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DOM DINIS SENGULANE

O projecto TAE
pode ser replicado no
combate ao terrorismo em Cabo Delgado,
entretanto, acima de
tudo, temos de reintroduzir o conceito de
desarmar as mentes
no nosso vocabulário,
nos nossos corações e
nas mãos
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DOM DINIS SENGULANE E OS 30 ANOS DO AGP

d

Domingos Nhaúle

F

domingos.nhaule@snoticicas.co.mz

oi dos primeiros líderes religiosos envolvidos no diálogo entre o
Governo e a Renamo
que culminou com
a assinatura do Acordo Geral de Paz (AGP), em Roma,
Itália, em 1992. Trata-se de
Dom Dinis Sengulane, bispo
emérito da Igreja Anglicana,
que, em entrevista ao domingo, fala da sua participação no
processo e propõe soluções
para o terrorismo em Cabo
Delgado.
A conversa com o homem
que ficou conhecido pela
expressão “Olá Paz” decorre do facto de na próxima
terça-feira assinalar-se o trigésimo aniversário do AGP
– momento particularmente
importante para a história do
país.
Segundo explicou, tudo
começou quando os líderes
das confissões religiosas congregadas no Conselho Cristão
de Moçambique (CCM) decidiram procurar a Renamo
para o início do diálogo, ao
que convidaram o falecido
bispo da Igreja Católica Dom
Jaime Pedro Gonçalves para
ser um dos mediadores.
Dom Dinis Sengulane esteve envolvido nos primeiros
contactos de busca de paz em
Moçambique. Fale-nos deste
processo.
Estive não só nos primeiros contactos, mas também
no processo todo até a assinatura do AGP, em Roma, Itália,
em 1992, rubricado pelo en-

tão Presidente da República
Joaquim Chissano e pelo falecido líder da Renamo, Afonso
Dhlakama. Tudo começou
quando vi o sofrimento dos
moçambicanos, devido à
guerra que se fazia sentir em
todo o território nacional.
As pessoas eram atacadas e
forçadas a abandonar as suas
origens. Notei que o problema
era sério, pois, além do que se
ouvia nas igrejas, os meios de
Comunicação Social também
reportavam as atrocidades
que aconteciam. Neste contexto, os cidadãos pediam socorro às confissões religiosas.
O pedido era feito só à
Igreja Anglicana?
Acredito que a todas as
confissões religiosas. Manifestavam
preocupação
com a guerra que provocava
mortes e destruição de infra-estruturas. Assim, em coordenação com outros líderes,
chegámos à conclusão de que
devíamos procurar uma solução para acabar com o sofrimento dos moçambicanos.
E assim iniciou o seu envolvimento no processo?
Como cristão, depois de
ouvir as preocupações das
comunidades, concluí que
nada havia a fazer a não ser
buscar soluções para o restabelecimento da paz. Senti
que devíamos falar com as
lideranças das confissões religiosas e perguntar o que a
igreja podia fazer para o bem
do povo moçambicano. Ademais, em 1982, o Sínodo da
Igreja Anglicana decidiu que
seria bom que houvesse con-

Dissemos aos beligerantes que a agenda deve ser cessar-fogo
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É preciso desarmar
também as mentes

Na terceira década do AGP as igrejas devem buscar soluções para o terrorismo

versações entre o Governo de
Moçambique e aqueles que
moviam a guerra contra o seu
povo, isto é, a Renamo. Após
esta decisão fomos contactando outras confissões religiosas, até que em 1984 as
igrejas congregadas no Conselho Cristão de Moçambique
(CCM) chegaram à conclusão
de que era urgente juntar o
Governo e a Renamo na mesa
do diálogo. Como deve imaginar, foi um processo longo
e bastante sinuoso, porque
só sabíamos como localizar o
Presidente da República.

PAPEL DO CCM
Quem foram as pessoas
envolvidas nos primeiros
contactos?
O presidente do CCM, o
bispo da Igreja Anglicana, os
bispos das igrejas Metodista
Unida, Metodista Wesleyana, Metodista Livre, União
Baptista e da Igreja do Nazareno. Estas são algumas das
lideranças que foram ter com
o então Presidente da República, Samora Moisés Machel,
em 1984.
Que mensagem levavam
ao Presidente Samora?
Dissemos que era preciso
haver conversações entre as
partes beligerantes. Considerando que são todos irmãos
moçambicanos, era preciso
sentar e conversar no sentido
de encontrar soluções para
os problemas que levaram à
eclosão da guerra. Levou-se
muito tempo, de tal forma
que só em 1988 é que começámos as buscas para localizar a liderança da Renamo.
De que forma reagiu Samora Machel quando lhe falaram da necessidade de se
dialogar com a Renamo?
O Presidente Machel era
Chefe de Estado, mas havia
outros elementos que integravam o seu Governo que
tinham de ser consultados.
Houve uma série de encon-

tros para se tomar a decisão.
Quando Machel morre num
acidente de aviação, em 1986,
o dossier de busca da paz
havia sido endossado pelo
CCM.
O Presidente Joaquim
Chissano, por sua vez, deu
importantes passos que nos
levaram aos Estados Unidos
da América (EUA), Kenya,
Malawi, entre outros países,
à procura de pessoas ligadas
à Renamo.
Nessas viagens, para além
de Dom Dinis Sengulane,
quem foram os outros integrantes do grupo?
Na primeira viagem aos
EUA, porque sabíamos que
a Igreja Católica, Apostólica Romana também estava
interessada no diálogo, o
CCM convidou dois bispos
católicos romanos, nomeadamente, os falecidos Dom
Alexandre Maria dos Santos
e Dom Jaime Pedro Gonçalves, para se juntarem aos
seus sete membros. Entretanto, depois de se perceber
que eram necessárias muitas
viagens, decidimos reduzir o
número e ficámos com dois
da Igreja Católica e igual número do Conselho Cristão,
nomeadamente, Dom Alexandre, Dom Jaime, Dom
Dinis Sengulane e o pastor
Ozias Mucache, que dirigia
o CCM.

CONTACTOS
COM A RENAMO
Como é que chegaram ao
contacto com a Renamo e
quem foi o intermediário?
Quando fomos aos EUA,
pela primeira vez, encontrámos Artur Vilanculos que
disse que não era da Renamo,
mas que conhecia pessoas ligadas a ela e podia facilitar os
contactos. Também fomos ao
Kenya e o secretário permanente do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que
podia ajudar-nos a encontrar
algumas pessoas. Tivemos
um primeiro encontro com o
senhor Nota que vivia fora do
país e nós lhe dissemos que
queríamos os que estavam
dentro do território nacional.
Em Fevereiro de 1989, aconteceu o primeiro encontro
com dois enviados do líder
da Renamo, nomeadamente, Raul Domingos e Vicente
Ululu. Ainda no mesmo ano,
concretamente, em Agosto, reunimos com o próprio
Afonso Dhlakama.
Onde decorreu o primeiro encontro com Afonso
Dhlakama?
Foi em Nairobe, no Kenya,
porque tínhamos um hotel
onde podíamos ser hospedados e havia pessoas que se
podiam responsabilizar pela
logística de todos nós.
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Transformação
de armas em enxadas

Um dos exemplos da transfomação de armas

O que disseram ao líder da
Renamo e qual foi a sua reacção?
Dissemos-lhe que havia necessidade de os beligerantes dialogarem e que
se tratava de uma iniciativa
das igrejas. Dhlakama tomou uma atitude positiva e
acolheu a ideia, mas depois
o problema foi a agenda do
encontro. Acabámos dando
muitas voltas entre viagens
a Nairobe e Maputo, porque
cada um dava um certo ponto de vista e o outro falava de
outros assuntos. Era preciso
trazer todas as ideias para um
consenso.

CESSAR-FOGO
Quais foram os temas sugeridos para a agenda?
Ambos os lados perguntavam-nos o que é que cada um
dizia acerca da agenda e nós
respondíamos que não sabíamos, mas aconselhávamos

Quantas armas
foram recolhidas
nesse processo?
Em cerca de 20
anos recolhemos
um milhão de
armas. Chegámos
até à conclusão
de que se uma comunidade entregasse 500 armas
iríamos oferecer
um tractor para
ser usado no trabalho comunitário e isso aconteceu no distrito da
Moamba, província de Maputo
que se reunissem. Entretanto,
quando vimos que o tempo
estava a passar e não se chegava a um consenso, acabámos sugerindo o cessar-fogo,
com base no Evangelho de
Mateus 5, versículos 7 a 9,
que diz: “bem-aventurados

os misericordiosos”, pois
queríamos que tanto a Renamo, assim como o Governo
mostrassem misericórdia aos
moçambicanos que sofriam
devido à guerra. Quer dizer, a misericórdia devia ser
manifestada através de uma
negociação sobre o cessar-fogo e foi aceite por ambas
as partes em Março de 1992.
Onde é que decorreram
os primeiros encontros entre o Governo e a Renamo?
Quando as partes concordaram que podiam dialogar, houve uma discussão
sobre onde é que podiam se
reunir. A Renamo queria que
fosse no Kenya, em Nairobe,
e o Governo noutro lugar.
Creio que era por questões
de segurança, porque alguns
pensavam que o Malawi podia ser pouco seguro, então,
havia essa discussão, até que
apareceu a Igreja Católica a
oferecer a Comunidade de
Santo Egídio, para acolher
as conversações. Nessa altura, dissemos que podíamos sair do processo porque

já havíamos trabalhado no
sentido de as partes se reunirem.
Sair do processo negocial?
Quando as partes disseram que podiam se reunir
em Santo Egídio, nós dissemos está bem, avancem
e eles sugeriram que houvesse um representante das
confissões religiosas porque
as conversações iriam decorrer numa Igreja Católica; decidimos que o nosso
representante tinha de ser
um bispo católico romano e, nesse sentido, foi escolhido Dom Jaime Pedro
Gonçalves, que havia de nos
manter informados sobre o
que estava a acontecer no
diálogo.
Quem eram os líderes
das duas delegações?
Da parte do Governo, era
Armando Guebuza, na altura ministro dos Transportes
e Comunicações, e da Renamo, Raul Domingos, tendo
como um dos mediadores
Dom Jaime Gonçalves.

Após a assinatura do AGP, Dom Dinis Sengulane encabeçou o projecto de Transformação de Armas em Enxadas (TAE)… como é
que surgiu esta ideia?
Em 1991, já estavam a decorrer as negociações em Roma e nós do CCM achámos
que podíamos preparar o povo moçambicano
para a paz. Como? Indo a todas as províncias
juntando as confissões religiosas, representantes do Governo, sociedade civil e mesmo
partidos políticos que já tinham sido criados,
para saber o que é que poderia prejudicar a
paz que tanto se almejava. Visitámos todas
as províncias e, em Nampula, uma mulher
levantou-se e disse: “o bispo falou acerca das
armas que fizeram muitos estragos e estou
convencida que elas serão um entrave para a
paz que tanto almejamos. O meu marido fabrica armas caseiras e fornece-as a ambos os
lados e quem quiser pode comprá-las”.
Uma cidadã preocupada com armas em
mãos alheias...
Ela insistiu que era preciso fazer-se alguma coisa porque ambos os lados foram
distribuindo armas aos seus apoiantes e o
mais provável é que voltassem a pegar nelas e prosseguir com a violência. Então, era
preciso fazer algo para resolver a questão. Eu
encontrei na bíblia a passagem de Miqueias,
Capítulo 4, versículos 3 a 4, que diz: "vão
transformar as suas armas em enxadas, ninguém terá medo de usá-las”.
Então…
Então dissemos que iríamos convidar as
pessoas a entregarem as suas armas e a primeira coisa a fazer seria inutilizá-las para a
guerra e depois entregar à pessoa que deu a
arma um instrumento de produção. Portanto, por uma arma de fogo iríamos dar uma
máquina de costura, ou charrua e bicicleta...
acabámos por transformar as armas em obras
de arte.
Quantas armas foram recolhidas nesse
processo?
Em cerca de 20 anos recolhemos um milhão de armas. Chegámos até à conclusão de
que se uma comunidade entregasse 500 armas iríamos oferecer um tractor para ser usado no trabalho comunitário e isso aconteceu
no distrito da Moamba, província de Maputo.
Quem foram os financiadores do projecto?
O primeiro apoio veio da Alemanha que
nos forneceu uma viatura com uma máquina
para cortar as armas. Também veio o apoio da
Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC) de cerca de 10 mil dólares para
reforçar os quites a serem entregues a quem
trouxesse a sua arma. Igualmente tivemos
apoio do Japão. Em suma, a iniciativa foi boa
e teve aceitação.
De que forma esta experiência pode ser
usada tendo em conta o terrorismo no Norte
do país?
O projecto TAE pode ser replicado no
combate ao terrorismo em Cabo Delgado,
entretanto, acima de tudo, temos de reintroduzir o conceito de desarmar as mentes no
nosso vocabulário, nos nossos corações e nas
mãos. Este programa é necessário nos dias de
hoje, porque, para além da guerra, temos a
questão da violência doméstica e nas empresas. Estamos a começar a terceira década do
AGP e a minha principal mensagem é esta: as
confissões religiosas devem envolver-se na
busca de soluções para o terrorismo que se
está a alastrar.
De que forma podem dar o vosso contributo?
Precisamos de convencer os jovens que

