filipe

Quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Em que ano isso aconteceu?
a) Yuri Gagarin, em 1961 

     b) Buzz Aldrin, em 1969 
     c) Charles Conrad, em 1969 
    d) Charles Duke, em 1971 
    e) Neil Armstrong, em 1969

Na mitologia sobre a fundação do império romano, quem amamentou os 
gémeos Rómulo e Remo?

a) uma cabra 
     b) uma vaca 
     c) uma ovelha 
     d) uma gata

e) uma loba

Acesse https://t.me/Novojornal
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DONALDO SALVADOR

Viajou de Quelimane
a Maputo de patins

Uma vez Rober-
to Shinyashi-
ki disse que 
“tudo o 
que um 

sonho precisa 
para ser rea-
lizado é que 
se acre-
dite que 
ele pode 
ser rea-
l i z a d o ” . 
É exac-
t a m e n t e 
o que o 
patinador 
D o n a l d o 
S a l v a d o r 
tem feito 
na vida.

O seu 
forte é co-
locar limites 
a si mesmo 
e trabalhar 
para superá-
-los, porque 
“acredito que 
temos de ter de-
safios para a nossa 
auto-superação”.

O rosto do do-
mingo, ainda criança, 
percorria sobre rodas as 
artérias de Quelimane, onde 
nasceu. Mais tarde, partiu para 
a capital do país sem deixar de 
lado a paixão pelos patins.

Já em Maputo, mobilizou jovens 
a praticarem esta especialidade e, 
ano passado, decidiu que pretendia 
viajar de Quelimane à capital do país 
de patins. Poucos acreditavam nessa 
façanha, afinal são 1640 km. 

Mesmo perante o cepticismo de 
alguns, persistiu com o desejo. Conta 
que muita gente questionou “se não 
tínhamos medo dos ataques na zona 
centro do país... Mesmo assim não de-
sistimos porque pretendíamos passar 
a mensagem de paz e não só”, explica. 

A verdade é que, durante 22 dias (3-
25 de Junho), Donaldo percorreu 1640 
km, atravessando aldeias e distritos, 
transmitindo calor (ele e a sua carava-
na) e mensagem de esperança. 

Chegado à meta, agradeceu “a to-
dos que me ajudaram nesta iniciativa: o 
Governo a vários níveis e os que se jun-
taram com apoio logístico cuidando da 
nossa saúde, segurança e não só”, afir-
mou o jovem que contou com o apoio de 
Ricco Alibai, que procurou patrocínios. 

d Atanásio Zandamela
Porque a saga terminou na Praça dos 
Heróis, onde se celebrava o Dia da 
Independência, Donaldo foi, jun-
tamente com os seus colegas, efu-
sivamente saudado pelos presentes 
e com honra de receber palavras de 
apreço do Presidente da República, 
Filipe Nyusi.

Uma grande façanha que o mo-
çambicano sonha ver, quiçá, re-
gistada no livro dos recordes, o 
Guinness Book, “afinal deve ser um 
recorde”, admite. 

Com esta missão cumprida, as 
atenções agora estão viradas para 
a disputa, pela segunda vez, da 

maratona de Berlim, a maior e 
mais importante de patinagem 

em linha. Na verdade, “esta 
maratona serviu para prepa-

rar a minha participação no 
Campeonato Africano de 
patinagem em linha, que 
terá lugar em Benin 4 a 8 
de Agosto próximo, bem 
como na maratona de 
Berlim”.

Entretanto, o atle-
ta espera que esta sua 
façanha ajude a des-
pertar o interesse pela 
patinagem em linha, 
que tem sido esquecida 

no país. “Infelizmente, a federação 
não está a cumprir na íntegra a sua 
missão de responsável pela patina-
gem nacional, limitando-se apenas 
à movimentação do hóquei em pa-
tins, deixando de lado os restantes 
desportos sobre rodas”, refere Do-
naldo Salvador.

Donaldo Carlos Salvador tem 34 
anos de idade, nasceu a 18 de Maio 
de 1987. De 1,85 metro de altura e 
pesa 70 kg. É formado ao nível de 
licenciatura em Ciências de Des-
porto. Fez, igualmente, cursos de 
árbitro de voleibol e de hóquei em 
patins. Único internacional de pa-
tinagem em linha, foi presidente da 
Associação Provincial de Patinagem 
da Zambézia (2005-2014). É coor-
denador de patinagem em linha na 
Associação de Patinagem da Cidade 
de Maputo. Como sonhos realiza-
dos, lista a disputa da maratona de 
Berlim e a conclusão da maratona de 
patinagem em linha ligando Queli-
mane e Maputo. Nos tempos livres 
gosta de patinar e contemplar a 
natureza do país. Sonhos por reali-
zar: “conquistar mais títulos e ver a 
patinagem a ser praticada em todas 
as províncias do país”. Prato prefe-
rido: “feijoada”, e também gosta de 
comer “cerelac”.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Cidadãos avaliam ganhos da Independência
Foi a 25 de Junho de 1975 que Moçambique iniciou a caminhada ao desenvolvimento como 

uma nação independente. Proclamada pelo Presidente Samora Machel, a Independência do 
país rompeu anos de colonização. domingo saiu mais uma vez à rua para colher a sensibilidade 
de alguns cidadãos em torno da efeméride. 

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

CARTA DOS LEITORES

“Dugongo” é esperança
da juventude

Quem nos vai salvar?

ESTAMOS NO BOM 
CAMINHO

– Caldino Zandamela, esta-
feta

O que estamos a viver agora 
é fruto da nossa Independên-
cia. Hoje dependemos comple-
tamente de nós e não de quem 
achava que era dono do país. 
São 46 anos. Registámos gan-
hos em várias frentes. 

Estamos no bom caminho. 
Por exemplo, ter uma viatura 
parecia coisa de outro mundo. 
Agora muitos têm carro. 

Ainda temos desafios, mas 
acho que os aspectos positivos 
superam os negativos.

HOUVE EVOLUÇÃO 
NOTÁVEL

– Adnel Manja, funcionário 
público

Fazendo uma avaliação rea-
lística é notável que, durante os 
46 anos, houve uma evolução. 
Tive a oportunidade de conhe-
cer quase  80 por cento do país. 
Posso afirmar que, pelo menos 
nas capitais provinciais, há 
avanços assinaláveis.  

Contudo, apesar dos esfor-
ços que têm sido feitos, o país 
tem ainda muitos desafios. 
Faltam oportunidades para os 
jovens que deviam ser a aposta 
para o desenvolvimento do país 
e a sua participação nos órgãos 
decisivos ainda é incipiente. 

HOUVE MUITOS 
GANHOS

– Honória Capito, funcio-
nária pública

Estamos a evoluir princi-
palmente no que diz respeito 
à construção de novas infra-
-estruturas como estradas e 
pontes. Agora temos o pro-
jecto de expansão da rede 
de água, hospitais em cada 
distrito. São aspectos que nos 
fazem perceber que estamos 
a desenvolver, apesar de nos 
últimos anos existirem algu-
mas situações que têm man-
chado aquilo que são os nos-
sos ganhos ao longo dos 46 
anos, como ataques no centro 
e norte do país.

PRECISAMOS DE 
MELHORAR

– Almeida Miguel, refor-
mado

O maior ganho ao lon-
go desses anos é a paz que 
conquistámos. Embora exis-
ta esse conflito armado em 
Cabo Delgado e no centro, 
posso dizer com toda a con-
vicção que em muitos aspec-
tos evoluímos. Mesmo que 
a passos lentos, o país está 
a rumar para o desenvolvi-
mento. 

Precisamos de melhorar 
o salário dos trabalhadores 
para que tenham condições 
de ter uma vida condigna e 
também algumas infra-es-
truturas como estradas. 

MUITA COISA 
MELHOROU

– Aguiar Cumbe, técnico de 
recursos humanos

Naquela noite chuvosa, eu 
estava no Estádio da Machava 
quando Samora Machel procla-
mou a Independência do país. De 
lá para cá, honestamente falando,  
muita coisa mudou. 

Hoje em dia as pessoas falam à 
vontade, temos infra-estruturas 
imponentes, tudo isso é fruto da 
Independência. Quando final-
mente expulsámos o colono, o 
país ficou de rastos, mas reergue-
mo-nos. Infelizmente, as guerras  
alteraram as expectativas de todo 
o moçambicano, que era viver em 
paz, mas ainda espero um futuro 
risonho para Moçambique.

MELHORÁMOS 
O ENSINO

– Carolina Massingue, as-
sistente técnica

Olhando para o que o país 
se tornou, acho que se jus-
tificam os 46 anos da Inde-
pendência, proclamada por 
Samora Machel, a 25 de Junho 
de 1975 no Estádio da Macha-
va porque muita coisa mudou. 
Antes disso, a vida era muito 
difícil, hoje podemos escolher 
onde queremos morar, o que 
não sucedia naquela época. 

Acho que o maior ganho 
está na educação. Melhorá-
mos as nossas instituições em 
termos de qualidade e quanti-
dade. Temos escolas públicas 
e privadas, o que nos permite 
ter a maior parte da população 
alfabetizada.

Foi com muita alegria que os jovens fo-
ram surpreendidos pelos  novos preços do 
cimento na Região Metropolitana de Grande 
Maputo. Aliás, este tem sido o teor das con-
versas em qualquer lugar onde os jovens se 
encontram. O preço de cimento está muito 
acessível por causa da entrada em funciona-
mento da fábrica Dugongo, em Matutuíne.

Finalmente os jovens já podem comprar 
material de construção, para o início da ma-
terialização dos seus projectos de ter uma 
casa de habitação. 

É também uma grande alegria para os 
pedreiros que há muito tempo estavam sem 
obras, porque pouca gente conseguia com-
prar o cimento ao preço que era praticado.

O que me parece muito estranho é o fac-
to de numa altura em que renasce a espe-
rança da juventude por causa da redução do 
preço de cimento apareçam algumas vozes 
contrárias. Estas vozes, quanto a mim, são 
de pessoas insensíveis ao sofrimento dos 
outros.

Os contra até chegaram ao ponto de sub-
meteram uma petição ao Ministério da In-

dústria e Comércio exigindo que o Governo 
intervenha, tudo para que o preço do ci-
mento volte a subir. Querem que de novo os 
jovens não consigam construir as suas casas.

Ora vejamos, passaram décadas e déca-
das com os concorrentes a não se preocupa-
rem em produzir clínquer localmente para 
alimentar as suas unidades fabris no país. 
Acontece que em 2021 nasce uma nova fá-
brica de cimento que, além de produzir ci-
mento, também se dedica à produção desta 
matéria-prima. Isto faz com que a concor-
rência se desespere, por ver a sua cota de 
mercado a reduzir-se.

Os antigos donos do mercado estão sem 
argumentos para justificar a sua grande 
apetência pelo lucro em prejuízo do consu-
midor.

Perante este paradoxo, não resta mais 
nada a não ser torcer para que o Governo in-
defira a petição das cimenteiras que querem 
ver o preço a subir de novo, caso contrário, 
milhares de sonhos continuarão adiados por 
causa deste oportunismo.

Eduardo Duarte 

Já não se pode esconder 
e nem ignorar. Está à vista 
de qualquer ser humano: a 
Avenida Julius Nyerere, con-
cretamente no troço entre 
as Praças da Juventude e dos 
Combatentes, está um caos. 
Está totalmente degradada. 

Quem passa por aquela via, 
estando na sua viatura, tem 
de apertar ainda mais o cinto 
de segurança, pois, caso não 
o faça, corre o risco de che-
gar ao destino com inchaços 
e hematomas na cabeça de 
tanto cabecear o tejadilho do 
carro. É que a via, para além 
de já não possuir nenhum 
asfalto, também conta com 
inúmeros buracos que prati-
camente dificultam a circula-
ção de veículos. E, por causa 
dos buracos, a situação piora 
quando chove, pois aqueles 
“reservatórios de água” ficam 
cheios, o que obriga os auto-
mobilistas a fazerem inúme-
ras manobras para se esquiva-
rem das covas e garantir que o 

veículo chegue ao destino em 
bom estado. 

Para quem viaja num 
transporte público de passa-
geiros, a solução é abraçar o 
passageiro ao lado, sob pena 
de ser projectado pela janela, 
já que a disputa por passagei-
ro é tanta que os motoristas se 
alheam ao risco de circular a 
alta velocidade numa estrada 
pejada de buracos.

Refira-se que o município 
de Maputo tem contado com o 
auxílio de cidadãos de boa-fé 
que, diariamente, se fazem ao 
local para tapar buracos, sen-
do que exigem aos usuários da 
estrada uma moeda em troca, 
facto que piora o congestio-
namento naquele troço.

Assim, quero apelar ao 
município de Maputo para 
que construa, pelo menos na-
quele troço, uma estrada de 
raiz. Remendar já não está a 
dar há anos. “Please”... 

Carlos Mate

Acesse https://t.me/Novojornal
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Alimentos que reduzem 
(muito!) sintomas menstruais

MODO DE PREPARAR

1 pão alentejano 
1 cebola pequena 
50 gr de chouriço 
150 gr de queijo ralado que derreta bem 

(usei flamengo, chedder e gouda) 
2 colheres de sopa bem cheia de maionese 
1 colher de sopa de orégãos

Pão com queijo 
e chouriço

INGREDIENTES

RECEITA

Há rapazes que se "colam" 
em velhas por dinheiro

Corte uma tampa ao pão e escave sem danificar a côdea. Pique bem a 
cebola e o chouriço e misture com o queijo, o orégão e a maionese. Re-
cheie o pão com a mistura e leve ao forno bem quente, cerca de 220ºC, 
até o queijo derreter e ficar gratinado. Torre também o miolo do pão para 
servir como tostas. 

Fonte: Petitchef

A visitante mensal de metade da popu-
lação mundial costuma vir recheada de sin-
tomas, desde as famosas cólicas menstruais 
até aos mais variados sintomas da Transtor-
no Pré-Menstrual. Mas os médicos insistem, 
você pode minimizar ou até mesmo eliminar 
estes sintomas usando a alimentação. Evite 
consumir doses elevadas de açúcar e sal du-
rante a menstruação. Calorias vazias como 
os doces e salgados industrializados não são 
nutritivos e os altos níveis de açúcares e só-
dio presentes neles aumentam a sensação de 
inchaço neste período.Veja a lista com 7 ali-
mentos perfeitos para este período do mês.

FOLHAS VERDES 
Coma folhas verdes escuras como couve, 

agrião, rúcula, espinafre, entre outras. As 
folhas verdes escuras são ricas em vitaminas 
A, C, K, folato e vitaminas do complexo B, 
minerais, cálcio, ferro, fitoquímicos e fibras 
essenciais para o bom funcionamento do 
nosso organismo. 

QUINOA E PIPOCA 
Carboidratos complexos são capazes 

de aliviar a irritabilidade. Eles são fonte de 
serotonina, o hormónio que nos faz sentir 
bem. Eles também fornecem uma energia 
prolongada, então você não se sente nervosa 
uma hora depois. 

CASTANHAS E SEMENTES 
DE CHIA 

Se o seu ciclo menstrual lhe deixa tris-

te, adicione uma dose de Omega-3. Esses 
pequenos ácidos graxos são poderosos para 
melhorar o seu humor. Uma pesquisa reali-
zada pelo Mclean Hospital, afiliado de Har-
vard, mostrou que o Omega-3 é tão podero-
so que pode funcionar como antidepressivo!

BANANAS 
Problemas de insónia antes da mens-

truação são normais para muitas pessoas. 
Além disso, especialistas da John Hopkins 
University descobriram que períodos redu-
zidos de sono nos deixam mais susceptíveis 
às dores, incluindo as dores advindas das 
cólicas menstruais. A banana contém mela-
tonina, um hormônio do sono que vai deixar 
as suas noites super tranquilas! 

SEMENTES DE ABÓBORA 
Se as dores de cabeça costumam lhe 

acompanhar antes e durante o seu ciclo 
menstrual, o magnésio pode ajudar. Este 
nutriente ajuda a relaxar os vasos sanguí-
neos, o que alivia as dores de cabeça! 

FRUTAS 
Maça, pêra, melão e frutas vermelhas 

são óptimas opções para substituir o açúcar 
durante os períodos em que queremos co-
mer um doce. Elas contêm todos os macro 
e micronutrientes para ajudar a combater as 
fraquezas do período menstrual. 

Fonte: https://korui.com.br/7-alimentos-
-que-reduzem-muito-os-sintomas-mens-
truais/

SAÚDE

Ver um filho crescer com saú-
de e sabedoria é tudo o que um 
pai e/ou mãe almeja. Tudo gira 
em torno do amor, na verdade 
um amor incondicional. Na es-
teira disto, orações e orações são 
audíveis da boca de quem traz 
um ser ao mundo ou o cria, para 
que ele seja um homem respon-
sável, capaz de se sustentar no 
futuro. 

Entretanto, o que pouco se 
calcula é que cada mente é uma 
mente, de tal forma que, hoje em 
dia, já se convive com os "sugar 
mama", ou seja, rapazes que se 
envolvem afectivamente com 
"anciãs" para ter sempre o "seu" 
no bolso. E é sobre isto que a vovó 
Isabel José fala, através do jornal 
domingo.  Ela observa que “vive-
mos novos tempos, em que ve-
mos rapazes atrás de velhas para 
pagarem as suas contas. Eles não 
gostam de trabalhar, mas preci-
sam de dinheiro para comprar 
roupas bonitas, para andarem 
bem ‘txunados’ (apresentáveis). 
Não há amor nessas relações”. 

O pior de tudo - continua a 
vovó - “é que chegam a tirar di-
nheiro das madalas para comprar 
cabelos e outros presentes para 
agradar as respectivas namora-
das, que são da mesma faixa etá-
ria”.

Pensativa, a vovó diz em se-
guida que “é lamentável, porque 
não criamos os nossos filhos para 
isto”. Por isso, pede que se con-
trole “a vida e o juízo deles, para 
ver se travamos esta vergonha”, 
encerrou a vovó Isabel.