há maneiras de viver e ganhar o pão sem
praticar crime. É necessária criatividade para
ocupar a juventude. As pessoas que fazem a
guerra saem das nossas famílias e são nossos
filhos.
Dada a natureza internacional das igrejas, devemos ver o que se passa, quem são
os financiadores, porque é bastante oneroso
comprar armas, transportá-las e introduzi-las em Moçambique. Precisamos de ver
dentro e fora do país quem são os financiadores e conversar com eles para saber o que
pretendem atingir com esta guerra.
A violência tem estado a ganhar novas
fórmulas… a procissão ainda vai no adro…
Tem razão. Há outros aspectos a ter em
conta… o combate à violência que nos últimos dias se alastrou para as escolas, instituições públicas, via pública. Nas escolas precisamos de introduzir no currículo a temática
da paz, desde o nível primário até ao ensino
superior. Igualmente, há que olhar para os
aspectos espirituais, pois ainda temos cidadãos traumatizados devido à guerra dos 16
anos, que precisam de ver as suas mentes
curadas.
O que falhou para que, vinte anos depois
do AGP, Moçambique mergulhasse outra vez
na violência armada na região Centro?
Muita coisa: em primeiro, para haver paz
perene é necessário diálogo permanente.
Em segundo, a reconciliação e, por último,
medidas preventivas. O Governo e a Renamo conversaram, mas não se reconciliaram,
porque, findo o conflito armado, não sentaram para definir qual era a agenda deles para
a nação. Todos os outros passos eram mais
de desconfiança. Quando estamos reconciliados tomamos medidas de auto protecção.
É patrono da Fundação Dom Dinis Sengulane. O que é afinal esta fundação?
Trata-se de uma organização não-governamental que assenta em quatro pilares,
nomeadamente, paz, ética, saúde e espiritualidade. São coisas relevantes para todos e
é neste contexto que temos o programa Vida
Plena, que nunca parou nestes oito anos e
vai ao ar num canal televisivo. Mas também
temos alguns projectos que implementamos
na província de Inhambane, ligados à construção de sanitários em algumas escolas… até
parecia que sabíamos que vinha a pandemia
da covid-19. Olhando para as uniões prematuras em Massinga, promovemos torneios de
futebol nas escolas, como forma de falar deste mal e incentivar a rapariga a não engravidar antes do casamento, mas também para
não contrair matrimónio antes dos 18 anos
e de preferência e sem concluir a formação.
“Idem” para os rapazes.
Quem é Dom Dinis Sengulane?
Sou filho de Salomão Sengulane e Rosita Massango, nascido a 5 de Março de 1946,
em Zandamela, um cidadão amado por Deus
e por algumas pessoas, apesar da fraqueza
humana. Gostaria de ver este mundo a viver
em paz, um Moçambique saudável, próspero
e livre da malária para sempre. Fiz ensino de
teologia na Inglaterra, entre outros países,
mas a universidade onde me formei como
homem é na escola da minha família, onde
a magnífica reitora foi a minha mãe, Rosita
Massango. Estou envolvido na Plataforma
Multi-Religiosa para Mudança de Comportamento (PIRCOM) para a área de saúde que
iniciou com o combate à malária. Igualmente, estou preocupado com a saúde física das
pessoas, por isso trabalho para as áreas de
nutrição e agora no combate à pandemia da
covid-19.

O primeiro encontro com a Renamo realizou-se em Nairobe, no Kenya
www.jornaldomingo.co.mz
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secretariado do CC. Fá-lo
sob proposta do secretário-geral do partido. Além de
designar, ouvido o Comité
de Verificação, os primeiros-secretários provinciais
substitutos.
Fazem também parte das
competências deste órgão
homologar as propostas de
candidatos a presidentes
dos conselhos autárquicos,
bem como deliberar sobre
a atribuição de medalhas e
distinções. Além de preencher as vagas no Comité
Central pela ordem de eleição dos membros suplentes.

A

Frelimo confirmou,
semana
finda, por ocasião da realização
do XII Congresso, Filipe Nyusi no cargo de
presidente do partido e elegeu a nova Comissão Política (CP), órgão que orienta e
dirige esta formação política
no intervalo das sessões do
Comité Central (CC).
Por convocação do presidente do partido, a CP reúne
quinzenalmente, mas também em sessão extraordinária, quando chamada pelo
respectivo dirigente, a requerimento de um terço dos
membros, ou ainda sob proposta do secretário-geral.
Eleita pelo Comité Central, de entre os seus mem-

Nyusi confirmado na presidência da Frelimo

bros, compete ao órgão,
entre outros, velar pelo
cumprimento das deliberações do partido, analisar
questões da vida nacional,
internacional e do partido,

tomar decisões e propor linhas de actuação e deliberar
sobre questões urgentes e
inadiáveis, prestando posteriormente contas dessas
decisões ao CC. Também

convoca o CC para o qual
prepara e apresenta, nas
sessões ordinárias, relatórios sobre a acção política
do partido. A CP igualmente define a composição do

Alberto Chipande

Manuel Tomé

É quadro sénior da
Frelimo e membro do
Comité Central. Alberto
Chipande
mereceu, uma vez
mais, a confiança dos membros
do seu partido,
tendo garantido a
continuidade como
membro da Comissão
Política, eleita na última
terça-feira, na escola do partido.
Natural de Cabo Delgado, foi ministro da Defesa
entre 1975 e 1986. De 2005 a 2015 foi conselheiro político
do então Presidente de Moçambique Armando Guebuza.

O antigo secretário-geral e antigo
chefe da bancada parlamentar
da Frelimo na
sexta e sétima
legislaturas,
Manuel Tomé
carimbou
a
continuidade
como membro da
Comissão Política.
Natural de Manica,
Tomé é chefe da brigada
central de assistência à província

Aires Ali

Filipe Paúnde

Aires Ali, nascido no
Niassa, constitui o
elenco que continua na CP. Antigo
primeiro-ministro
de Moçambique,
2010 a 2012. Foi
governador
da
província do Niassa
(1994-1999), da província de Inhambane
(2000-2004) e ministro
da Educação (2005-2010).
momento é deputado da Assembleia

Antigo governador de
Nampula e antigo secretário-geral da Frelimo,
Filipe Paúnde conseguiu reunir consenso no partido pelo
que continua na Comissão Política. Presentemente é chefe
da brigada central da
Frelimo de assistência
à província de Inhambane, anteriormente, exerceu as
mesmas funções em Manica.

Neste
da República.

de Sofala.

Verónica Macamo

Margarida Talapa nasceu em Memba, província de Nampula.
É a actual ministra
do Trabalho e Segurança Social. Na
última terça-feira,
mereceu a votação
positiva do elenco
do Comité Central,
pelo que se mantém
como membro da CP. Na
VI e VI legislatura foi chefe da
bancada da Frelimo na Assembleia da

Foi a primeira mulher
a presidir o parlamento
moçambicano de 12
de Janeiro de 2010
até 15 de Janeiro
de 2020. Verónica
Macamo, actual
ministra dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, passou
mais uma vez no teste
de membro da CP. É natural de Bilene, província de
Gaza.

www.jornaldomingo.co.mz

Eneas Comiche
Nascido em Moma,
província de Nampula,
Eneas Comiche integra a lista de continuidade na Comissão Política. Actual
presidente do Conselho Municipal da
cidade de Maputo,
já exerceu as funções
de vice-ministro da
Economia e Finanças de
1984 a 1986, de governador
do Banco de Moçambique no ano de
1986 e de
presidente do extinto Banco Popular de Desenvolvimento (BPD).

Tomaz Salomão

Margarida Talapa

República.

Compete ainda à CP
coordenar e orientar a acção
do Governo da Frelimo e da
sua bancada parlamentar
na Assembleia da República; traçar directrizes para a
actuação das bancadas e dos
grupos de representantes do
partido ao nível dos órgãos
locais do Estado e das autarquias.
Recentemente, em sede
do XII Congresso, o órgão
passou a ser integrado por
novos rostos. É composto
por 19 membros, entre os
que renovam e os que entram pela primeira vez.

Tomaz Salomão também garantiu a continuidade na CP.
Natural de Inharrime,
província
de
Inhambane,
foi ministro dos
Transportes e Comunicações, entre
2000 e 2004. Também assumiu cargos
internacionais
como
d e
presidente do comité de ministros
da União Africana encarregue no desenvolvimento
das TIC. Além de ministro do Plano e Finanças, de 1994 a
1999, bem assim de secretário executivo da Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral(SADC).

Alcinda de Abreu
Ministra dos Negócios
Estrangeiros de Moçambique de 2005
a 2008, Alcinda de
Abreu é uma das
mulheres que se
mantém no CP.
Já exerceu a função de ministra do
Meio Ambiente. Era
activa na Associação
de Jovens de Moçambique, tendo sido secretária-geral adjunta no final dos anos 1970
e
meados dos anos 1980. Foi nomeada pela Frelimo como membro das Comissões Eleitorais
Nacionais responsáveis pela organização das
eleições autárquicas de 1998 e das gerais de
1999. É natural do distrito de Búzi, em Sofala.
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Nyeleti Mondlane

Celso Correia

Francisco Mucanheia

Nyeleti Mondlane foi
nomeada ministra da
Juventude e Desportos em 2017, depois
de ter sido vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.
No XII Congresso
conseguiu manter-se membro da Comissão Política. Filha
de Eduardo Mondlane e de
Janet Rae Mondlane. Actualmente
exerce a função de ministra do Género,
Criança e Acção Social. Nasceu nos Estados Unidos da América.

Celso Ismael Correia
é uma das novas caras
da Comissão Política.
Natural de Maputo, foi ministro da
Terra, Ambiente e
Desenvolvimento Rural, no primeiro mandato do
Presidente
Nyusi.
Também foi presidente do Conselho de Administração do grupo empresarial
INSITEC; do Conselho de Administração no Corredor
de Desenvolvimento de Nacala (CDN), membro do
Conselho de Administração da Cimentos de Moçambique, presidente da Assembleia Geral de Mphanda
Nkua. Actualmente, é ministro da Agricultura e Segurança Alimentar.

Francisco Mucanheia
é o outro novo rosto na
Comissão
Política.
Um dos conselheiros do Presidente
da República, foi
também deputado
da AR onde presidiu a Comissão
de
Administração
Pública e Poder Local.
Também já foi presidente
da Comissão da Agricultura e
Economia e Ambiente, sendo que, a nível
do partido,
chegou a ocupar a pasta de secretário do Comité Central
para a Formação e Quadros, Assuntos Parlamentares e Autárquicos. É natural de Nampula.

Fernando Faustino
Natural do distrito
de Mutarara, província de Tete,
Fernando Faustino faz parte dos
novos membros
da
Comissão
Política. É combatente da luta
de libertação nacional, reeleito secretário da Associação
dos Combatentes da Luta
de Libertação, na V Conferência da agremiação e celebrizou-se por inúmeras
ocasiões ter pedido que os libertadores
da pátria fossem armados para participarem ao lado das FDS na luta contra o
terrorismo em Cabo Delgado.

Amélia Muendane
Amélia
Muendane
está igualmente entre
os novos membros
da Comissão Política. Desde Setembro de 2015
assume a presidência da Autoridade Tributária
de
Moçambique,
tendo anteriormente
desempenhado, entre
outras funções, as de vice-ministra da Economia e Finanças,
de Janeiro a Agosto de 2015; e vice-ministra
de Planificação e Desenvolvimento, entre
2011 e 2014. É natural de Inhambane.

Ana Comoane
Ana Comoane, natural do distrito de Bilene, província de
Gaza. Já foi vice-ministra da Cultura e Turismo.
Actualmente ministra da Administração Estatal
e Função Pública,
Comoane faz parte
do novo elenco da Comissão Política e vai desempenhar a função de secretária
do Comité de Verificação.

Esperança Bias

Damião José
Damião José é natural
da província da Zambézia.
Presentemente, é deputado da Assembleia
da
República,
sendo que já foi
secretário
do
Comité Central
para a Mobilização e Propaganda, eleito no X
Congresso, realizado
em Pemba, província de
Cabo Delgado. Antes foi porta-voz da bancada da Frelimo no parlamento.