- vovó Isabel, residente em 
Maputo, em conversa com o 
domingo

Acesse https://t.me/Novojornal
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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

Horário Programas Observação 
06:00 Hino Nacional 
06:05 Desenhos Animados: Pedro 
Coelho  
08:00 TV Surdo  
08:30 Desenhos Animados: 
CHAVES Desenhos Animados: 
CHAVES - “A Casa da Bruxa” Episódio 08
09:00 Recriançando Com TP50   
Programa Nº 08
09:30 Debate de Palmo e Meio: 
Amir e Irma Reposição
10:00 Documentário: Hóspede da 
China Episódio 03
11:00 Escola do Agricultor   
Programa Nº 11
11:30 Antena do Soldado   
Programa Nº 33
12:00 Análise Global      Directo
13:00 Jornal da Tarde     Directo
14:00 Canal Zero  
14:30 Moçambique Digital  
15:00 Nós Mulheres Programa Nº 05
16:00 O Mágico  
16:15 Passadeira Vermelha  
16:30 Arte no Quintal: Humor 
Com Búfalo e Wantsongo “ Violência 
Doméstica e Económica “  
17:00 Convívio Ao Domingo   
Directo
19:15 Educação Financeira   
Repetição
19:25 Grande Reportagem: 
Indústria Nacional de Cimento  
20:00 Telejornal Directo
21:30 Grande Entrevista: Tico Tico 
/ Ex Jogador de Futebol  
22:30 Espectáculo: Star Woman / 
Sweat Woman  
00:00 Euro 2020: Espanha vs 
Polônia    Repetição
01:30 Convívio Ao Domingo   
Repetição
03:30 Antena do Soldado Repetição
04:00 Escola do Agricultor 
Repetição
04:30 O Mágico Repetição
04:50 Análise Global     Repetição
05:40 Hino Nacional  
05:45  Ginástica:  HIT
06:00  Bom Dia 
Moçambique Directo

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral   21629554

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

1:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:55- HINO NACIONAL

05:45-UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUÍ

09:15- DESPORTO/CULTURA E 
SAÚDE

10:00- NGOMA MOÇAMBIQUE 
2021

11:10- TUDO VAI FICAR BEM

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

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLENTIM METEOROLÓ-
GICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

14:30- DOMINGO DESPORTIVO

18:05- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:15- PROGRAMAS LETRAS E 
SONS

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓ-
GICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

NOTICIÁRIOS: 00, 05, 07, 09, 11, 
12, 12:30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HO-
RAS

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

27 de Junho de 2021

CINEMA

Agenda
Cultural

Na Mira do Perigo: novo filme de Liam Neeson 
Liam Neeson  poderá ser 

visto em Na Mira do Pe-
rigo, novo filme de acção 
lançado ontem.  Neste fil-
me interpreta Jim, um ex-
-fuzileiro naval que deci-
de se tornar fazendeiro na 
fronteira entre Arizona e 
México. Ele até tenta levar 
uma vida tranquila e pa-
cata mas, para sua surpre-
sa, acaba no meio de uma 
perseguição perigosa: um 
jovem e sua mãe tentam 
fugir do cartel mexicano. 
Quando a mãe do menino 
é assassinada, Jim se tor-
na o improvável defensor 
de Miguel (Jacob Perez), e 
precisa enfrentar de frente 
os membros do cartel que 
perseguiram os dois até os 
Estados Unidos.

Neeson certamente é um 
ator de muitas facetas, não 
à toa que elevou o nível de 
muitos filmes de acção por 
aí. Mas ele não está sozinho 
no elenco de Na Mira do 
Perigo. O ator contracena 
com Katheryn Winnick, a 
Lagertha de Vikings; Te-
resa Ruiz (Narcos: Méxi-
co, A Casa das Flores); Juan 
Pablo Raba (Agents of 
S.H.I.E.L.D., Narcos).

Mas o destaque mesmo 
vai para o jovem e talento-

so Jacob Perez, que faz sua es-
treia em um longa-metragem 
no papel de Miguel, tendo 
aparecido somente em um co-
mercial antes deste filme. Em 
breve, ele também estará no 
elenco de Home Team, nova 
comédia produzida por Adam 
Sandler e estrelada por Kevin 
James, Rob Schneider e nin-
guém menos que Taylor Lau-
tner, de Crepúsculo.

Uma das franquias mais fa-
mosas do ator não poderia fi-
car de fora. Sarah (Katheryn 
Winnick) questiona o facto de 
Jim estar se arriscando para 
salvar a vida de um menino 

desconhecido e que vai sofrer 
as consequências. Ela diz ao 
telefone: “eles vão te encon-
trar e vão te matar”, em uma 
clara referência à cena icônica, 
que virou até meme, de Busca 
Implacável.

As referências a outros fil-
mes não param. Pouco antes 
da cena em que Jim e Miguel 
chegam a Chicago, eles vão a 
um posto de gasolina com-
prar alguns itens. Liam Nee-
son puxa uma garrafa de rum 
da marcar Kraken, um easter-
-egg a sua famosa frase no pa-
pel de Zeus em Fúria de Titãs: 
“Soltem o Kraken!”

A cena em que Jim e Mi-
guel estão no hotel, ambos 
assistem ao clássico de fa-
roeste de Clint Eastwood, A 
Marca da Forca, de 1968. 
O director do filme, Ro-
bert Lorenz, trabalhou com 
Eastwood por muitos anos 
como produtor e assistente 
de direcção e incluiu essa 
cena como uma homenagem 
a seu mentor.

O diretor Robert Lorenz 
foi indicado ao Óscar por 
seus trabalhos em Sniper 
Americano, Sobre Meninos e 
Lobos, e Cartas de Iwo Jima, 
que faz parte do catálogo do 
Telecine.

NETFLIX PROMETE 
LANÇAR O 
“TERROR”

Se você adora filmes 
macabros como Midsom-
mar ou Viagem Maldita, não 
pode deixar de conferir Um 
Clássico Filme de Terror. 
Aparentemente, o longa 
deve ser o mais perturba-
dor já lançado pela Netflix. 
O motivo? Ele irá mergulhar 
no suspense psicológico, 
trazendo altas doses de san-
gue e cenas que não vão sair 
da sua cabeça. 

A trama acompanha cin-
co viajantes que estão divi-
dindo boleia para chegarem 
ao mesmo local. Durante a 
viagem, acabam sofrendo 
um grave acidente ao ten-
tar desviar da carcaça de um 
animal morto na estrada.

Logo em seguida, acor-
dam em um lugar bem som-
brio. A estrada simplesmen-
te desaparece e apenas lhes 
resta vagar por uma floresta 
densa e aparentemente infi-
nita. No meio dessa jornada 
sufocante, eles encontram 
uma casa de madeira no 
meio de uma clareira, onde 
está acontecendo um ritual 
mórbido.

Um rosto que pode ser 
familiar para os fãs de hor-
ror é o de Matilda Lutz, que 
estrelou O Chamado 3. Ou-
tros nomes incluem Fran-
cesco Russo (Classe Z), Pe-
ppino Mazzotta (Almas 
Negras), Will Merrick (Ques-
tão de Tempo) e Yuliia So-
bol (Crianças da Noite).

Um Clássico Filme de Ter-
ror chega ao catálogo da Ne-
tflix no dia 14 de julho, e tem 
direção dos italianos Ro-
berto de Feo (Ice Scream) 
e Paolo Strippoli (Piove).

Fonte: adoro cinema 

Áries (21/3 a 20/4)
Com vários astros agitando seu paraíso, sua 
sedução vai arrancar suspiros e você tem 
tudo para atrair aquele crush dos sonhos. 
Pode preparar o coração para embarcar 
num lance capaz de tirar os seus pés do 
chão.  
Touro (21/4 a 20/5)
O grande desafio nestes dias é segurar a 
onda da sua teimosia, que pode te colocar 
em saias justas no serviço e com a turma 
de casa. Marte briga com vários planetas e 
alerta que o caldo pode entornar se seu jeito 
durão falar mais alto.  
Gêmeos (21/5 a 20/6)
A parte material estará abastecida de boas 
vibes e há sinal de lucros com compras, 
vendas, trocas, produtos ou serviços para 
o lar e interesses com imóveis. Na saúde, 
talvez tenha que dar uma desacelerada no 
ritmo e respeitar mais a necessidade de 
descanso.   
Câncer (21/6 a 21/7)
Só não convém gastar por conta de um 
dinheiro que ainda não está na sua mão é 
melhor se garantir primeiro para não se ver 
em apuros depois.  
Leão (22/7 a 22/8) 
Capriche aí nas selfies e confere os pedidos 
de amizade, pois vai ter gente nova no pe-
daço que é bem capaz de surpreender o seu 
coração.   
Virgem (23/8 a 22/9) 
Graças às boas vibrações desses astros, as 
coisas devem fluir como espera no trabalho 
e você só terá a ganhar se pegar firme nas 
suas metas profissionais. Só não convém 
baixar a guarda com grana nem deixar a 
saúde em segundo plano, ainda mais a par-
tir de quinta-feira. 

Libra (23/9 a 22/10)
Você terá mais visibilidade, vai ficar bem 
na fita e pode fazer bonito no trabalho, ga-
nhando pontos importantes com a chefia. 
O período também é promissor para quem 
procura emprego e novidades devem sur-
gir. 
Escorpião (23/10 a 21/11)
Contactos e interesses com pessoas de ou-
tras localidades podem ampliar seus ho-
rizontes e trazer novas perspectivas para 
você, ainda mais se sonha com mudanças 
ou se está a fim de conhecer alguém espe-
cial. 
Sagitário (22/11 a 21/12) 
Os astros do amor e da paixão fazem do-
bradinha e anunciam um período perfeito 
sem defeitos para você conhecer alguém 
que tem sua vibrações e gosta das mesmas 
coisas, se joga.
Capricórnio (22/12 a 20/1) 
Prudência é o mantra do seu signo, mas 
você vai criar coragem para ousar um pou-
co mais nesta semana.
Aquário (21/1 a 19/2)
O dinheiro vai depender bastante da sua 
força de vontade e do seu empenho: não 
desanime diante de obstáculos. No de-
partamento amoroso, a sorte vai soprar 
em sua direção e não vai faltar habilidade 
para atrair quem deseja: você saberá fazer 
o crush comer na sua mão.
 Peixes (20/2 a 20/3)
Nos últimos dias de julho, sua energia física 
estará em alta, como seu dinamismo, moti-
vação e força de vontade, receita certa para 
atrair conquistas no trabalho e grana para o 
seu bolso. Mas tensões e situações estres-
santes podem mexer com os seus nervos na 
virada do mês. Fonte: Horóscopo Diário
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Agente da PRM envolvido 
em crimes em Inhambane 

Salim Valá reflecte sobre
economia global em livro

PUBLICIDADE

Um membro da Polícia da Re-
pública de Moçambique (PRM) em 
Inhambane é acusado pela corpo-
ração de estar envolvido em vários 
tipos de crime, com destaque para 
caça furtiva e roubo. O mesmo é 
quadro do Ministério do Interior 
desde o ano de 2011, e desempenha a 
função de motorista na 2.ª esquadra, 
na cidade de Inhambane. 

O crime mais recente de que é 
acusado deu-se na semana passada. 
Segundo o porta-voz do Comando 
Provincial da PRM, em Inhambane, 
Juma Dauto, o indiciado abandonou 
o seu posto de trabalho por volta da 
1.00 hora, da madrugada, e, usando 
uma viatura particular, dirigiu-se 
para a direcção dos Serviços Provin-
ciais de Identificação Civil acompa-
nhado por uma senhora.

Visto que não era o período de 
atendimento ao público, e aperce-
bendo-se de movimentos estra-
nhos, um dos membros da PRM que 
estava em serviço terá questionado 
se estava mais alguém no local, mas 
ninguém respondeu.

A situação despertou a atenção, 

uma vez que no ano passado a insti-
tuição foi “visitada” por larápios que 
surripiaram equipamento informá-
tico e bens pessoais. 

Desconfiado, o agente em ser-
viço começou a fazer vasculha. De 
repente, viu o colega escondido e, 
imediatamente, disparou dois tiros 
que o alvejaram. 

De seguida, foi transportado para 
o hospital, onde está a receber cui-
dados médicos. Ainda em tratamen-
to, uma equipa da PRM foi destacada 
para entender o que estava a fazer 
naquela hora. Este disse que tinha 
ido buscar água para beber. 

“A resposta não nos convenceu 
porque, por um lado, não enten-
demos porque é que decidiu sair de 
carro próprio e não uniformizado; 
por outro, do posto onde estava a 
trabalhar para o local onde foi balea-
do são 2 quilómetros”, referiu.

Num outro desenvolvimento, 
Juma Dauto lembrou que o indicia-
do foi condenado, ano passado, por 
prática de caça furtiva, no distrito de 
Massinga. A pena foi convertida em 
multa.

S
erá lançado amanhã, na 
cidade de Maputo, o 7.º li-
vro de Salim Valá, docen-
te, investigador e actual 
Presidente do Conselho de 

Administração (PCA) da Bolsa de 
Valores de Moçambique (BVM), 
sob chancela da Escolar Editora e 
possui 373 páginas.

O livro aborda temas da actua-
lidade como a globalização eco-
nómica e os seus contornos em 
momentos de crise, impacto da 
covid-19 nas economias e nas bol-
sas de valores, crise paradigmática 
na economia de desenvolvimen-
to, transformação estrutural das 
economias africanas, contributo 
da agro-indústria no desenvol-
vimento económico, empreen-
dedorismo e gestão empresarial, 
planeamento territorial e desen-
volvimento humano, mercado 
de capitais como mecanismo de 
financiamento à economia e à in-
dústria, a complexa relação entre 
a urbanidade e a ruralidade e a 
economia informal.

Na obra, Salim Valá discute se 
no actual quadro de elevada in-
terdependência mundial é pos-
sível os países emergentes terem 
desenvolvimento económico 
robusto, inclusivo e sustentável, 
sem explorarem devidamente as 
oportunidades que a globalização 

económica apresenta.
Importa referir que a obra foi 

prefaciada por Pietro Toigo, re-
presentante residente do Banco 
Africano de Desenvolvimento 

(BAD) em Moçambique, que faz 
uma abordagem abrangente sobre 
o impacto da covid-19 e das mu-
danças climáticas na economia 
e sociedade, e enfatiza a impor-

tância de uma maior integração 
da agricultura e indústria para a 

transformação estrutural das eco-
nomias africanas.       
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Ao longo da via está em curso o reforço da sinalização 

Estão previstos descontos até 60 por cento para os utentes frequentes

NAS QUATRO PRAÇAS DE PORTAGEM

Utentes da Estrada Circular  
pagarão uma vez  por viagem

O 
pagamento de por-
tagem na Estrada 
Circular de Maputo, 
que deverá arrancar 
em Setembro próxi-

mo, prevê que o utente que o 
tenha efectuado numa deter-
minada praça fique isento de 
nova cobrança caso atravesse 
uma outra das quatro estabe-
lecidas ao longo da via.

Nos últimos dias, algumas 
organizações da sociedade ci-
vil têm vindo a posicionar-se 
contra a instalação das porta-
gens na Estrada Circular pelo 
facto de poderem encarecer 
ainda mais o custo de vida dos 
cidadãos utilizadores da mes-
ma, sobretudo porque se fala 
de várias praças.

Para estas organizações, 
não faz sentido que uma es-
trada cuja construção foi fi-
nanciada por fundos públicos 
seja concessionada a privados, 
sendo que o correcto seria que 
este último arcasse com todas 
as despesas da sua edificação 
para depois explorá-la. 

Entretanto, a Rede Viária 
de Moçambique (Revimo), 
gestora da Estrada Circular 
de Maputo, esclarece que ao 
efectuar o pagamento numa 
portagem o automobilista vai 
receber um comprovativo que 
deve ser apresentado numa 
segunda praça que vier a atra-
vessar. 

Ângelo Lichanga, presi-
dente  da Revimo, explicou 
ao domingo que estão previs-
tos descontos até 60 por cento 
para os utentes frequentes da 
estrada, baseado na contabi-
lização do número de viagens 

efectuadas. 
Também serão abrangidos 

pelos descontos os transpor-
tadores semicolectivos de 
passageiros.

Em relação à tabela a vi-
gorar nas portagens, Ângelo 
Lichanga explicou que tudo 
será decidido pelo Conselho de 
Ministros proximamente, me-
diante uma proposta já subme-
tida a este órgão, em função da 
classe do veículo.

Garantiu, no entanto, que a 
tabela a ser aprovada pelo Go-
verno irá atender ao poder de 

compra do cidadão por forma a 
evitar um grande agravamento 
no custo de vida.

OBRAS TERMINAM 
EM AGOSTO

As obras de construção das 
portagens devem terminar em 
Agosto, de tal forma que en-
trem em funcionamento no 
mês seguinte, conforme ga-
rantiu a Revimo.

A construção de quatro por-
tagens tem a ver com o facto de 
a Estrada Circular estar dividi-
da em várias secções.

A Revimo  defende que o 
princípio de utilizador-paga-
dor visa garantir que a estrada 
esteja em constante transita-
bilidade e em excelentes con-
dições. 

A praça da Costa do Sol vai 
ter 12 pistas, as quais terão um 
sistema reversível para gestão 
de tráfego nas horas de ponta. 

As da Matola-Gare e de Zin-
tava também vão ter 12 pas-
sagens de viaturas, superadas 
pela de Kumbeza que acomo-
dará 18 pistas pelo facto de 
coincidir com a Estrada Nacio-
nal Número 1.  

TRÁFEGO 
ASSEGURADO

Estima-se que por dia cir-
culam no troço da Costa do Sol 
ao Hotel Radison perto de 13 
mil viaturas e entre Marracue-
ne e Kumbeza 26 mil carros. 

Ao longo da via está em cur-
so o reforço da sinalização ver-
tical e horizontal, bem como 
o aumento do raio das bandas 
sonoras próximo das rotundas.

As obras incluem a ilumina-
ção das 21 áreas circulares da 
via com reflectores, os chama-
dos “olhos de gato”. 

Entretanto, a vandalização 
dos equipamentos instalados 
e acidentes frequentes acarre-
tam custos elevados. De recor-
dar que na fase de construção 
da via havia sido estimado que 
a reposição de um poste derru-
bado representa um custo de 
três mil dólares americanos. 

Nos casos em que os auto-
mobilistas se envolveram em 
acidentes resultando em da-
nos materiais, os autores foram 
responsabilizados para custear 
os trabalhos de reposição, se-
gundo a Revimo.  

Antes mesmo de arrancar o 
processo de cobranças na Cir-

cular, o custo estimado para 
a realização de trabalhos de 
manutenção de rotina está na 
ordem de 10 mil dólares ame-
ricanos por cada quilómetro da 
estrada.

Com vista a garantir a ilumi-
nação em muitos troços da via, 
os postes estão a ser alimenta-
dos através de painéis solares.  

PARA BREVE 
CONCLUSÃO DO NÓ 
DE TCHUMENE

A considerada última eta-
pa da construção da Estrada 
Circular, o Nó de Tchumene, 
está próximo de ser concluída, 
prevendo-se que seja aberto ao 
tráfego dentro de aproximada-
mente dois meses. 

Uma das quatro rampas está 
a ser finalizada, nomeadamen-
te a que liga a Estrada Nacional 
Número 4 e o troço de Tchu-
mene a Matola-Gare, cujo ní-
vel de execução ronda os 90 
por cento. 

A rampa atravessa por cima 
do Rio Matola e vai fazer parte 
de um quadro de ligações se-
melhante ao que foi construído 
na entrada da vila de Marra-
cuene.
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“Workshop” promovido em Mavago

Participantes da formação, entre eles membros da PRM, SERNIC e ANAC

Concurso no 26 de 26 - 06 - 2021

139 18 24 34 37

PUBLICIDADE

JOSEF PUDIVITR
(6 MESES DE ETERNA SAUDADE)

Passa meio ano que partiste, os dias têm sido 
incertos com a tua ausência. Deixaste um 
vazio nos nossos corações. Em tua memória, 
iremos hoje realizar a deposição de flores, às 
9.00 horas, para que onde estejas, continues brilhando tal como 
coruscam os teus feitos entre nós. Foste e sempre serás incon-
tornável. Deus conceda-te eterno descanso. Te amamos.