Natural da Ilha de Moçambique, Nampula,
Esperança Bias recebeu nota positiva
dos membros do
Comité Central,
daí ter conseguido um assento na
Comissão Política. De 1999 a 2005,
foi vice-ministra dos
Recursos Minerais, e de
2005 a 2015 ministra dos Recursos Minerais. Em Fevereiro de 2016,
fora
eleita
para o secretariado da Frelimo como secretária para Administração e Finanças. É a actual presidente da Assembleia da República, onde já desempenhou as funçoes de
vice-presidente da Comissão de Plano e Orçamento.

SECRETARIADO DO CC

Roque Silva
Roque Silva é natural do distrito de Morrumbene, província de
Inhambane, e foi reeleito
para o cargo de secretário-geral da Frelimo e,
desta feita, reconduzido
à Comissão Política.
Roque Silva já desempenhou as funções
de secretário do comité
provincial em Gaza, bem
assim de vice-ministro
da Administração Estatal
e Função Pública.
No seu palmarés ao
serviço do partido nota-se, entre outros aspectos, o facto de ter trabalhado para a criação das
melhores condições para
os quadros e funcioná-

rios permanentes.
Também tomaram posse
os membros do novo secretariado do Comité Central,
composto por Sónia Macuvel, Ludmila Maguni, João
Muchine Mudema e Yazalde Hussene.

Trata-se do órgão executivo do partido, a nível
central, sendo constituído
pelo secretário-geral e pelos secretários do Comité
Central.
Em caso de impedimento, até quarenta e cinco

dias, morte, suspensão,
renúncia ou incapacidade permanente dum
secretário, a Comissão
Política designa um secretário substituto, sob
proposta do secretário-geral.
O secretário substituto exerce a sua função
até à deliberação da Comissão Política.
Cabe ao secretariado
do CC garantir a execução, a todos os níveis,
das decisões do partido, emitindo directivas
e instruções e tomando
outras medidas para garantir o correcto funcionamento do aparelho do
partido.

Secretariado de Verificação do CC
Ainda no XII Congresso, foi empossada a secretária do Comité de
Verificação do Comité Central, Ana
Comoana. Trata-se de um órgão que
integra igualmente Ludovilna Bernado, Paulo da Garra, Maria Fernando
Tonela e Francisco Valentim.
O Comité de Verificação do Comité

Central é o órgão central que tem por
função verificar o funcionamento dos
órgãos do partido na base da correcta
observância dos estatutos e programa
de ética, assim como dos regulamentos e demais directivas do partido.
São membros do Comité de Verificação do Comité Central, por inerên-

cia, os secretários dos comités de verificação de nível provincial e cidade
de Maputo.
O Comité de Verificação do Comité
Central subordina-se ao Comité Central, a quem presta contas das suas actividades e coordena a sua acção com
a Comissão Política.
www.jornaldomingo.co.mz
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Hidroeléctrica de Mphanda
Nkuwa tem pernas para andar
– assegura Carlos Yum, director do Gabinete de Implementação do projecto, acrescentando que já decorre a selecção do parceiro estratégico
d

BENTO VENÂNCIO
bento.venancio@snoticicas.co.mz

M

phanda Nkuwa tem pernas para andar. Carlos
Yum sublinha que, com
o lançamento do concurso internacional em
Dezembro do ano passado pelo
Ministério dos Recursos Minerais e
Energia (MIREME), através do Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda
Nkuwa (GMNK), abriu-se o caminho para a sua materialização.
Orçada em 4,5 mil milhões de
dólares e com a previsão de entrada em funcionamento entre 2030 e
2031, a central terá uma concessão
de operação comercial de 30 anos e
extensível por mais 10.
Em entrevista ao domingo,
Carlos Yum explica que, com
o crescimento da demanda de
energia face ao programa de electrificação, é necessário assegurar
que novas fontes de geração de
energia como Mphanda Nkuwa
sejam implementadas no quadro do Plano-Director de Infra-estruturas Eléctricas 2018-2043,
onde este empreendimento afigura-se como a opção de geração
de menor custo.
De acordo com o entrevistado,
até ao momento, Moçambique tem
capacidade instalada de aproximadamente 2700 Megawatts, dos
quais 82% são baseados em energia
hidroeléctrica, 17% em gás e 2%
em solar. Considerando uma taxa
de crescimento de 8,6% de energia nos próximos 25 anos e o défice regional superior a 4000 MW,

Maquete da hidroeléctrica
www.jornaldomingo.co.mz

torna-se óbvio que projectos como
Mphanda Nkuwa, Central Norte da
Cahora Bassa e Lupata serão necessários.
Carlos Yum ressalva que a médio ou longo prazo prevê-se que a
procura aumente em 2,5 vezes até
2040, conduzida primariamente
pela indústria, bem como através
do consumo doméstico nos esforços de electrificação em curso nos
países da região.
“O projecto Mphanda Nkuwa
foi identificado como o investimento prioritário e de menor custo
pela região que vai acrescentar até
1500 MW à SAPP, posicionando

Moçambique como pólo regional
de energia”, sublinha.
Siga a entrevista em discurso
directo.
O projeto de construção da
central hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa está inserido no Plano-Director do Sector Energético Nacional de Moçambique 2018-2043
como prioridade nacional, bem
como um investimento prioritário
para o Plano de Energia Conjunta
da África Austral. Em que fase se
encontra?
Actualmente, decorre a selecção do parceiro estratégico do projecto. O concurso internacional foi

lançado, oficialmente, em Dezembro do ano passado pelo Ministério
dos Recursos Minerais e Energia
(MIREME) através do Gabinete de
Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa
(GMNK). O lançamento do concurso teve visibilidade internacional e
contou com o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD),
Banco Mundial (BM) e da Southern
Africa Power Pool (SAPP), ou seja,
Associação de Empresas de Energia
da África Austral.
Em Abril de 2022, decorreu a
submissão de Declarações de Qualificações (SOQ – Statement of
Qualification) para a fase de Pré-Qualificação (RFQ) do Parceiro
Estratégico. Em Junho do mesmo
ano, foram anunciados sete concorrentes pré-qualificados para
participarem na fase seguinte (RFP
– Request for Proposal).
Os concorrentes que submeterem as propostas de implementação do projecto na qualidade de
parceiro estratégico deverão estar
comprometidos em participar financeiramente com 500 a 700
milhões de dólares para subscrever a sua participação entre 51% e
70%, 25 e 30 milhões de dólares de
desenvolvimento a risco próprio e

dispor de uma garantia de 15 milhões de dólares no acto da assinatura do acordo de implementação.
Neste momento, já respondemos a mais de 153 perguntas provenientes dos consórcios que estão
a concorrer no âmbito da preparação das respectivas propostas em
conformidade com o caderno de
encargos (RFP)...
Para quando se prevê a conclusão da selecção do parceiro estratégico?
Prevê-se que a conclusão da
selecção do concorrente preferencial e do concorrente reserva ocorra
até finais deste ano, seguindo-se
a negociação do acordo de implementação. Em caso de pedido
de extensão pelos concorrentes,
o mesmo será analisado rigorosamente com o Ministério dos Recursos Minerais e Energia no sentido
de manter o processo competitivo,
atractivo e participativo sem prejuízo da qualidade final das propostas dos concorrentes.
Mphanda Nkuwa será desenvolvida pelas empresas participadas pelo Estado, nomeadamente Electricidade de Moçambique
(EDM) e Hidroeléctrica de Cahora
Bassa (HCB), e pelo parceiro estratégico que será seleccionado

Governo reúne potenciais
investidores estratégicos
O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME), representado pelo Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK) realizou semana passada em Maputo uma
conferência com os potenciais Investidores Estratégicos pré-qualificados, no âmbito do concurso para a Selecção do Parceiro para o desenvolvimento do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa e infra-estruturas associadas de transporte de energia.
Segundo fonte do MIREME, tratou-se de uma sessão técnica, interactiva, de esclarecimento sobre questões do projecto e do concurso, sobre
o estágio da revisão e actualização dos estudos técnicos, ambientais,
económicos, financeiros e de mercado, incluindo questões de legislação, regulamentação associada e quadro legal e institucional no sector.
Durante a conferência, as instituições financeiras internacionais parceiras do projecto, como o grupo Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), falaram do seu papel no projecto, abordando questões de
financiamento e ligadas a garantias para o empreendimento.
Terminada a conferência, os concorrentes visitaram os locais
onde será implantado o projecto, na província de Tete. Este programa está contemplado no Caderno de Encargos do concurso de
selecção do Parceiro Estratégico e permitirá aos investidores informarem-se das condições naturais do local de implantação do
projecto, sendo estes dados fundamentais na preparação das propostas técnicas, económicas e financeiras em resposta ao concurso.
Denominada Conferência de Licitantes do Projecto Mphanda Nkuwa, o evento juntou o MIREME, o Ministério da Economia e Finanças
(MEF), o Ministério da Terra e Ambiente(MTA), a Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX), o GMNK, as instituições financeiras internacionais parceiras do projecto como o Banco
Mundial , BAD e os potenciais investidores pré-qualificados.
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através do concurso internacional
em alusão, numa base de financiamento de “project finance”, por
meio do estabelecimento de uma
empresa do projecto de propósito
específico (SPV – “MNK GenCo”).
A EDM e a HCB têm responsabilidade acrescida perante a participação financeira privada do parceiro estratégico com relação aos
objectivos estratégicos do sector
eléctrico e económico do Governo,
pelo que terão um papel determinante durante a fase de concepção,
estudos e estruturação, incluindo a
fase de operação do projecto.
O que deve ser feito para que o
projecto mantenha altos padrões
técnicos exigidos pelas instituições
financeiras internacionais?
O projecto vai seguir os padrões e ferramentas globais de sustentabilidade social, ambiental e
governança para a avaliação e certificação do empreendimento. Os
padrões e ferramentas de avaliação
e certificação pressupõem, entre
outras, a Avaliação e Gestão Ambiental e Social, análise das Condições de Trabalho, da Qualidade da
Água e Sedimentos, dos Impactos
na Comunidade e Segurança da
Infra-estrutura, do Reassentamento, da Biodiversidade e espécies invasoras, da Herança Cultural, Governança e Aquisição, bem
como a Comunicação e Consulta e
Recurso Hidrológico. Todos estes
aspectos terão de ser tratados em
conformidade com os requisitos
do país e das instituições internacionais e se assim não for o projecto
não conseguirá obter a certificação
ESG e, consequentemente, terá dificuldades de se financiar através
das instituições financeiras internacionais.
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RAD) e da Agência para a Cooperação e Desenvolvimento da Suíça
(SDC), para a avaliação apropriada
da sustentabilidade do projecto,
certificação, formação e capacitação institucional...

SADC DE OLHOS
POSTOS NO
PROJECTO

A expansão contínua da capacidade de geração de Moçambique
é necessária para satisfazer a procura crescente interna e impulsionar o desenvolvimento económico
e social. Além disso, a região da
África Austral oferece oportunidades de mercado. Qual é o potencial
energético de Mphanda Nkuwa
e de que forma poderá contribuir
para o desenvolvimento de países
da SADC?
Terá a capacidade de produção
até 1500 Megawatts na sua primeira fase de implementação. Na
segunda fase, poderá incrementar
aproximadamente 900 MW, totalizando 2400 MW.
Numa fase inicial, quando ela
entrar em operação, provavelmente, mais de 50% da capacidade de
produção poderão ser dispostos ao
mercado regional numa situação
em que a região encontra-se com
um défice superior a 4000 MW, o
que representa o dobro do total da
demanda em Moçambique. É preciso entender que só o excedente
de energia poderá ser exportado,
pois é necessário garantir a segurança energética do país em primeiro lugar.
A nível do Plano-Director Nacional e Regional de Infra-estrutras
Eléctricas, o projecto Mphanda
Nkuwa é a opção de investimen-

Área onde a hidroeléctrica será instalada

çado com o Acordo de Glasgow em
2022. Neste contexto, o GMNK está
a trabalhar para potenciar a apresentação do projecto Mphanda
Nkuwa no COP 27, a realizar-se em
Novembro deste ano no Egipto...