N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N

Mais técnicos formados 
em preservação da biodiversidade

A
s acções de ca-
pacitação em 
torno da pre-
servação e uso 
sustentável de 

recursos naturais têm 
estado a ser cada vez 
mais alargadas através 
do envolvimento de 
diversos organismos.

Com prioridade para 
as comunidades locali-
zadas nas zonas-tam-
pão das áreas de con-
servação, estão a ser 
promovidos eventos 
de capacitação envol-
vendo instituições da 
justiça, organizações 
de defesa de recursos 
e protecção ambiental, 
bem como da socieda-
de civil. 

No distrito de Mava-
go, a Reserva Especial 
do Niassa promoveu 
na semana finda um 
“workshop” de capa-
citação em matéria de 
uso sustentável dos re-
cursos naturais. Com 

43 participantes, dos 
quais cinco mulheres, 
o evento foi dirigido 
pelo administrador 
distrital, Momade Ab-
dulcadre.

A capacitação cen-
trou-se no aprofun-
damento e partilha de 

conhecimentos sobre 
gestão e uso susten-
tável dos recursos na-
turais e promoção de 
meios de subsistên-
cia nas comunidades.   
Adicionalmente foram 
melhoradas as plata-
formas de ligação en-

sociedade civil e os go-
vernos locais. 

Para além de faci-
litar a reestruturação 
do Comité de Gestão 
de Recursos Naturais 
(CGRN) de Mavago-
-sede, subdividido 
em dois grupos, foi 
promovido o conhe-
cimento do papel, 
participação e respon-
sabilidades de diferen-
tes actores no processo 
de conservação da bio-
diversidade. 

Pretende-se que os 
participantes fiquem 
sensibilizados em ac-
ções coordenadas em 
prol do desenvolvi-
mento comunitário, 
envolvendo entidades 
públicas e organiza-
ções de base comuni-
tária.  

Por outro lado, a 

Administração Nacio-
nal das Áreas de Con-
servação (ANAC) reali-
zou recentemente um 
seminário de formação 
em matéria de crimes 
contra a vida selvagem.

Envolvendo os dis-
tritos de Gorongosa e 
Cheringoma, tomaram 
parte juízes, procura-
dores, comandantes 
da Polícia, directo-
res do SERNIC, fiscais 
da ANAC e juristas do 
PNG. 

Presidido por Caro-
lina Azarias, procura-
dora provincial de So-
fala, o encontro tinha 
como objectivo capa-
citar e treinar os parti-
cipantes sobre conser-
vação e procedimentos 
criminais para o com-
bate a crimes contra a 
vida selvagem.

tre as comunidades, 
operadores turísticos, 
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NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

CTA prevê melhoria do
ambiente macroeconómico
A 

Confederação das As-
sociações Económicas 
(CTA) prevê, para o se-
gundo trimestre de 2021, 
alguma melhoria do am-

biente macroeconómico devido, 
essencialmente, à apreciação as-
sinalável do Metical que se verifica 
desde a última parte do primeiro 
trimestre de 2021. 

Esta perspectiva é apresenta-
da na terceira edição do Índice de 
Robustez Empresarial que é funda-
mentada pela redução da inflação 
resultante do efeito da apreciação 
cambial repassada através dos pre-
ços dos produtos básicos importa-
dos, bem como pelo início da época 
de comercialização agrícola. 

Contudo, persistem algumas 
incertezas, resultantes do agrava-
mento da situação da insegurança 
em Cabo Delgado que culminaram 
com a suspensão das actividades do 
projecto de Gás Natural Liquefei-
to (Projecto LNG Golfinho/Atum), 
liderado pela Total, e incerteza em 
relação à evolução da pandemia da 
covid-19 e as medidas de conten-
ção associadas.

Ainda no mesmo âmbito, espe-
ra-se que o desempenho empre-
sarial apresente uma tendência de 
melhoria tímida que é suportada 
pelas indicações de uma possível 
retoma da actividade empresarial 
ainda neste trimestre, impulsiona-
da pelo alívio das restrições impos-
tas pelo Governo no âmbito da con-
tenção a propagação da covid-19. 

Dentre as medidas aprovadas, 
destacam-se a reabertura de casi-
nos, museus, cinemas, auditórios, 
entre outros, juntamente com a 
reabertura de piscinas dos estabele-
cimentos hoteleiros. Estas medidas 
poderão ter como impacto a retoma 
da actividade destes sectores, o que 
poderá resultar, igualmente, na re-
cuperação dos postos de trabalho 
que haviam sido suspensos. 

De acordo com os dados da Ins-
pecção Geral do Trabalho (IGT), no 
primeiro trimestre de 2021, cerca 
de 61 empresas reportaram despe-
dimento de aproximadamente 593 
trabalhadores, o correspondente a 

45 por cento do número verificado 
em igual período de 2020, em que 
foram despedidos 1323 trabalhado-
res em 71 empresas. 

Estes despedimentos podem ter, 
em parte, resultado das restrições 
impostas pelo Governo no âmbi-
to da contenção da propagação da 
pandemia, que culminaram com 
o encerramento das empresas dos 
sectores acima mencionados, in-
cluindo empresas do sector comer-
cial e de diversão que permanecem 
interditas de operar tais como bar-
racas, discotecas, entre outras. 

No entanto, “devido às medidas 
que determinam a reabertura dos 
subsectores supra-mencionados, 
incluindo ginásios, é possível que 
parte considerável destes postos de 
trabalho seja recuperada”, destaca 
o estudo.

Por outro lado, destacam-se 
como factores favoráveis a melhoria 
do desempenho empresarial no se-
gundo trimestre de 2021, o início da 
campanha de comercialização agrí-
cola, bem como o início das expor-
tações de alguns produtos-chave, 
tais como camarão, algodão, casta-
nha de caju, entre outros.

Entretanto, a recuperação em-
presarial no primeiro trimestre do 
ano em curso poderá ser condicio-

nada pelos efeitos da suspensão das 
actividades do projecto de Gás Na-
tural Liquefeito, da Área 1 Offshore 
da Bacia do Rovuma, liderado pela 
Total, cujo investimento é estima-
do em cerca de 23 biliões de dólares 
americanos.

É que o impacto imediato da 
paralisação das actividades da-
quele projecto é a suspensão dos 
contratos de fornecimento de bens 
e serviços firmados entre as em-
presas nacionais e a Total, o que 
pode concorrer para a disrupção da 
actividade destas empresas e afec-
tar a sua performance económico-
-financeira.

Segundo o estudo, cerca de 410 
empresas que operavam nas zonas-
-alvo dos ataques terroristas fo-
ram afectadas, colocando em risco 
aproximadamente 56 mil postos de 
trabalho. 

Aliás, a CTA fez uma avaliação 
com vista a apurar o impacto dos 
ataques à Palma no sector empre-
sarial, numa amostra de um total de 
30 empresas, das quais 15 são gran-
des agregadores e incorporam cerca 
de 750 Pequenas e Médias Empresas 
(PME) nas suas cadeias de valor. 

O resultado sugere que, devido 
aos ataques terroristas, várias infra-
-estruturas foram destruídas. Aliás, 
do total de investimento  estimado 
em  303 milhões de dólares, prati-
camente foram perdidos 106 mi-
lhões de dólares, o que corresponde 
a 35 por cento.

Os projectos destruídos incluem 
o acampamento para 9500 pessoas, 
conhecido como Palma Business 
Park, edifícios industriais, arma-
zéns, entre outros. 

O tipo de danos inclui a des-
truição parcial de infra-estruturas 
de acomodação e industriais, bem 
como de equipamento diverso. Por 
outro lado, as empresas ressentem-

-se dos impactos resultantes da 
suspensão das actividades da Total, 
que implica, automaticamente, a 
suspensão dos vários contratos de 
fornecimento de bens e serviços 
firmados entre a Total e as suas con-
tratadas bem como entre estas e as 
suas subcontratadas.

Uma avaliação, feita com base 
nas 30 empresas, sugere que até 
o período antes da suspensão das 
actividades da Total, cerca de 29.77 
milhões de dólares, o que repre-
senta 34,8 por cento do valor dos 
contratos de fornecimento de bens 
e serviços firmados, já possuíam or-
dens de compra emitidas. 

Deste valor, cerca de 16,16 mi-
lhões de dólares já tinham sido pa-
gos, o que corresponde a 54,2 por 
cento, enquanto 13,61 milhões de 
dólares americanos, equivalentes a 
45,8 por cento,  permanecem em 
dívida. 

AVALIAÇÃO SECTORIAL  
No sector da Agricultura, o Índi-

ce de Robustez Empresarial regis-
tou uma redução entre o IV trimes-
tre de 2020 e o I trimestre de 2021, 
passando de 0,33 para 0,32. Esta 
redução justifica-se, em parte, pela 
característica sazonal do primeiro 
trimestre do ano, que é marcado 

pelo resfriamento da actividade 
agrícola. 

A nível do sector familiar e se-
mi-comercial, este resfriamento 
deve-se, essencialmente, ao tér-
mino da campanha de comercia-
lização de hortícolas e preparação 
para o início da comercialização de 
cereais, que fazem com que no pri-
meiro trimestre exista baixo fluxo 
económico e por consequência o 
nível de receitas seja menor. 

Enquanto isso, no sector da Ho-
telaria e Restauração o índice de 
robustez empresarial caiu de 0,30 
para 0,27 entre o IV trimestre de 
2020 e o I trimestre de 2021, o cor-
respondente a uma variação de 3 
pontos percentuais. 

Esta tendência de redução do 
desempenho empresarial neste 
sector deveu-se, em grande parte, 
ao efeito das medidas restritivas 
de contenção a propagação da co-
vid-19 adoptadas pelo Governo a 
partir do mês de Fevereiro. 

No caso do subsector de hote-
laria, devido a estas restrições que 
incluíam o encerramento de praias 
e piscinas, grande parte das reser-
vas do turismo de lazer foi cancela-
da, resultando na queda da taxa de 
ocupação dos hotéis para menos de 
cinco por cento. 

Em relação aos restaurantes, o 
desempenho foi igualmente afec-
tado pelas medidas restritivas que, 
por um lado, estipulavam a limita-
ção do horário de funcionamento 
dos restaurantes. 

Para o sector dos transportes, o 
desempenho foi marcado por uma  
retracção entre o IV trimestre de 
2020 e I trimestre de 2021, sendo 
que o Índice de Robustez Empre-
sarial deste sector caiu de 0,48 para 
0,46.  Esta redução  esteve associa-
da, essencialmente, à contracção 
da actividade dos subsectores de 
transporte rodoviário, nomeada-
mente, de passageiros e carga. 

No caso de transporte de carga, 
a queda do desempenho empresa-
rial no primeiro trimestre de 2021 
deveu-se, por um lado, a efeitos sa-
zonais e, por outro, à deterioração 
do ambiente de negócios. 
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A União Europeia é considerada o 
projecto de integração regional mais 
bem-sucedido no mundo. É um projec-
to de integração que se augura agregar 
membros que partilham valores comuns 
de democracia, respeito dos direitos 
humanos, entre outros, que tornam 
o grupo unido. No entanto, ainda que 
haja concordância em torno de alegados 
comportamentos subversivos da Rús-
sia, os 27 raramente se unem sobre que 
posição tomar sobre aquele país. Aliás, 
o debate sobre que medidas tomar tem 
sido motivo de desunião quando se trata 
de criar “união” sobre como lidar com a 
Rússia. A desunião foi patente na recente 
reunião da União Europeia, realizada em 
Bruxelas, em que a Alemanha e a França 
pretendiam que o grupo agendasse uma 
cimeira com Moscovo. 

Angela Merkel e Emmanuel Macron, 
líderes da Alemanha e França, as maio-
res economias do agrupamento regio-
nal, pretendiam que os líderes dos 27 
membros da organização se reunissem 
com Vladmir Putin, presidente da Rús-

sia. A proposta foi, no entanto, chumba-
da particularmente por países da Europa 
do Leste, que consideram que a reali-
zação de tal cimeira significaria capitu-
lar à Rússia, pois legitimaria o alegado 
comportamento agressivo de Moscovo. 
Entre argumentos e desabafos, os lí-
deres europeus acabaram por instruir 
as instituições da União Europeia a en-
contrarem opções de medidas restritivas 
contra a Rússia, incluindo sanções eco-
nómicas.

A última vez que os líderes dos países 
da União Europeia se reuniram com o 
presidente da Rússia foi em 2014. Depois 
do imbróglio da Crimeia, as relações en-
tre as duas partes se deterioraram e têm 
sido caracterizadas por acusações mú-
tuas e imposição de sanções de Bruxelas 
contra Moscovo. O imbróglio da Crimeia 
consistiu na anexação, na versão da 
Ucrânia e da União Europeia, ou adesão, 
na versão da Crimeia e da Rússia, daque-
le território à Federação Russa. Para além 
daquele episódio, os países membros 
da União Europeia têm reiteradamen-

te acusado a Rússia de desinformação, 
ataques cibernéticos e interferência na 
tentativa de dividir o bloco.

O não à proposta franco-alemã foi 
liderado pela Polónia e pelos países bál-
ticos e evidencia as divisões que existem 
na união quando o assunto é Rússia. Para 
estes países, que no passado já fizeram 
parte da esfera de influência de Mosco-
vo, particularmente quando eram mem-
bros da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, dialogar com Putin equivale 
a premiá-lo pelos alegados “comporta-
mentos desviantes” que tem tido. Aliás, 
esta posição denuncia o medo que os 
países da Europa do Leste nutrem sobre 
a Rússia. Depois do imbróglio da Geór-
gia, em 2008, quando a Rússia de Putin 
reconheceu duas regiões separatistas 
daquele país, e o da Crimeia, de 2014, há 
o receio de que Moscovo apoie quaisquer 
grupos anti-União Europeia nos países 
do Leste. Com efeito, os países do Leste 
consideram que isolar a Rússia é o me-
lhor meio de conter as ambições hege-
mónicas regionais daquela potência.

A reacção dos proponentes do agen-
damento da cimeira, Merkel e Macron, 
demonstra também a desunião. Merkel 
rebate a tese dos países do Leste e con-
sidera um erro não se reunir com Putin, 
pois assim os europeus ficam a mercê de 
Joe Biden, em termos de fazer chegar as 
suas preocupações ao presidente russo. 
Ou seja, o não à cimeira coloca os euro-
peus numa situação de dependência em 
relação aos EUA, algo que ela queria evi-
tar. Mácron, por seu turno, mostra-se 
despreocupado com a falta de consen-
so no bloco. O presidente francês disse 
mesmo que não precisa de uma cimeira 
da União Europeia para falar com Putin. 
Mácron lembrou que já se encontrou 
várias vezes com Putin e avisou que vai 
continuar a fazê-lo apesar do bloco eu-
ropeu ter chumbado a sua proposta.

* Docente e pesquisador da Universidade 

Joaquim Chissano

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

Rússia: a razão da desunião da União Europeia

Líderes da UE não 
querem cimeira com Putin

Os líderes da União Europeia rejeitaram a proposta da Alemanha e da França 
para se realizar uma cimeira com o Presidente russo, Vladimir Putin.

A decisão foi anunciada na madrugada da sexta-feira após horas de conver-
sações, em Bruxelas.

A proposta foi retirada do comunicado final da reunião após ter enfrentado 
uma forte oposição dos países da Europa de Leste.

Esta foi uma rara derrota pública para Angela Merkel, a chanceler germâni-
ca, que abandona o cargo no outono. Ela afirmou que não foi possível chegar 
a um acordo e que “pessoalmente teria gostado de ver aqui um passo mais ar-
rojado, mas também é bom assim”, garantindo que se continuará “a trabalhar 
sobre o assunto”.

Os países Bálticos e a Polónia bloquearam a proposta, pois dizem que não 
vêem, por parte de Vladimir Putin, nenhuma mudança radical de comporta-
mento.

Para o Presidente da Lituânia, é demasiado cedo, por isso “não haverá reu-
nião ao nível de líderes da União Europeia com a Rússia.” Gitanas Nauseda su-
blinhou que a relação com Moscovo está a a deteriorar-se, pois observam-se 
“novas formas agressivas no comportamento da Rússia. Essa é a razão pela qual 
não se pode negociar sobre os interesses e as causas dos parceiros de leste”.

As relações entre a União Europeia e a Rússia estão tensas desde a anexação 
da Crimeia e o início do conflito na Ucrânia em 2014. Não se realizou mais ne-
nhuma cimeira desde então.

O congresso americano apro-
vou na semana passada transfor-
mar o dia 19 de Junho em feria-
do federal. O dia conhecido pela 
comunidade africano-americana 
como Juneteenth marca a data 
em que o general Gordon Granger 
anunciou no Texas, em 1865, que 
todos os escravos tinham sido li-
bertados.

Em 1863, o Presidente Abra-
ham Lincoln tinha declarado a 
emancipação dos escravos mas 

a guerra civil continuava e, ten-
do em consideração as distâncias 
e dificuldades de comunicação, 
essa proclamação só foi dada a 
conhecer nesse 19 de Junho na 
cidade de Galveston no Texas em 
1865.

Desde então – e em maior ou 
menor escala – a data tem sido 
celebrada pela comunidade afri-
cano-americana mas permanecia 
mais ou menos ignorada pelo país 
no seu todo.

Continuação do debate 
sobre escravatura e 
racismo nos EUA
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Jogadores e equipa técnica que fizeram os dois jogos da selecção nacional

Sitói marcou o primeiro golo 
de Moçambique independente

Na sexta-feira pas-
sada, Moçambi-
que comemorou 
o 46.º aniversário 
da Independên-

cia. A 25 de Junho de 1975, 
os moçambicanos do Rovu-
ma ao Maputo e do Zumbo 
ao Índico rejubilaram pela 
proclamação da Indepen-
dência Nacional, concre-
tizando o sonho do fim do 
domínio colonial português 
que durou cerca de 500 
anos. 

Lembrar que foi em 1964 
que um grupo de jovens 
moçambicanos, em nú-
mero de 250, iniciou a luta 
armada que veio a libertar 
o território nacional, que 
passaria pela assinatura dos 
Acordos de Lusaka a 7 de 
Setembro de 1974, quando 
foi acordado sobre a passa-
gem de administração de 
Moçambique para os liber-
tadores, em representação 
do povo moçambicano.

Os moçambicanos saí-
ram à rua para festejar de 
diversas formas e o futebol 
não se colocou à margem. 
Foi assim que, a 26 de Junho 
de 1975, jogou a primeira 
selecção de futebol de Mo-
çambique independente, 
que derrotou a sua congé-
nere da Tanzânia, por 3-2, 
numa partida realizada em 
Pemba, Cabo Delgado.