MAIS DE QUATRO MIL
MILHÕES DE
DÓLARES EM JOGO

Qual é o custo da nova central
hidroeléctrica e para quando se
prevê a sua materialização?
O projecto está orçado em 4,5
mil milhões de dólares e a previsão
de entrada em funcionamento é
2030/31. Estima-se que tenhamos
um período de construção de 5 a 6
anos, dependendo do desenho final do projecto de engenharia.
Uma vez construída a central,
terá uma concessão de operação
comercial de 30 anos e extensível
por mais 10...
Qual é o papel do Banco Africano de Desenvolvimento na materialização da central?
O acordo assinado com o Ban-

menor custo de energia ao consumidor final, seja ele doméstico ou
industrial...
Para além do Banco Africano
de Desenvolvimento, quais são os
outros parceiros do projecto e quais
são os montantes envolvidos?
Além das parcerias mencionadas anteriormente, o projecto
firmou outras com o Banco Mundial e com a Corporação Financeira
Internacional do grupo (IFC). Estas
parcerias prevêem assessoria técnica ao projecto e ao GMNK; apoio
na revisão de Termos de Referência
dos estudos especializados, estruturação legal e financeira (participação privada e pública), seguros
de risco parcial e de risco político,
incluindo ainda o financiamento concessional e competetivo de
longo prazo ao projecto. As instituições acima referidas são também
catalizadoras para a participação
das demais agências financeiras internacionais.
Na opinião do engenheiro, tendo o país a HCB, com 2075 MW, e
perante a possibilidade da construção da Central Norte da HCB, qual

seria a relevância da construção de
Mphanda Nkuwa?
Até ao presente momento,
Moçambique tem capacidade instalada de aproximadamente 2700
Megawatts, dos quais 82% são baseados em energia hidroeléctrica,
17% em gás e 2% em solar.
Considerando uma taxa de
crescimento de 8,6% de energia
nos próximos 25 anos e o défice de
energia regional superior a 4000
MW, torna-se óbvio que projectos
como Mphanda Nkuwa, Central
Norte da Cahora Bassa e Lupata serão necessários.
A médio ou longo prazo, prevê-se que a procura aumente em 2,5
vezes até 2040, conduzida primariamente pela indústria, bem como
através do consumo doméstico nos
esforços de electrificação em curso
nos países da região.
O projecto Mphanda Nkuwa foi
identificado como o investimento
prioritário e de menor custo pela
região que vai acrescentar até 1500
MW à SAPP, permitindo posicionar
Moçambique como pólo regional
de energia.

Nova central tem impacto
social e ambiental limitado

Reunião de auscultação à comunidade

O sistema de certificação pela
IHA é reconhecido internacionalmente pelas agências financeiras
multilaterais e bilaterais, organizações não-governamentais, organizações da sociedade civil que
compõem o Conselho de Avaliação
da Sustentabilidade Hidroeléctrica. Esperamos receber, até ao final
do ano, o relatório de diagnóstico
de Certificação do IHA com as recomendações que devemos considerar nos estudos em curso e na
construção do projecto.
Nesse âmbito, foi assinado um
acordo com a IHA que já está a ser
implementado com o apoio da
Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento (NO-

to de menor custo, o que o torna
num investimento atractivo comparativamente a qualquer outro
empreendimento de geração a ser
construído no mesmo período, o
que é determinante para a colocação de energia excedentária no
mercado regional.
Por outro lado, Mphanda Nkuwa será também um elemento
fundamental no processo de transição energética de Moçambique
e da SADC, através da provisão de
energia limpa, surgindo igualmente como uma solução importante
de mitigação das alterações climáticas que visam alcançar a neutralidade carbónica, em linha com as
metas do Acordo de Paris e refor-

co Africano de Desenvolvimento prevê assessoria, assistência e
capacitação técnica, formação e
financiamento, incluindo garantias financeiras necessárias para o
projecto.
Importa realçar que engajar
instituições como o BAD, WB, IFC
e IHA, no início dos estudos e estruturação, é fundamental para assegurar o desenvolvimento dentro
dos requisitos ambientais, sociais
e de governança exigidos pelas
agências internacionais, de forma a
assegurar financiamento competitivo e de longo prazo e que os mesmos sejam regulados em acordos
comerciais também de longo prazo
(30 anos) que permitirão obter o

A construção da central de
Mphanda Nkuwa prevê o reassentamento da população? Já foi
feito o estudo de impacto ambiental?
Avaliações preliminares indicam que o desenvolvimento
de Mphanda Nkuwa tem um impacto social e ambiental limitado
considerando os padrões internacionais da indústria. Por ser uma
barragem fio de água, o reservatório necessário é muito menor
que de outras centrais hidroeléctricas de tamanho semelhante.
Por exemplo, o reservatório
de água (albufeira) de Mphanda Nkuwa corresponde a 4% do
de Cahora Bassa e 2% de Kariba, portanto, em teoria, Cahora
Bassa, na realidade, é quem está
a fazer a reserva da água para
Mphanda Nkuwa para esta voltar
a gerar mais electricidade para o
mercado.
Por outro lado, sendo a barragem de Mphanda Nkuwa fio de
água significa que o investimento na infra-estrutura civil seja
substancialmente menor que a
de Cahora Bassa, resultando num
custo de geração de energia muito competitivo para o país e para o

mercado de exportação.
O projecto beneficia-se dos
estudos de impacto ambiental e
social (ESIA), realizados em 2010,
e que foram muito recentemente
considerados por um painel de
especialistas internacionais como
de muito alta qualidade. A actualização destes estudos irá tomar
em conta os novos requisitos ambientais, sociais a nível nacional e
internacional.
Os termos de referência da
actualização dos estudos sociais
e ambientais foram revistos pelo
Banco Mundial (IFC) e o Banco
Africano de Desenvolvimento que, como foi referido anteriormente, nesta fase apoiam o
gabinete de implementação de
Mphanda Nkuwa.
O Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de
Mphanda Nkuwa está comprometido em garantir que o projecto seja implementado dentro dos
mais altos padrões e ferramentas
de sustentabilidade social e ambiental, que privilegiem a criação
de oportunidades para as comunidades locais e que minimizem
e mitiguem o impacto adverso no
património e biodiversidade.
www.jornaldomingo.co.mz
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30 anos do AGP
Moçambique celebra depois de amanhã, terça-feira, 4 de Outubro, o 30.°
aniversário do Acordo de Paz (AGP).
Foi a 4 de Outubro de 1992, em Roma,
Itália, que o então Chefe de Estado moçambicano Joaquim Chissano e o falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama,
apertaram-se as mãos e deram por terminada a confrontação armada que, durante dezasseis anos (1976-1992), causou cerca de um milhão de mortos, mais
de cinco milhões de deslocados e um
milhão e meio de refugiados.
Os caminhos para o alcance do tão almejado desiderato foram sinuosos, mas
a vontade dos moçambicanos em se reconciliar falou mais alto.
Aliás, parte da trajectória deste longo
caminho, sobretudo o seu início, pode
ser lida nas páginas 2 e 3 desta edição,
relatada pelo bispo emérito da Igreja Anglicana, Dom Dinis Segulane. O Vaticano
e a Comunidade de Santo Egídio e confissões religiosas nacionais foram preponderantes para o desfecho de Roma.
Durante estas três décadas, a paz foi,
a espaços, perturbada, mas os actores
políticos nacionais, com o apoio da comunidade religiosa, sociedade civil e
parceiros de cooperação internacional,
conseguiram encontrar vontade para
devolver o comboio aos carris.
Foi neste contexto que foram assinados o Acordo da Cessação das Hostilidades Militares, pelo então Presidente da
República Armando Guebuza e Afonso
Dhlakama, em 2014, e o Acordo de Re-
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conciliação Nacional e Paz Definitiva, a 6
de Agosto de 2019, pelo actual Chefe de
Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o
presidente da Renamo, Ossufo Momade.
Uma palavra de apreço vai para os
moçambicanos que têm como voz de
comando a unidade nacional e a paz, e
não se coíbem de transmitir a sua experiência no concerto das Nações.
Estas e outras acções valeram a Moçambique uma votação a 100 por cento
aquando da sua bem sucedida candidatura, recentemente, para o cargo de
membro não-permanente do Conselho
de Segurança das Nações Unidas.
Assim, na passagem destes 30 anos
do AGP, partidos políticos e sociedade civil devem continuar a remar em
uníssono para a preservação da paz,
este bem que todos almejamos para o
desenvolvimento do país.
A propósito, em entrevista exclusiva
ao domingo em Agosto deste ano, Dom
Matteo Zuppi, antigo mediador das
negociações de paz entre o Governo e
a Renamo, vincou que Moçambique é
um bom exemplo no capítulo de aproximação de pessoas que estiveram desavindas.
Para que esta aposta prevaleça, todos os esforços devem ser no sentido de
cultivar o diálogo, robustecer a unidade nacional e a reconciliação entre “irmãos”, sobretudo neste momento em
que alguns pontos da província de Cabo
Delgado vivem sob o espectro do medo
por causa dos terroristas, mas que a

pronta resposta das Forças Armadas de
Moçambique (FADM) e contingente do
Ruanda e SADC está paulatinamente a
devolver o sossego às populações deslocadas e que se consubstancia no seu
regresso às zonas de origens.
A paz é mais do que ausência da
guerra, ou melhor, o silêncio das armas. É neste sentido que defendemos
que ela não pode ser, em definitivo,
pausa para novos conflitos de natureza
militar.
Acreditamos que o Acordo de Reconciliação Nacional e Paz Definitiva de
6 de Agosto de 2019 tenha sido o último
fertilizante para a paz perpétua.
É de sublinhar o facto de ao longo
destas três décadas os moçambicanos
jamais terem perdido de vista que para
problemas internos é razoável buscar
sempre ingredientes locais para ultrapassar as diferenças.
Passados estes trinta anos do AGP,
somos de opinião que devemos continuar a ser um exemplo em matérias de
reconciliação nacional.
Por exemplo, os cidadãos têm sabido perdoar e reintegrar na sociedade os
moçambicanos que por razões menos
transparentes e desconhecidas promoveram guerra, tal é o caso das forças
residuais da Renamo abrangidas pelo
processo de Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR), cujo
epílogo deverá acontecer ainda no decorrer deste ano quando for encerrada a
última base dos ex-guerrilheiros.
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RABISCOS
Domingos Nhaúle

domingos.nhaule@snoticicas.co.mz

Sobre o XII Congresso da Frelimo
Na semana finda, as atenções dos moçambicanos e não só estiveram viradas para
o bairro Hanhane, município da Matola, província de Maputo, onde se realizou a reunião
magna da Frelimo. Tratou-se do XII Congresso desde a criação deste partido, em 1962. Se
no primeiro congresso, realizado em Dar-Es-Salaam, na Tanzânia, participaram 80 delegados e 500 convidados, o evento passado
contou com cerca de 1500, para não falar de
convidados nacionais e estrangeiros.
Dizia que as atenções estavam viradas para
a Matola, pois os moçambicanos queriam saber quem seriam os novos membros do Comité Central (CC), Comissão Política, Secretariado-Geral e do Comité de Verificação.
O que me chamou atenção foi a eleição a
100 por cento de votos de Filipe Nyusi para
conduzir os destinos do partido nos próximos
cinco anos.
Esta confiança, de per si, realça, quanto a
mim, a grande capacidade que a Frelimo tem
de mobilizar os membros a unirem-se em
torno dos objectivos comuns. As diferenças
foram postas de lado e privilegiou-se o reforço da coesão. Vale a pena realçar o facto de o
XII Congresso ter sido antecedido de reuniões
que iniciaram na célula, comité de círculo,
zona, distrito, província, onde os documentos foram debatidos e aprovados, sobretudo,
as teses para esta reunião.
Por falar em debates, houve, inclusive,
encontros de indução dos quadros e militan-

tes do partido, onde uma das orientações foi
a necessidade de desembarcar alguns membros do CC e embarcar outros, respeitando a
directiva eleitoral que estipula 60 por cento
continuidade e 40 para a renovação.
Neste contexto, algumas figuras tiveram
de ceder lugar aos novos, respeitando, deste
modo, as dinâmicas de um partido que, segundo as estatísticas, conta com mais de 5
milhões de membros.
Nos dias que estive no local do congresso
constatei transformações políticas que o partido está a implementar, como, por exemplo,
a proclamação de membros honorários do
Comité Central, designadamente, os fundadores da Frelimo, entre eles, Feliciano Gundana, Lopes Tembe e João Mumguambe.
Também foram proclamados os antigos
secretários-gerais – Manuel Tomé, Filipe
Paunde e Eliseu Machava –, o que, de facto,
realça a valorização destas figuras que deram
e continuam a dar o seu contributo para o
crescimento do partido.
Dizia no início deste “Rabiscos” que as
atenções estiveram viradas para Matola, pois
os moçambicanos queriam saber das decisões
que seriam tomadas pelo partido que suporta
o Governo, desde a proclamação da Independência, em 1975.
É que mesmo antes do conclave, doze
pontos tinham sido escolhidos para a reflexão
durante o congresso, designadamente, aperfeiçoamento do modelo de descentralização,

criação de novas autarquias (temas cujo debate terá de acontecer à escala nacional, com
uma auscultação pública).
Igualmente, constava o reforço da capacidade da defesa nacional, prevenção e com-

As atenções estiveram
viradas para Matola, pois os
moçambicanos queriam saber das decisões que seriam
tomadas pelo partido que
suporta o Governo, desde a
proclamação da Independência, em 1975
bate ao terrorismo e extremismo violento, financiamento ao terrorismo e branqueamento
de capitais, processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) das forças
residuais da Renamo, medidas para atenuar o
elevado custo de vida.
Também constavam como pontos para a
reflexão: iniciativas para o aumento da produção e produtividade e sua ligação com a
industrialização do país, gestão sustentável
dos recursos naturais, Desenvolvimento de
infra-estruturas na rede viária, energia eléctrica, abastecimento de água potável, gestão
de bacias hidrográficas e melhoria da habitação, gás e segurança energética, Moçambique

membro não-permanente do Conselho de
Segurança da Organização das Nações Unidas
e Tabela Salarial Única, este último ponto que
vai a debate no dia 7 do corrente mês na Assembleia da República.
Portanto, na minha óptica, estavam criadas as condições para que todos os holofotes
estivessem virados para o bairro de Hanhane,
onde, inclusive, dezenas de jornalistas foram
destacadas para a cobertura do evento.
Por falar em cobertura jornalística, mau
agrado as péssimas condições criadas na improvisada sala de Imprensa que só tinha algumas mesas em formato oval para os jornalistas
trabalharem, com os olhos postos a uma tela,
mas que a transmissão era sistematicamente
interrompida.
Mesmo com estas dificuldades, a Comunicação Social esmerou-se para a cobertura do
evento, até porque as dificuldades começaram ainda no processo de acreditação.
Um dia antes do congresso, houve escribas e foto-jornalistas que só chegaram à casa
meia-noite, depois de terem estado no local
da acreditação a partir das 8h00 da manhã,
num vaivém entre a Sede Nacional da Frelimo e o Comité da Cidade de Maputo. Porque
a Imprensa queria cumprir o seu dever de informar, não desistiu.
São estas questões que constituíram,
quanto a mim, os pontos de realce do XII
Congresso que vale a pena partilhar com os
leitores.