A equipa já não conta-

Sitoi marcou a sua carreira no Desportivo

va com um bom número 
de jogadores que jogavam 
por Moçambique quan-
do era tratado por pro-
víncia ultramarina, onde 
alinhavam Paiva, Bessa, 
Maló, Zacarias (Textáfri-
ca), Baltazar, Quarenti-
nha, Nelson Mafambana, 
Marito, Carlos (Ferroviário 
de Maputo), Ernani, Olávo 
(Costa do Sol), entre ou-
tros que seguiram para o 
estrangeiro.

Dessa forma, Mário 
Ramalho, primeiro selec-
cionador nacional, esco-
lheu, para um 4X3X3, os 
intérpretes Ahmed (Des-
portivo) à baliza; Moiana 

(ex-Benfica), Joaquim (ex-
-Sporting), Amenga (ex-
-Sporting) e Palma Pinto 
(ex-Sporting) formaram a 
defesa, enquanto Cassamo 
(Ferroviário de Maputo), Rui 
Marcos (Ferroviário da Beira) 
e Sérgio Albasini (ex-Spor-
ting) estavam no meio-cam-
po. Fumito (Académica), 
Orlando Conde (Ferroviário 
da Beira) e Sitói (Textáfrica) 
estavam no ataque. Também 
jogaram Paulo (Ferroviário), 
Urbano (Desportivo) e Doen-

deu a um cruzamento, des-
ferindo um grande pontapé, 
sem deixar a menina tocar 
no chão, marcando o tercei-
ro golo para Moçambique e 
conferindo a primeira vitó-
ria nacional. 

Ainda nas festividades 
da independência, três dias 
depois da vitória frente à 
Tanzânia, Moçambique der-
rotou, pela primeira vez, a 
selecção da Zâmbia, no Es-
tádio da Machava, por 2-1. 
Sitói, uma vez mais, fez o 
gosto ao pé, marcando o 
golo da vitória de Moçam-
bique, depois de Sérgio Al-
basine ter sido o autor do 
primeiro golo dos moçam-
bicanos. Realçar que Paulo e 
Naldo voltaram a entrar em 
jogo a substituir.

Em 1975, Sitói tinha 24 
anos de idade (hoje tem 70 
anos). Representou o 1.º de 
Maio de Lourenço Marques 
(Maputo), sendo que na 
altura da sua convocação 
para os referidos jogos jo-
gava pelo Textáfrica de Vila 
Pery (Chimoio), de onde 
saiu para o Desportivo de 
Maputo, fazendo uma boa 
parte da sua carreira até aos 
33 anos de idade, quando 
decidiu pôr termo à vida de 
futebolista.

No período em que Sitói 
esteve em actividade, a se-
lecção nacional fazia poucos 
jogos, por isso só defendeu 
as cores nacionais por 16 
vezes, marcando oito golos, 
uma média de 2 de golos por 
jogo.

O relato do jogo com a Tanzânia foi acompanha-
do a par e passo em todo o território moçambicano. 
No bairro Ka Thlavana, que mais tarde passou a ser 
chamado Urbanização, festejou-se de forma exube-
rante, não apenas pela vitória, mas também porque 
dois filhos daquela zona residencial, Sitói e Doença, 
fizeram dois dos três golos do combinado nacional.

Das histórias daquela zona periférica da capital do 
país, consta ainda que Lourenço Sitói (irmão de Si-
tói), já falecido, a seguir à saída de Eusébio e Hilário 
para Portugal, saiu de Ka Thlavana, quando jogava 
pelo Desportivo, para o Sporting Clube de Portugal. 
Os portugueses tratavam-no por “Gazela do Chibu-
to”, pela sua velocidade.

Ka Thlavana orgulha-se não só pelo registo dos 
primeiros golos da selecção contra a Tanzânia e Zâm-
bia, mas também por ter “brotado” para o mundo 
futebolístico o avançado João Cossa, que detém o re-
corde de número de golos (5) marcados num só jogo 
pela selecção nacional de futebol.

Cinco minutos 
ficaram por jogar

Golos de Sitói e Doença 
emocionaram Ka Thlavana 

Quando Doença fez o golo da vitória de Moçam-
bique faltavam cinco minutos para o jogo terminar. 
Naquele instante, os adeptos invadiram o campo, 
correram em direcção ao autor do golo e levaram-
-no ao colo até ao seu quarto no agora chamado ho-
tel Cabo Delgado. O jogo terminou.

Os funcionários que estavam na recepção do ho-
tel espantaram-se com o movimento daquelas pes-
soas eufóricas, que gritavam e cantarolavam emo-
cionadas, mas não reagiram.

O jogador que viria a sair do Atlético para fazer 
furor no Ferroviário de Maputo emocionou-se e 
as lágrimas escaparam, escorrendo pelo seu rosto, 
uma memória que ele guardou até o seu último dia 
no mundo dos vivos, em 2020. 

ça (Atlético).

DOENÇA 
FEZ O GOLO 
DA VITÓRIA

O avançado Salvador 
Pedro Sitói entrou para a 
história do Moçambique fu-
tebolístico, ao marcar o pri-
meiro golo de Moçambique 
independente. Os tanza-
nianos chegaram ao empate 
(1-1) e, um tempo depois, 
passaram para frente do 

marcador (1-2). Os moçam-
bicanos estavam a jogar em 
casa e precisaram de puxar 
os seus galões de anfitriões 
para se imporem na partida 
e foi com um ascendente 
assinalável que Rui Marcos, 
o primeiro capitão da selec-
ção, fez o golo de empate (2-
2), provocando um enorme 
delírio nas bancadas.

Para mostrar que os mo-
çambicanos já mandavam 
no seu território, um ha-
bilidoso jogador de 22 anos 
de idade, de nome Alberto 
Tembe, tratado por Doença, 
saltou do banco para substi-
tuir Fumito e, faltando cinco 
minutos para o fim do tem-
po regulamentar, respon-
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Luís Gonçalves ainda sem sucessor nos “Mambas”

TORNEIO COSAFA 

EM VÓLEI DE PRAIA

EURO-2020

MOÇAMBOLA

Elves Tembe, Júnior Moiane e Henriques Mula marcam o retorno da modalidade a palcos internacionais

Ferroviário e Desportivo
novamente infelizes

“Mambas” iniciam
preparação 

Atractivo Portugal-Bélgica nos “oitavos”

Moçambique a uma vitória de Tóquio

A Selecção Nacional de 
Futebol inicia amanhã o 
estágio na Casa Militar, em 
Maputo, tendo em vista a 
sua participação no torneio 
regional da COSAFA a ter 
lugar na cidade de Port Eli-
sabeth, África do Sul, de 7 a 
18 de Julho próximo.

Esta segunda-feira, para 
além de se apresentarem no 
local da concentração, os 
jogadores serão submetidos 
a testes da covid-19, cujos 
resultados são determi-
nantes para cada atleta ser 
integrado nos treinos pre-
vistos para iniciar na terça-
-feira, no campo do Afrin, 
município da Matola.

Depois das sessões de 
treinos previstas para Ma-
puto, a equipa moçambi-
cana deverá seguir no dia 
4 de Julho próximo para a 
África do Sul, onde vai rea-
lizar o primeiro jogo no dia 
8 de Julho. Moçambique vai 
disputar o apuramento às 
meias-finais no Grupo “C”, 
juntamente com o Senegal, 
Zimbabwe e Namíbia. 

O primeiro jogo dos 
“Mambas” será no dia 8 de 
Julho, às 12.00 horas, con-
tra o Zimbabwe, seis vezes 

vencedor da competição. 
Na mesma data, noutro de-
safio do grupo, o Senegal 
vai enfrentar a Namíbia, a 
partir das 15.00 horas.

Na segunda jornada, 
Moçambique vai jogar com 
o Senegal, a partir das 17.00 
horas do dia 11 de Julho, a 
seguir ao confronto entre o 
Zimbabwe e a Namíbia, in-
dicado para iniciar às 14.00 
horas.

A última jornada do 
Grupo “C” será disputa-
da no dia 14 de Julho, com 
os dois jogos a iniciarem às 
15.00 horas. Moçambique 
vai fechar com a Namíbia e 
o Senegal bater-se-á com o 
Zimbabwe. 

As partidas das meias-
-finais terão lugar no dia 16 
de Julho, enquanto a final e 
o desafio de apuramento do 
terceiro classificado terão 
lugar no dia 18, às 17.00 e 
14.00 horas, respectiva-
mente.

A 20.ª edição da compe-
tição vai envolver um total 
de 12 selecções nacionais, 
divididas em três grupos 
de quatro cada. O Grupo 
“A” integra África do Sul, 
Lesotho, eSwatini e Bots-

wana, enquanto no Grupo 
“B” vão competir a campeã 
em título, Zâmbia, Malawi, 
Madagáscar e Comores. 

Segundo o regulamento 
da prova, apenas os primei-
ros classificados de cada 
grupo apuram-se às meias-
-finais e o segundo melhor 
classificado de

todos os grupos. Isso 
significa que cada selecção 
tem a garantia de três jogos 
até um máximo de cinco, 
o que proporcionará uma 
preparação importante 
para as selecções envolvi-
das nas eliminatórias para 
o Campeonato do Mundo 
de 2022, no Qatar, com iní-
cio previsto para Setembro 
próximo

EIS A CONVOCATÓRIA
Guarda-redes: Ernani 

(Fer. Maputo); Victor
(Costa do Sol) e Danny 

(Fer. Lichinga).
Defesas: Ciganinho 

(Liga), Danilo (Costa do 
Sol),

Betão e Mexer (AD Vi-
lankulo), Jesus e Martinho

(ABB), Macaime (Des-
portivo) e Bonera

(Marítimo)

As equipas do Fer-
roviário de Ma-
puto e Desportivo 
voltaram a mar-
car passo no Mo-

çambola, ao empatar com o 
mesmo resultado de um golo 
com a Associação Desportiva 
de Vilankulo e Incomáti, res-
pectivamente. As duas parti-
das tiveram lugar ontem na 
abertura da décima primeira 
jornada do campeonato.

No Estádio da Machava, a 
equipa da casa viu-se a per-
der quando Betão marcou de 
grande penalidade, mas Kito, 
também de penalte, fixou 
o empate ainda na primeira 
parte, que se manteve até ao 
fim da partida.

Perante o Incomáti, no 
campo do Afrin, também 
no município da Matola, o 
Desportivo teve muitas difi-
culdades ao longo dos 90 mi-
nutos. Todavia, abriu o activo 

aos 26 minutos por Fopa, na 
marcação de uma grande pe-
nalidade duvidosa indicada 
pelo árbitro Andilo Mamudo.

Os “açucareiros” não de-

sanimaram e discutiram o 
resultado, tendo chegado à 
igualdade ainda na primeira 
parte por Dinheiro, que re-
matou forte.

Na etapa decisiva, as duas 
equipas fizeram várias alte-
rações à procura do golo de 
vantagem, que só não acon-
teceu porque os executores 

das duas equipas não acerta-
ram o alvo. Aliás, o Incomáti 
viu um defesa do Desportivo 
desviar o esférico sobre a li-
nha de golo na derradeira 

jogada perigosa do encontro.
O Ferroviário de Maputo 

passa a somar 22 pontos, os 
mesmos do seu homónimo 
da Beira. Segue na segunda 
posição, a quatro de Black 
Bulls, líder destacado. As-
sociação Desportiva de Vi-
lankulo tem agora 17 pontos, 
em quinto lugar. Desportivo 
tem oito pontos e continua 
em zona de despromoção, 
enquanto Incomáti está em 
nono lugar com doze pontos.

Para hoje, a partir das 
14.30 horas, estão agendados 
os desafios Black Bulls-Fer-
roviário de Lichinga; Ferro-
viário de Nacala- Ferroviário 
da Beira; Ferroviário de Ma-
puto-Associação Desportiva 
de Vilankulo; Liga Despor-
tiva-Matchedje de Mocuba; 
Textáfrica-Costa do Sol e 
União Desportiva do Songo-
-Ferroviário de Nampula.

As duplas masculinas de vólei de praia 
estão a uma vitória do apuramento aos XX-
XII Jogos Olímpicos de Verão, que se dispu-
tam de 23 de Julho a 8 de Agosto.

Nas meias-finais do Campeonato Africa-
no, que apura para as olimpíadas do Tóquio, 
as duplas masculinas venceram Gana por 
2-0 e 2-1.

Moçambique “B” venceu Gana “A” por 
2-0, com parciais 21/19 e 24/2 FC2, enquan-
to a equipa “A” derrotava os “B” ganenses 
por 2-1 (23/21-19/21-15/11).

Hoje as duplas constituídas por José 
Mondlane/Aldevino Guvo e  Ainadino Mar-
tinho/Jorge Monjane disputam a final dian-
te da anfitriã Marrocos, que afastou Gâmbia.

Portugal-Bélgica é 
certamente o jogo mais 
esperado dos oitavos de 
final do Campeonato 
Europeu de Futebol e a 
partida tem lugar na noi-
te de hoje, em Sevilha, a 
partir das 21.00 horas.

O campeão europeu 
em título chega a esta 
fase depois de ultrapassar 
as dificuldades esperadas 
no grupo de morte, onde 
se apurou em terceiro 
lugar atrás da Alemanha 
e França, vencedora do 
grupo “F”. Portugal der-
rotou a Hungria por 3-0, 
perdeu com os alemães 
por 2-4 e empatou a dois 
golos com a França.

A Bélgica venceu to-
dos os jogos da fase de 
grupos e sofreu apenas 
um golo. Derrotou a Rús-

sia por 3-0, Dinamarca 2-1 e Finlândia 2-0.
Noutro desafio agendado para hoje, a partir das 

18.00 horas, a Holanda vai enfrentar a República Che-
ca. Os holandeses estão fortes na competição e derro-
taram sucessivamente na fase de grupos a Ucrânia (3-
2), Áustria (2-0) e Macedónia do Norte (3-0).

A República Checa somou quatro pontos na fase de 
grupos após começar com uma vitória sobre a Escócia 
por 2-0. Seguiu-se um empate a um golo com a Croá-
cia, antes da derrota por um a zero a favor da Ingla-
terra.

Acesse https://t.me/Novojornal
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De repente somos dugongos...
Há coisas que dão que pensar... assim do nada, 

de repente mesmo, um homem descobre-se feito 
um dugongo. Pode parecer estranho, mas Charles 
Darwin, há uns séculos, disse claramente, na sua 
teoria evolucionista, que para sobreviver um gajo 
tinha de se adaptar; simples como isso...

E por que Darwin é chamado à liça? 
Simples; há um dugongo que está a agitar emo-

ções e a causar calafrios há uns tantos bons cida-
dãos... afinal, a sabedoria popular é peremptória 
quanto a coisas simples como dizer que a alegria de 
uns é tristeza de outros... embora nem sempre os 
tristes tenham uma razão plausível para o marejar 
de lágrimas, como parece ser o caso que mobilizou 
Bula-bula a entrar por uma área para a qual nunca 
foi tido nem achado (embora esteja a arrancar ca-
belos e unhas para terminar a sua choupana mo-
desta mas acolhedora num destes muitos bairros 
de “expansão” da cidade de Maputo).

Mas – filosofias à parte – a história (ou seria an-
tes estória?) conta-se em dois segundos... e pode 
mesmo começar assim: era uma vez um dugongo 
parido e criado em Matutuine que agitou meio-
-mundo quando se anunciou ao mundo. Enquanto 
não tugia, meio-mundo se enfardava de Meticais do 
populacho sem dó nem piedade. Conta-se que uns 
espertalhões andavam a mamar na teta do pobre 
– sugar mesmo – os pobres tostões que este, com 
muito sacrifício, ajuntava para terminar a sonhada 
casinha.

Os tais inventavam toda a sorte de justificações 
para sacarem a mola aos incautos cidadãos da terra 
do “vê se te avias” que, sem alternativas, dança-

vam a música daqueles. A coisa chegou a atingir as 
raias do absurdo quando um saco saltou dos já in-
suportáveis 450 para uns astronômicos 700 ou 800 
paus... ainda bem que o silêncio causado não fez 
mossa porque a única coisa necessária para o triun-
fo do mal é que os homens bons não façam nada.

Mesmo assim, justificações caíram como grani-
zo depois de um dia de canícula. Que o clínquer, 
matéria-prima importantíssima para a produção 
de cimento, era importado; que isto, que aquilo... 
tutu máfia para sacar a mola do pobre coitado que 
se esfalfa dia e noite para colocar uma côdea de pão 
na mesa ao mesmo tempo que vai erguendo uma e 
outra parede.

A coisa que deixou Bula-bula mesmo de queixo 
caído foi ficar a saber que os tradicionais produto-
res e fornecedores de cimento tiveram a coragem 
de pedir ao Governo que tudo fizesse para que o 
preço de cimento se mantivesse lá no alto... 

E não foi só da boca para fora; fizeram cartas – 
tipo abaixo assinado – para que o pobre dugongo 
fosse asfixiado, empalado e tudo o mais. Querem 
(parece que não desistiram ainda da jogada) que o 
preço do cimento volte aos píncaros, a tocar as nu-
vens mesmo. Que fique inacessível – tipo lixar-nos 
mesmo de vez – para continuarem a enfardar.

Essa do clínquer afinal não passou de areia para 
os olhos dos incautos. Querem mamar sem esforço 
porque os outros de olhos em bico provaram que 
é possível ter clínquer sem precisar de ir para fora 
da pátria de heróis. Aqui mesmo pode-se ter clín-
quer...

Como disse o outro, essa cena de cimento faz 

lembrar os cartéis dos pós-brancos... juntam-se, 
bebem cafés e decidem quem é a próxima vítima... 
mas no caso do cimento, já se sabe quem é a víti-
ma... somos nós. 

Como se sabe, dugongo é o menor membro da 
ordem Sirenia, uma ordem de mamíferos, que inclui 
igualmente o peixe-boi ou vaca marinha. É o úni-
co representante vivo da família Dugongidae, todos 
outros membros tendo sido extintos. O nome du-
gongo vem da palavra malaia duyung, que significa 
sereia. Podem atingir os três metros de comprimen-
to e quinhentos quilogramas de peso.

A espécie habitou em tempos todas as regiões 
tropicais dos oceanos Índico e Pacífico, mas hoje em 
dia a sua distribuição é mais limitada, e a UICN clas-
sifica a espécie como vulnerável à extinção, devido à 
caça por carne e óleo. Os Dugongos, ao contrário dos 
triquequídeos (peixe-boi), possuem dentes afiados 
e são capazes de caçar pequenos animais, como la-
gostas e outros crustáceos… e deve ser por isso que 
aqueles outros querem que o animal seja extinto, 
aniquilado, para que eles sejam os únicos a mamar 
os saborosos camarões e lulas que o mar oferece…

Sinceramente, haja moral ou comam todos… mas 
querer mal a um animal bonacheirão como aquele 
dugongozito, até cheira mal…

Bula-bula não sabe ainda o que vai acontecer mas 
uma coisa é certa, olho aberto e, assim de repente, 
sou eu mesmo um dugongo a nadar pela vida que os 
carniceiros estão com os olhos vermelhos de raiva... 
Como diria o outro, a base da vergonha não é algum 
erro que cometemos, mas que essa humilhação seja 
vista por todos.

SSolta olta JJerónimo erónimo MMuiangauianga
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