PALAVRAS SOLTAS
Luísa Jorge

luisa.jorge@snoticicas.co.mz

A astúcia dos burladores!
A onda de criminalidade tende a atingir
níveis insustentáveis. À medida que o custo
de vida se vai agravando, há indivíduos que
parecem também dedicar tempo e massa
cinzenta para desenhar estratégias astuciosas
para ludibriar mentes distraídas ou desesperadas. Falo concretamente dos burladores
cujas artimanhas se inovam quase todos os
dias. Há algum tempo que os nossos telemóveis são invadidos por mensagens de números
desconhecidos com conteúdos como: "está aí
o meu número de M-Pesa. vem em nome de
…, manda esse valor"; "Boa noite. Tudo bem?
Aqui também! Apenas pergunto acerca do
valor e estou realmente precisando"; "esse
valor manda para este número … nome de M-Pesa Júlia Titos Domingos"; "Podes transferir
para este número... sai nome de..." etc.
São mensagens com o intuito de extorquir
algum dinheiro ao pacato cidadão que se levanta, a cada amanhecer, e enfrenta todas as
adversidades para colocar pão na sua mesa. É
revoltante. Mas, lamentavelmente, há quem
cai nestas e noutras armadilhas destes amigos
do alheio.
Recentemente, alguém próximo a mim

partilhou um episódio que sucedera com a
sua secretária doméstica. Voltava de uma
esquadra policial com a vítima. Como tudo
aconteceu? No tal dia, a senhora (a secretária)
foi interrompida nos seus afazeres domésticos
por uma chamada telefónica de alguém que se

São mensagens com o
intuito de extorquir algum
dinheiro ao pacato cidadão
que se levanta, a cada amanhecer, e enfrenta todas as
adversidades para colocar
pão na sua mesa. É revoltante. Mas lamentavelmente
há quem cai nestas e noutras
armadilhas destes amigos do
alheio
identificou como gestor dos serviços M-Pesa.
O trapaceiro disse que a sua conta havia registado um erro e que, por conta disso, ela
não poderia usar estes serviços enquanto não

regularizasse a situação. O tal suposto gestor
explicou que, para ultrapassar aquele impasse, a senhora devia proceder de acordo com as
instruções que ela receberia adiante.
Foi instruída a transferir todo o valor que
tinha na sua conta para um número por ele
indicado e que depois os serviços M-Pesa voltariam a repô-lo. Inocentemente, a senhora
procedeu conforme a instrução. Transferiu
todo o valor por ela economizado. Ou seja,
40 mil Meticais. No entanto, minutos depois,
vendo que o valor não era reposto na sua conta, ligou desesperada para o tal número várias
vezes, mas em vão, pois estava desligado. Desesperada e aos prantos, ligou para os patrões
para lhes pôr a par do que havia sucedido.
Apesar de ter registado a queixa na esquadra
mais próxima, não conseguiu recuperar o seu
dinheiro. Relato isto porque semana passada
acompanhei um novo e triste episódio. Os
amigos do alheio começam a buscar novos
alvos em domínios pouco imaginados. Em
lugar que eles astuciosamente descobriram
presas fáceis. Um hospital. Semana passada, a
directora do Hospital Central da Beira denunciou casos de falsos dadores de sangue que

burlam doentes prometendo-lhes doar sangue em troca de dinheiro. Segundo a responsável da unidade sanitária, os mesmos cobram
até mil Meticais por unidade. Imagine-se o
estado emocional de um indivíduo que tem
um familiar no leito hospitalar precisando de
transfusão sanguínea. Não tendo encontrado um dador na família, desesperadamente
busca por quem possa ter este gesto altruísta
e não encontra. Sequer tem conhecimento
de que nestes casos a unidade sanitária pode
fazer a transfusão. É terreno fértil para estes
trapaceiros passearem a sua classe.
É caso mesmo para dizer que toda a atenção e vigilância podem cair por terra quando
as pessoas não estão preparadas para gerir as
sinuosas artimanhas de burla. A mente criminosa é mesmo diabólica. É desprovida de
sentimentalismos e piedade. Em segundos
estudam minuciosamente as fraquezas das
suas vítimas e depois de se achegarem a elas,
dão o seu golpe.
Face a esta realidade actual, as autoridades
da Lei e Ordem enfrentam o grande desafio de
sofisticar os meios para combater estes crimes.
www.jornaldomingo.co.mz
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A pesca de kapenta já não é rentável

EM TETE

Pesca de kapenta
gera contradições
d

Idnórcio Muchanga
idnórcio.muchanga@snoticias.co.mz

O

Governo da província
de Tete e os pescadores
semi-industriais que
se dedicam à captura
de kapenta não falam
a mesma língua em relação à
pesca deste recurso que se torna
cada vez mais escasso, por isso a
actividade se torna inviável.
Por um lado, os pescadores
defendem que o negócio já não
é rentável devido ao excesso
do esforço do pescado que resulta do aumento exponencial
de operadores e, por outro, os
Serviços Provinciais de Actividades Económicas dizem que o
fenómeno tem acontecido por
causa da turvação da água em
quase toda a extensão da albufeira de Cahora Bassa, local
onde a kapenta é explorada.
Na verdade, trata-se de um
problema que vem sendo levantado pelos armadores semi-industritais formais que operam
naquela albufeira desde 2016,
altura em que foram abertos 28
processos contra infractores,
maioritariamente estrangeiros.
No entender do presidente
da Associação dos Pescadores
de Kapenta, Manuel da Silva, o
número das embarcações que
operam na Albufeira de Cahowww.jornaldomingo.co.mz

ra Bassa não deveria exceder a
150, para não causar a pressão
excessiva sobre o recurso. Todavia, actualmente, há por ali
300 barcos, facto que, segundo
ele, viola um acordo firmado há
alguns anos.
Para além do esforço exces-

sivo da pesca, Manuel da Silva
também denuncia o uso de artes nocivas que têm vindo a gerar prejuízos para os operadores, além de colocar em risco de
colapso a toda a pescaria desta
espécie que é bastante procurada no país e além-fronteiras.

Segundo Manuel da Silva,
se antes os pescadores conseguiam capturar oito toneladas
por noite, em cada embarcação, hoje apenas captura-se de
cinco a 15 quilogramas por embarcação a cada noite de faina.
Até ao ano de 2000, a indústria

empregava acima de quatro mil
trabalhadores e actualmente
asseguram os seus postos de
trabalho menos de 1500 empregados.
A fonte questiona qual terá
sido o benefício alcançado com
o aumento do número de barcos quando o sector tem vindo
a acumular prejuízos devido
à baixa produtividade. “Houve tempos em que a actividade
pesqueira de kapenta rendia,
por ano, mais de 80 milhões de
dólares, com apenas 150 embarcações em circulação na albufeira, mas, hoje, devido ao
esforço excessivo da pesca, não
consegue alcançar metade daquela cifra”, disse.
Já que o negócio de kapenta
não está a ser rentável, há seis
meses os pescadores semi-industriais paralisaram, temporariamente, as actividades
devido aos custos operacionais
de se fazer à água para depois
capturar apenas cinco quilogramas.
Para reverter o cenário, a associação sugeriu aos membros
para que adoptassem o sistema
“buy back”, isto é, para os associados que detêm acima de
três licenças possam voluntariamente vendê-las de modo a
ter-se poucas embarcações em

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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circulação na albufeira.
Uma vez implementado este
sistema, de acordo com o presidente da associação dos pescadores, poderia reduzir-se
o número de barcos para 214.
“Não é o desejado, mas pode
vir a aliviar a situação”, alertou,
para depois acrescentar que os
barcos a serem comprados pela
associação neste processo serão
destruídos.
Outro factor que “tira sono”
aos pescadores formais de kapenta tem a ver com o recrudescimento da pesca ilegal na
albufeira de Cahora Bassa perpetrada por cidadãos de origem zimbabweana, malawiana,
zambiana e congolesa.
Para lograrem os seus intentos, tais contrabandistas do
pescado têm navegado na calada da noite pelo rio Zambeze, em pequenas embarcações
movidas a remo até alcançarem
a albufeira, via distrito de Zumbu.

no país via terrestre, usando
viaturas próprias, até à albufeira de forma ilegal. Outros,
tidos como mais ousados, usam
motorizadas para transportar a
pescaria até Malawi e Zâmbia
pela mata.
Manuel da Silva reconhece
que a circulação ilegal do pescado associada ao uso de artes
nocivas tem vindo a aumentar
significativamente na província devido à falta de fiscalização mais actuante, motivada
por falta de pessoal e meios nos
pontos onde as espécies têm
sido capturadas.
“Esta prática não prejudica
apenas aos pescadores de kapenta, como também aos da
tilápia seca, vulgo ‘chicôa’, que
é bastante procurada pelos comerciantes das repúblicas do
Zimbabwe, Zâmbia, Congo e
Malawi”, disse.
Para fazer face a esta situação, no dia 22 de Agosto do
ano em curso, os pescadores

Manuel da Silva, presidente da associação de kapenteiros

Soubemos que há estrangeiros que conseguem entrar

semi-industriais e artesanais
acordaram que deveriam in-

tensificar as actividades de fiscalização, por conta própria,
como forma de combater a pesca ilegal.
Para o efeito, os semi-industriais (dedicados à captura
de kapenta) vão disponibilizar embarcações aos artesanais
(pescadores da tilápia e outros
peixes), organizados em conselhos comunitários de Pesca,
para fiscalizarem a região.
“Se de forma conjunta os
operadores semi-industriais,
artesanais, fiscais da pesca e
autoridades provinciais aplicassem os esforços poderia
estancar-se o contrabando”,
frisou.
Apelou, igualmente, ao Governo local para que crie um
sistema simplificado de modo a
acomodar os pequenos importadores de kapenta denomina-

dos “mukheristas”, compostos
na sua maioria por cidadãos estrangeiros. “A acção visa estabelecer maior controlo uma vez
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que há relatos de que este grupo
tem financiado a pesca ilegal
na albufeira de Cahora Bassa”,
alertou.

Jacinta Mtaia, directora de Actividades Económicas em Tete

A culpa é da turvação da água
Por sua vez, Jacinta Mtaia, directora
dos Serviços Provinciais de Actividades
Económicas na província de Tete, disse que se regista pouca captura de peixe
kapenta na Albufeira de Cahora Bassa por
causa da turvação da água, visto que para
a sua captura, que é feita à calada da noite,
precisa-se de candeeiros fixados nas embarcações, com vista a atrair o pescado.
Segundo ela, tendo a água turva, a luz
não consegue penetrar até as profundezas
para atrair os peixes e esta situação está,
também, associada ao recrudescimento
da pesca ilegal e ao uso de artes nocivas
que têm influenciado negativamente no
repovoamento das espécies.
“Para o efeito, o Instituto de Investigação Pesqueira (IIP), a nível da província,
está a trabalhar para identificar a origem
daquela turvação que, geralmente, acontece nos meses de Abril e Maio. Além disso, o sector pesqueiro, constituído pela
Administração Marítima, Polícia Lacustre
Fluvial, Marinha de Guerra, tem intensificado, de forma coordenada, a fiscalização
para minimizar o contrabando do pescado”, disse.
Como resultado da fiscalização, Jacinta

Mtaia disse que foram apreendidas e destruídas 1316 artes nocivas, 26 mil quilogramas de peixe nos distritos de Mágoè e Cahora Bassa, quatro viaturas e 14 motorizadas,
41 embarcações a remo, 578 botijas de 20 litros de combustíveis líquidos e 169 candeeiros luminosos.
“Não tem sido fácil fazer a fiscalização porque os que fiscalizam são, também, fiscalizados pela comunidade. Contamos com 12 fiscais que têm trabalhado em coordenação com outras equipas do sector. A vigilância é feita, também, em terra por
motorizadas e uma viatura para controlar os ilegais”, alertou .
Jacinta Mtaia refutou as alegações levantadas pelos operadores semi-industriais
de kapenta segundo as quais não estão a pescar por causa do número de barcos que
operam na albufeira.

Segundo ela, a decisão de aumentar o número das embarcações surgiu depois de um
estudo feito recentemente pelo IIP, que indica
que a Albufeira de Cahora Bassa tem a capacidade de albergar 300 barcos, uma vez que a periodicidade do repovoamento das espécies tem
sido rápido.
Até ao momento, de acordo com Jacinta
Mtaia, foram licenciadas 295 embarcações das
300 preconizadas. No entanto, dos cinco barcos
em falta, um ainda está em fase de construção e
os outros quatro foram destruídos com a fúria
das água do ciclone tropical Ana, que fustigou,
no mês de Janeiro, a região Centro do país.
“No entanto, quando há pouca produção de
kapenta as empresas têm enviado um comunicado aos Serviços Provinciais de Actividades
Económicas a reportar a situação e a provável
paralisação das actividades pesqueiras”, aludiu.
Acrescentou ainda que o sistema visa “actualizar as autoridades sobre o decurso dos trabalhos das empresas, porque o último registo
indicava que quase todos operadores estavam a
pescar excepto 30 embarcações que interromperam as actividades, neste primeiro semestre”, explicou.
Espera-se, porém, que a pesca de kapenta
venha a aumentar no verão.
www.jornaldomingo.co.mz
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Detidos raptores
em Inhambane

Detido indiciado de rapto

D

ois cidadãos, de
23 e 48 anos de
idade, foram detidos pelo Serviço Nacional de
Investigação
Criminal
(SERNIC), indiciados de
rapto de uma menor de
15 anos, no distrito de
Homoine, província de
Inhambane.

O grupo era composto
por três elementos, sendo
dois do sexo masculino e
um feminino. O terceiro elemento encontra-se
foragido.
Segundo o porta-voz
do SERNIC em Inhambane, Alceres Cuamba, a vítima foi encontrada pelos
raptores quando regres-

sava da escola e encaminhada para o local onde
permaneceu em cativeiro
durante 24 horas.
Segundo as autoridades, a vítima passou por
momentos de tortura,
tendo sido agredida sexualmente por dois supostos integrantes do
grupo.
Ainda no cativeiro
entraram em contacto com a mãe da menor
informando-a que a filha
tinha sido raptada e exigiam 30.000,00 Meticais
para libertá-la.
Desesperada, a mãe
transferiu cinco mil Meticais para uma conta de
M-Pesa de um dos meliantes.
Preocupada, uma vez
que o dinheiro enviado
não era suficiente, reportou o caso imediatamente à Polícia da República
de Moçambique (PRM)
que, em coordenação
com o SERNIC, encetou
diligências que culminaram com a neutralização
dos dois supostos membros do grupo.
Alceres Cuamba garantiu que as equipas
encarregues para o seguimento do caso já têm

Padrasto viola
enteada em Manica
Um cidadão de 25 anos
de idade foi detido pela
Polícia da República de
Moçambique (PRM) em
Manica, indiciado de violar sexualmente a sua enteada, menor de 15 anos
de idade, no distrito de
Macate, província de Manica.
O porta-voz do Comando Provincial da
PRM, em Manica, Mateus
Mindu, apontou este sábado que a detenção do
indiciado resulta de uma
denúncia anónima de indivíduos revoltados por
este crime, que vinha
sendo recorrente, mas que
ninguém tomava coragem
para reportá-lo às autoridades competentes.
A menor contou, há
dias, às autoridades policiais que os abusos sexuais
www.jornaldomingo.co.mz

Mateus Mindu, porta-voz do Comando Provincial da PRM

eram frequentes, contudo
nunca os tinha denunciado, alegadamente porque
era ameaçada pelo suposto abusador.
A mãe da menor mostrou-se surpreendida com
as acusações ao marido,

porque não sabia sobre o
que se passava na sua casa.
Mindu explicou ainda
que, durante o interrogatório, o detido confessou
ter praticado o crime por
diversas vezes sob efeito
do álcool.

pistas sobre o paradeiro
do outro raptor e a qualquer momento poderá
ser capturado.
O nosso entrevistado
disse ainda que o grupo tinha a intenção de
assassiná-la, pois temia
que a vítima comunicasse mais tarde a ocorrência
às autoridades de justiça.
“Dos trabalhos que
efectuámos conseguimos
apreender três telemóveis. É uma situação que
nos deixou preocupados,
pois nunca tínhamos registado este tipo de crime. Estamos a trabalhar
para encontrar o terceiro
envolvido”, esclareceu o
porta-voz.
Um dos detidos, de 23
anos de idade, confirma
o crime, que executou na
companhia do seu amigo que mora no distrito
da Maxixe. Actualmente
desconhece o seu paradeiro.
Descreve como o crime ocorreu nos seguintes
termos: “Encontrámos
a menina na rua quando
vinha da escola. Colo-

cámos uma faca no seu
pescoço para não resistir. Fomos com ela para o
mato, onde a agredimos
sexualmente. Foram várias vezes. Não usámos
preservativo”.
Acrescentou que, de
seguida, o seu amigo ligou para a mãe da menina a exigir para enviar 30
mil Meticais para o resgate da filha. “Na altura,
a mãe quis certificar que,

na verdade, estávamos
com a filha. Passámos o
telefone para ela e conversaram. Novamente,
em conversa com o meu
amigo, a mãe disse que
não tinha o dinheiro que
estávamos a pedir”, narrou.
Neste momento, a
menina está em tratamento numa unidade
sanitária no distrito de
Homoine.

Alceres Cuamba, porta-voz do SERNIC em Inhambane

Moçambique lança
primeira edição
do Festival de Carnes
Moçambique abriu um novo capítulo na divulgação das suas potencialidades culturais, ao lançar a
sua primeira edição do festival de
carne, música e cerveja. A festa,
denominada Mozambique Barbecue Festival-2022, teve lugar ontem, no campus da Universidade
Eduardo Mondlane (UEM), cidade
de Maputo, tendo reunido chefs de
diversos cantos do mundo e bandas
musicais para, juntos, degustar das
diversas formas de confeccionar
carne.
Para a organização do festival, foi
uma oportunidade para Moçambique também mostrar o que tem de
melhor na gastronomia, expondo o
país na rota das indústrias culturais
e exploração das potencialidades
turísticas nacionais e enaltecendo o
potencial agro-pecuário nacional.
Neste sentido, todos os pratos ser-

vidos foram feitos à base de produtos locais.
Neste momento, trabalha-se
para garantir a continuidade do
festival pelo menos nos próximos
três anos, sendo que até agora reina a incerteza de levar Mozambique
Barbebcue Festival a outros cantos
do país.
Para além da variedade de carnes, o festival contou com as actuações da banda Kakana, Granmah,
Micasa, Catraca, Coldplay Experience (Tribute) e outros artistas
nacionais e estrangeiros.
Mozambique Barbecue Festival
2022 é um festival no qual mais de
quinze mestres de gastronomia
de Moçambique, Brasil, Portugal
e África do Sul, mostraram as suas
habilidades na preparação de variados pratos com variedades de
carnes.

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0

Sociedade

2 de Outubro de 2022

13

Q

uem não tem cão caça
com gato – diz o ditado
popular. Dulce, Francisco, Hoffsane e Albino não se fizeram de
rogados e seguem-no. Por isso,
desprovidos de empregos que
encham os seus bolsos e apaziguem as suas almas, traçam os
planos “B”, “C”, “D” e quantos mais forem necessários para
se verem livres das amarras da
pobreza. Não baixam os braços
até garantirem os estudos dos
filhos ou o sustento da família.
Saem das suas zonas de conforto e estabelecem-se em alguma esquina, algures na “cidade das acácias”, em busca
de oportunidades de vencer na
vida...
São muitos os batalhadores
que dia após dia improvisam e
“caçam” a vida. Mas, nesta edição, domingo traz apenas quatro. Acompanhe!

PARA
SUSTENTAR
MEUS FILHOS
Trajada de saia que beija os
tornozelos, lenço cor-de-rosa,
blusa preta (de mangas curtas)
que deixa expostos os braços
cruzados. Sentada, de pernas
esticadas na capulana estendida próximo à banca improvisada de saco, num dos passeios da
esquina entre a avenida 25 de
Setembro e a Rua da Mesquita –
encontrámos Dulce Matsinhe,
28 anos de idade, vendendo
castanha de caju numa tarde de
sol de quinta-feira.
Segundo conta, está na actividade há alguns meses. Vive
com a mãe e dois filhos (o mais
novo tem seis anos e o outro
oito) em Muhalaze, província
de Maputo. Porque, segundo
defende, o pai não comparticipa no sustento dos filhos, de
segunda a sábado faz o trajecto
Muhalaze-baixa da cidade para
vender. Não tem um horário
fixo de chegada, tampouco de
regresso. Tudo depende do movimento de cada dia. No entanto, “costumo chegar ao local de
venda às 11h00 e regresso à casa
às 16h00”.
Dos sete dias que compõem a
semana, reserva um para o descanso. É por isso que “aos domingos não venho vender, vou
à igreja”.
Dulce não se orgulha dos
ganhos que tem obtido no seu
local de trabalho e revela que
“consigo ganhar 800 Meticais
num dia”. Entretanto, nem
sempre é assim porque dias há
em que o movimento é fraco e o
produto não acaba.
Compra a castanha no “Xikhelene” (mercado localiza-

Fotos de Jaime Machel

Arte de sobreviver

Hoffsmane

do na Praça dos Combatentes)
para depois revendê-lo no local
habitual. Costuma adquirir 9
canecas de castanha. Feito isso,
em casa, é assada e, depois,
descascada.
Sempre teve o desejo de vencer na vida, mas, hoje, confessa que se sente derrotada pela
vida. “Eu não queria fazer este
trabalho, mas... sofrimento”,
desabafa.
Trabalhou como empregada
doméstica. Mas viu uma oportunidade de aumentar o lucro
que o antigo emprego lhe negara. “Quero emprego para sustentar os meus filhos”.

MEU SONHO
É LECCIONAR
LÍNGUA INGLESA
Terça-feira, o cinzento compõe o céu, temperatura baixa e
vento intimidador. Dia propício para não sair de casa e com
agasalho espantar o frio. Mas
para Francisco, 23 anos de idade, isso tem outro significado:
colocar o pé na estrada à busca
de sustento. As condições climatéricas não lhe tiram a oportunidade de amealhar alguns
Meticais.
Calçando sapatilhas e vestindo calças “jeans” pretas,
camisola laranja com capuz,
máscara preta pendurada nas
orelhas, Francisco “pilota” a
sua máquina de produção de
sumo de cana-de-açúcar.
É um jovem batalhador. Vive
em Boane com o irmão e dois
primos. Para ganhar a vida,
duas vezes por semana (no mínimo), vai à baixa da cidade
vender sumo natural de cana-de-açúcar. Revela que gasta
36 Meticais de transporte sempre que se desloca ao local para
mais um dia de labuta.
Em 2017, concluiu a 12.ª
classe. Seguidamente, matri-

Dulce Matsinhe

culou-se para cursar inglês.
Mas porque a vida é difícil para
quem é desprovido de dinheiro,
viu-se obrigado a interromper
os estudos.
Para não ficar sem nada a fazer, decidiu adquirir uma máquina para produzir sumo de
cana-de-açúcar, a que adiciona
hortelã, gengibre, limão, laranja ou maracujá.
“O lucro não é fixo”, respondeu quando perguntámos sobre
os seus rendimentos diários.
Continua e explica que “depende dos dias. Nos dias de sol
há mais lucro porque as pessoas
têm mais sede”.
Diz que outrora havia mais
ganhos financeiros, porque
“não havia tantas máquinas de
sumo”.
Com tristeza, lembra que a
sua máquina já foi retida pela
Polícia Municipal. Ficou desanimado e pensou em desistir,
mas teve esse pensamento negativo por pouco tempo. É um
jovem que tem clareza no que
quer da vida. Sempre que pode
põe-se à estrada e luta para
melhorar a sua condição de
vida. Ainda alimenta o desejo
de continuar os estudos, assim
que o dinheiro lhe permitir. “O
meu sonho é leccionar a língua
inglesa”.
Enquanto não lhe chegam as
esperadas finanças para investir
nos estudos, segura na sua máquina de sumo e vai improvisando a vida como pode...

O SALÃO
É MINHA VIDA
Montou um salão de cabeleireiro. Chama-se Hoffsane,
tem 38 anos de idade, reside
no bairro de Laulane. Nasceu
em Montepuez, na província
de Cabo Delgado. Aos 5 anos,
muda-se para Maputo e fixa-se
em Chamanculo, de onde saiu

Albino Henriques

na década de 1990.
Em 2005, decide abrir um
salão de corte de cabelo. Tudo
começou quando o pai, na época trabalhava na vizinha África
do Sul, enviou uma máquina de
cortar cabelo. “O meu pai enviou uma máquina para o meu
irmão e eu passarmos a cortar
cabelo em casa”, narra.
O tempo foi passando e a
cada corte do cabelo do irmão
mais novo Hoffsane ganhava
habilidades para este ofício.
Seguidamente, pessoas próximas foram ganhando confiança
nele, sugerindo que ele alargasse os seus serviços e com eles
ganhar dinheiro. “Um amigo
incentivou-me a montar um
salão. Ganhei coragem, improvisei uma lona e comecei o negócio”.
Hoje, sente-se orgulhoso por
tudo quanto o salão de cabeleireiro o proporcionou e destaca a
independência financeira como
o maior ganho da actividade.
Nos dias que correm, consegue facturar cerca de 700 Meticais por dia. Houve, entretanto,
tempos em que o receita chegava a 1200 Meticais, porque o
movimento era intenso.
Entretanto, explica que a
situação fica crítica quando há
corte de corrente eléctrica. “É
um exercício de paciência e espera sem fim”.
O seu agregado familiar é
composto por 7 pessoas, que é
sustentado pelo salão. “O salão
é a minha vida”.
A seguir, conta que o plano
prioritário que tem para os próximos tempos é garantir a continuidade do salão, pois dele
dependem os estudos dos filhos
e a comida à mesa.

QUERER É PODER
Com um guarda-sol esticado, numa das esquinas da

avenida Ho Chi-Min, protege-se dos raios solares para fazer
o seu trabalho à sombra e sem
grandes dificuldades. Chama-se Albino Henriques, 32 anos
de idade, residente em Boane. É
sapateiro há 15 anos. Começou
o ofício em 2007, na avenida 24
de Julho, numa esquina próxima à Igreja Metodista Unida.
“Quem sonha consegue o que
quer. Querer é poder”.
Orgulha-se da profissão e
dos ganhos que dela provêm.
“Construí uma casa fazendo
este trabalho“.
Durante o dia está na sua esquina habitual como sapateiro
e polidor e, durante a noite, é
estudante. “Consigo pagar a
escola graças ao dinheiro que
consigo neste trabalho”, explica.
Casado e pai de 3 filhos, não
esconde a satisfação que tem
por poder custear os estudos
dos filhos e sustentar a família
com o seu ofício que aprendeu
do tio.
Vivia no bairro de Maxaquene “A”, cidade de Maputo, na
casa dos pais. Entretanto, há
sete anos mudou-se para Boane, casa própria.
Diariamente, gasta 50 Meticais de transporte (ida e volta)
de Boane a Museu para trabalhar das 7h00 às 17h00, de
segunda a sábado. Reserva os
domingos e feriados para o descanso.
Entretanto, lamenta o facto de alguns clientes o desrespeitarem, porque muitos deles
entregam-lhe sapatos velhos,
sem nenhum proveito quando
podiam, eles próprios, depositá-los na lata de lixo. “Deixam-me com o sapato e nunca mais
voltam para recolhê-lo”, queixa-se.
O futuro é sempre incerto.
Ainda assim, diz que “o meu
sonho é ter uma sapataria melhorada”.
www.jornaldomingo.co.mz
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Scala promove oficina de teatro
fotos de Jaime machel

A

ctores, encenadores e directores de actores participam numa oficina de
teatro, com o objectivo
de dotar os envolvidos de
técnicas de direcção, bem como
de actuação. A oficina, que decorre sob o lema “O Talento Existe em
Ti, o Meu Papel é Descobrir e Revelar”, vai culminar com uma mostra
pública na próxima sexta-feira no
Cine-Teatro Scala.
A oficina – orientada pela actriz,
encenadora e docente universitária
Maria Atália – atraiu vários actores e encenadores, com particular
destaque para estudantes de artes
performativas e, segundo Josefina
Massango, directora artística do
Cine-Teatro Scala, esta é uma experiência que, pelos resultados que
já está a registar em uma semana de
trabalho, deverá se multiplicar.
“Queremos que o Scala se
transforme num lugar privilegiado
das artes. Temos estado a realizar
sessões de cinema que estão a ter
um sucesso enorme e vamos continuar a realizá-las. Esta semana
teremos o filme ‘Ruth’, que conta
a ida de Eusébio para Portugal”, diz

Ambiente animado e descontraído

Josefina.
No que diz respeito à oficina de
actores e direcção de actores, Maria
Atália manifestou-se satisfeita com

o grau de participação dos inscritos.
“O facto anima-me a continuar a
partilhar conhecimentos com os
colegas. Ao ensinar também apren-

do e essa troca de saberes é demasiado proveitosa para ser desperdiçada”.
Com uma carreira de mais

de duas décadas no teatro, Maria
Atália dirigiu peças como “Psicose
4:48” – melhor peça no festival de
teatro “Womens Theatre” na África
do Sul e no Protest Arts no Zimbabwe; também dirigiu “Lá Na Morgue”, “Culpado – Combati um Bom
Combate”, entre muitas outras.
Embora a formação seja aconselhada a quem pretende profissionalizar-se nas artes cénicas, há
actores amadores que participam
almejando integrarem-se, sobretudo, em produções áudio-visuais
e no mercado de publicidade.
“Há uma demanda de actores
para o cinema e é preciso que eles
comecem a entender esse outro
lado das artes perfomativas. Esta
oficina tem também em atenção
esse detalhe”, explicou Maria Atália.
O Cine-Teatro Scala é o primeiro cinema sonoro de Moçambique
e espera com esta iniciativa continuar a promover as artes cénicas,
dando ao público um espaço de divulgação das actividades culturais,
sejam de exibição cinematográfica,
espectáculos ou formações artísticas.

Dia da Tradução celebrado com lançamento de obras literárias
O lançamento das obras “Shamisos e outros contos” e “Povo
alegremente nu”, na sexta-feira
última, no Centro Cultural Franco-Moçambicano (CCFM), cidade de
Maputo, marcou as celebrações do
Dia Internacional da Tradução, que
este ano aconteceram sob o lema
“Tradução ao serviço da paz, entendimento e cultura”, para ilustrar
a importância da profissão na preservação do contacto intercultural
durante períodos de guerra e instabilidade.
As obras “Povo alegremente
nu” e “Shamisos e outros contos”
são resultado da 8.ª Edição do Concurso de Tradução Literária, promovido pela S M Traduções e pela
Editora Trinta Zero Nove. O concurso teve como objecto a tradução
das línguas francesa e inglesa para a
portuguesa, ou outras línguas moçambicanas, de sete contos, nomeadamente: “Richard the chickenheart”, “Good Baba, mean Baba”,
“Pops”, “Nez et baskets”, “Kostia”
e “Une boîte avec des boutons” da
autoria de Kateryna Babkina, de
nacionalidade ucraniana. O objectivo do mesmo é estimular tradutores iniciantes ou potenciais à
prática tradutória. Neste sentido,
vai premiar os três melhores textos
com valores monetários, livros e
diplomas e os melhores sete participantes com a publicação das suas
traduções na colectânea “Povo Alegremente Nu”.
Igualmente, o concurso incluiu
também duas oficinas de tradução
literária, realizadas em Junho de
2022, onde os concorrentes vencedores da edição 2022 tiveram
a oportunidade de trocar ideias e
www.jornaldomingo.co.mz

receber tutoria. O resultado deste
“workshop” são as colectâneas de
contos que hoje chegam ao público.
Assim, para a 8.ª Edição do
concurso, o júri atribuiu ao primeiro lugar a Sandra Honrado Canotilho pela tradução portuguesa
do conto “Pops”; o segundo lugar
ficou com Inocêncio Ramos Artur
Nunes pela tradução para emakwa
do conto “Good Baba, Bad Baba”;
a terceira posição ficou com Zacarias Filipe Maputire pela tradução
portuguesa do conto “Richard, the
chickenheart”. Para esta edição, o
júri deliberou fazer menção honrosa a Denilson Monjane pela tradução portuguesa do conto “Richard,
the chickenheart”.
Para além da atribuição de galardões, a cerimónia contou também com a interpretação do texto
“Pops, o sub-oficial de segunda
classe” da autoria de Kateryna Babkina e traduzido por Sandra Canotilho. A encenação coube a actriz Sufaida Moiane com a leitura
e música a cargo da Lenna Bahule.
Trata-se, acima de tudo, de um
exercício inclusivo para que a peça
fosse compreendida de igual forma
pelos portadores de deficiência visual e auditivo. É por isso que, além
do som da mbira e outros instrumentos criativos que Lenna Bahule
levou ao palco, nada mais se ouvia
falar da voz dos actores, senão a comunicação do corpo.
Refira-se que a 30 de Setembro
tradutores e intérpretes em todo o
mundo celebram o Dia Internacional da Tradução. A data foi instituída pela UNESCO em 1991 no dia de
São Jerónimo, tradutor da primeira
versão da Bíblia em latim. A data

constitui uma oportunidade para os
profissionais da tradução encontrarem-se para debater e divulgarem a
sua actividade e para conviverem

com colegas e clientes.
Em Moçambique, o Dia Internacional da Tradução é celebrado
desde 2010, ano em que se deram

os primeiros passos para a constituição da Associação de Tradutores
e Intérpretes Moçambicanos.

Hélio Nguane no “Talent Press Rio”
Hélio Nguane, jornalista, produtor e crítico de cinema, vai representar Moçambique no “Talent Press
Rio”, no Brasil, entre os dias 7 e 14 de Outubro. O
“workshop” funciona como uma plataforma de capacitação de jovens críticos de cinema e jornalistas
naturais e residentes em países lusófonos.
Hélio Nguane foi o único jornalista dos países africanos de língua oficial portuguesa apurado e junta-se
a cinco críticos oriundos do Brasil. Os seis seleccionados para a edição de 2022 do “Talent Press Rio”,
para além de acompanhar a programação do evento, participarão em seminários, mesas-redondas e
masterclasses, sob mentoria de profissionais da área,
com vista a desenvolver conteúdo jornalístico sobre
as longa-metragens projectadas durante a ocasião.
A posterior, os textos produzidos pelos participantes serão publicados no “site” talentpressrio.
com, com destaque na página oficial do Festival do
Rio.
“É uma honra ser seleccionado para um evento
desta natureza. Espero aprender técnicas para poder
interpretar e escrever com mais propriedade sobre os
filmes dos PALOP. E mais, espero que a minha selecção abra espaço para mais jovens jornalistas”, afirmou Hélio Nguane.
O evento, integrado na programação “Rio International Film Festival” – que vai decorrer de 6 a 16
de Outubro – é uma iniciativa do Goethe-Institut, da
Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci), da Berlinale Talents e do Festival do Rio, com
o apoio da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).
De referir que Hélio Nguane no ano passado participou na 14.ª edição do Talent Press Durban – in-

tegrado na programação Durban FilmMart Institute
– na vizinha África do Sul.
Nguane escreve sobre as artes e cultura desde
2012. Colaborou com o matutino “Notícias”, onde
manteve a coluna de crónicas “Retalhos e Farrapos”. Fundou e coordena a plataforma Mbenga
Artes e Reflexões, um “site” de produção de conteúdos jornalísticos culturais e formação de jovens.
Para além disso, é coordenador, produtor e sonorizador do programa de rádio “Cinema em Foco”,
transmitido pela RDP África desde 2019, para todos
os países africanos de língua portuguesa. Colabora
regularmente com a revista de cinema pan-africano Awotele, escrevendo críticas e ensaios sobre a
sétima arte dos países africanos de expressão portuguesa.
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"Disc Jockeys" querem
profissionalizar a classe
de Moçambique, que existem em
centenas”.

PROFISSIONALIZAR
OS DJ

DJ Damost

d

E

PRETILÉRIO MATSINHE
pretilerio.matsinhe@snoticicas.co.mz

stá agendada para Novembro
próximo a primeira Conferência Nacional da Associação Moçambicana dos Disco
"Jockeys" (AMDJ), evento
que deverá acontecer sob o lema
“Pela União, Reconhecimento e
Profissionalização dos Disco 'Jockeys' em Moçambique”, depois
de o encontro, outrora agendado
para meados de Setembro, ter sido
adiado.
Assim sendo, a associação afina a máquina a todo gás para que
tudo decorra conforme o planeado,
sendo que se pretende que seja uma
festa repleta de união e que sirva de
espaço para reflectir sobre a situação actual do DJ em Moçambique.
Aliás, foi com base no espírito de
buscar compreender a condição
deste profissional que o presidente
da associação, Estêvão Marrima ou
simplesmente DJ Való, teve a ideia
de criar a organização e que só viria
a se tornar real em princípios deste
ano.
Való, nas suas andanças, e
usando a sua experiência de formador na área de associativismo, empreendedorismo e gestão organizacional juvenil, constatou que existe
uma série de questões que dizem
respeito ao DJ que precisam de uma
rápida intervenção.
Uma delas é que não havia
união entre os profissionais e que
existiam barreiras nas diferentes
frentes, mormente a questão da
uniformização do cachê, entre outros elementos. Estes factos levaram o artista a compartilhar o sonho
de criar uma associação com outros
DJ, o que só viria a se oficializar este
ano.
“Levámos muitos anos antes da
legalização da associação e isto deveu-se também ao trabalho mental
que íamos fazendo com os membros. Precisávamos que se conhecessem e conseguimo-lo através de

acções de responsabilidade social.
Porque a iniciativa foi minha, tive
de me deslocar a vários pontos do
país para dialogar com outros profissionais da área e fazer-lhes entender a nossa ideia”.
Igualmente, Estêvão Marrime
visitou África do Sul, Cabo Verde
e Brasil para buscar experiência e
encontrar o espírito que norteia
a união numa associação. Depois
destas acções, foi uma questão de
tempo até que se oficializasse em
princípios deste ano.
“Para a materialização da associação, tivemos desafios nas contribuições monetárias que nos permitiriam realizar algumas actividades,
mas nunca desistimos, avançámos
no meio de barreiras. Fomos persistentes, mantivemos o foco, alguns
saíam, outros entravam. Foi assim
que avançámos, procurando incorporar todos os DJ que vivem em
Moçambique e também acautelar a
inclusão da mulher”.
Constituída a associação, hoje
a agremiação persegue a meta de
identificar mais profissionais para
que se possam filiar à AMDJ. “Queremos garantir a questão de quotas
para que a casa possa ser sustentável. Estamos a trabalhar com parceiros que usam tecnologia avançada para nos ajudarem a criar uma
base de dados para cada DJ e que
nos auxiliem no desenvolvimento das nossas actividades. Estamos
também a fazer de tudo para criar
o cartão do DJ, algo que nos possa identificar em qualquer lugar e
nos permitir ter acesso a diferentes
eventos, com todos os mecanismos
de segurança”.
É meta da associação apostar
na divulgação da cultura e turismo moçambicanos. “Queremos
igualmente melhorar a qualidade
de vida do DJ. Vamos trabalhar para
fazer com que o DJ moçambicano
seja reconhecido fora do país, que
possa concorrer em qualquer canto
do mundo e que possa ganhar contratos sólidos”.

DJ Dário Valy

Neste momento, outra grande
preocupação dos DJ é o material,
que dizem ser caro no país, mas já
trabalham com outras associações a
nível regional para que possam adquiri-lo a preços bonificados. Para
melhor compreender a condição do
DJ, a reportagem do domingo ouviu
profissionais da classe.

INTERNACIONALIZAR
A CLASSE

Dário Valy, da província de
Tete, é um dos membros sonhadores da Associação Moçambicana
dos Disck Jockeys (AMDJ). Depois
da legalização da associação da
classe, para ele, o próximo passo é
a profissionalização. No entanto,
acredita, é necessária maior abertura para dialogar com todas as
partes interessadas, incluindo as
entidades governamentais.
“Temos desafios como unir a
classe do Rovuma ao Maputo, uniformizar a prestação de serviços,
estabelecer contratos e cachês universais e adequados à realidade do
país. Também queremos a interna-

cionalização”.
A fonte entende que há avanços
significativos no sector, nomeadamente a possibilidade de aquisição de materiais no país, embora,
acrescenta, o custo seja elevado.
“Mas entende-se, porque temos
exigências altas na importação. E
quanto mais a tecnologia avança, o
equipamento vai ficando cada vez
mais caro fora do país e, naturalmente, depois de importado, para
adquirir aqui em Moçambique acaba sendo caro”.
Para este profissional, unir os
DJ numa associação é vantajoso,
porque passam a ter práticas uniformizadas, contribuindo para a
maior divulgação da música moçambicana dentro e fora do país;
a sociedade passa a dar mais valor
à actividade, assim como definir a
linha do cachê para uma maior valorização da área.
Relativamente à Segurança
Social, “estamos a nos organizar
neste ponto, a estabelecer a base de
dados que vai englobar todos os DJ

Para o artista Hortêncio Conjo ou DJ Damost, um dos maiores
desafios da associação é a profissionalização da classe dos DJ. “Sempre
foi nossa intenção profissionalizar a
nossa classe. A primeira coisa que
podíamos fazer para alcançar este
objectivo era estarmos associados”.
Para o também músico, existem vários desafios, mas destaque
vai para “o reconhecimento da
existência da classe pelo Estado e
pela sociedade; ter oportunidade
de adquirir o material a preços bonificados nas poucas casas que cá
temos... sabemos que o material é
extremamente caro, por isso esperamos fazer um consórcio com
algumas casas sul-africanas para
que possam aumentar as casas de
venda”.
O interlocutor defende que estar vinculado a uma associação significa ter um espaço aonde canalizar as suas preocupações enquanto
profissional e reivindicar os seus direitos; ser uma força motriz na conquista de mais membros e elevar a
agremiação a um reconhecimento
internacional.
“A nossa preocupação é olhar
para todos. Hoje descobrimos que
somos cerca de 800 e ainda vão
aparecer muitos. A nossa maior
luta é estarmos associados e trocar
experiências e maturidade dentro
do nosso país e depois para partilhar todo o capital de saberes além-fronteiras. Já estamos em conversas com outras associações do Brasil
e Estados Unidos para a partilha de
informações”.
No que diz respeito à uniformização dos cachês, DJ Damost diz
que a associação já está a estudar
mecanismos para estabelecer tabelas justas e que valorizem o trabalho de cada membro. “Vamos
ter classes 'A', 'B', 'C'... e vão ser
analisadas em função da carreira e
credibilidade do artista”.

Tomada de posse do corpo directivo da AMDJ
www.jornaldomingo.co.mz
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Livro revisto pronto
até Março de 2023
– garante Feliciano Mahalambe, porta-voz do Ministério da Educação e de Desenvolvimento Humano
d

nacional, decorrendo presentemente o processo de selecção da
empresa vencedora do concurso para a impressão destes manuais. Enquanto isso, os livros
do ensino monolingue, mais de
16 milhões, serão impressos no
estrangeiro, por causa das exigências dos financiadores.
“Estamos na fase de revisão
dos conteúdos. Acreditamos
que teremos o livro até o fim
do primeiro trimestre de 2023.
Estamos a trabalhar para não
voltarmos a ter os problemas
constatados este ano, no livro de
Ciências Sociais da 6.ª classe”,
refere Mahalambe.
Nas linhas que se seguem, leia
o resto da entrevista.
Em que fase se encontra o
processo de revisão dos livros do
ensino primário?
O processo de revisão terminou em Agosto. Foi um trabalho
conjunto e longo que envolveu
várias instituições e individualidades, com destaque para

Abibo Selemane
abibo.selemane@snoticicas.co.mz

D

epois das irregularidades
detectadas no livro escolar, sobretudo da sexta classe, o país terá uma
versão mais acertada do
mesmo até finais do primeiro trimestre do próximo ano.
Em entrevista ao domingo,
Feliciano Mahalambe, porta-voz do Ministério da Educação
e Desenvolvimento Humano
(MINEDH), explica os contornos
da revisão em curso e sublinha
que neste momento aguarda-se
pela fase mais importante: disponibilização de dinheiro para a
impressão. “Estamos atrás deste
processo”, ressalta.
Mais de 20 milhões de livros
serão impressos, 4 milhões para o
ensino bilingue e 16 milhões para
o monolingue.
O nosso entrevistado explica que os destinados ao ensino
bilingue serão impressos a nível

técnicos das áreas a nível do
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH),
professores especializados das
universidades Eduardo Mondlane, Pedagógica, Save, Púnguè,
entre outras.
Fizemos a revisão de todos os
livros da 1.ª à 6.ª classea. Depois
disso, prosseguiu o acto administrativo para a reprodução do
livro. Aguardamos a fase mais
importante que é a de disponibilização de dinheiro para a impressão...
Não voltaremos a ter erros
nos livros escolares?
Os livros sempre merecem
alguma crítica, porque o seu
processo de elaboração é uma
ciência. Nunca é assunto acabado. Alargámos o envolvimento
de técnicos, porque entendemos
que quanto maior for o número
de olhos, menor é a margem de
erro no material impresso...
Quantos exemplares de livros
serão impressos para o próximo

Já fizemos o nosso trabalho
Há garantias de ter o livro impresso fora de Moçambique em
tempo útil ?
A parte que era a obrigação do
MINEDH está ultrapassada, que
consistiu na revisão dos conteúdos dos livros e de questões administrativas.
Entretanto, temos algumas
dificuldades: primeiro, a falta de
dinheiro para a reprodução dos
livros, porque dependemos dos
patrocinadores.
Segundo, estamos preocupados com a tensão que se regista
no continente asiático, onde o livro está a ser impresso. Nos últimos tempos, há ameaças de conflito entre a China e Taiwan. Não
sabemos se esta situação não vai
afectar a navegação marítima.
Era suposto que o livro che-

www.jornaldomingo.co.mz

gasse agora para iniciar o processo de distribuição pelas províncias, para ser usado próximo ano.
Devido à demora de pagamento,
ainda não chegou.
Devíamos imprimi-lo na África do Sul, mas há a imposição de
se imprimir em empresas com
preços mais baixos no estrangeiro...
Falando em conflitos, temos
a guerra entre a Rússia e Ucrânia
e ainda a tensão entre a China e
Taiwan. O MINEDH tomou alguma precaução para que isto não
afecte a disponibilidade do livro
no próximo ano?
A nossa expectativa é termos
o livro ainda no primeiro trimestre do ano de 2023. O tempo que
nos resta é suficiente para termos
o livro. No entanto, ainda temos

dúvida se haverá ou não desembolso do dinheiro em tempo útil.
Isso não depende do MINEDH. A
outra dúvida é: até a altura em
que as empresas vão precisar de
enviar os livros, o ambiente marítimo, tendo em conta o problema de guerra, estará favorável?
São assuntos que estão fora do
nosso alcance. Teríamos solução
se dependesse de nós a identificação do local para a impressão
dos livros. Não precisaríamos de
nos deslocar para muito longe.
Podíamos envolver empresas nacionais ou dos países vizinhos,
como é o caso da África do Sul...
Já foi garantido o pagamento
dos primeiros dois lotes?
Os procedimentos de pagamento são definidos pelo Banco
Mundial.

Mais de 16 milhões de livros de distribuição gratuita serão impressos no estrangeiro

ano lectivo?
Serão mais de 20 milhões de
livros, dos quais cerca de 4 milhões são do ensino bilingue, a
ser impressos a nível nacional.
Actualmente, decorre o processo de selecção da empresa
vencedora do concurso para a
impressão destes manuais. Enquanto isso, os livros do ensino
monolingue, mais de 16 milhões,
serão impressos no estrangeiro,
por causa das exigências dos financiadores.
O livro de ensino monolingue
foi dividido em quatro lotes, dos
quais dois estão a ser reproduzidos na Coreia do Sul. Neste momento, está em curso a fase de
pré-impressão. Seguidamente,
equipas indicadas vão avaliar
a arrumação dos conteúdos, a
qualidade das imagens, entre
vários aspectos, para depois seguir-se a impressão definitiva.
Em relação aos restantes dois lotes ainda decorre a adjudicação
da empresa que vai imprimi-los.

Há manuais que devem
ser produzidos de novo
A equipa de inspecção constatou que as editoras é que contratavam os autores. O que foi feito
para corrigir esta situação?
Primeiro, para estes livros foi
decidida esta revisão que envolveu outras instituições que inicialmente não estavam contempladas. Esta medida estendeu-se
para os livros do ensino secundário. Nas classes cujos currículos
estamos paulatinamente a rever,
os livros também estão a ser revistos.
Há livros que têm de ser produzidos de novo, como é o caso
dos da 7.ª classe. Dentro em breve
teremos a Comissão de Avaliação
de Livros diferente da anterior em
termos de funcionamento.
Há reestruturação do Instituto
Nacional de Desenvolvimento de
Educação (INDE). O Ministério da
Educação e Desenvolvimento Humano está a acompanhar a reestruturação e o trabalho a ser feito
naquelas instituições para garantir que as coisas não sejam feitas
como anteriormente. Não queremos repetir o problema recente.
Quem será o responsável dos
autores?
A responsabilidade dos autores dos livros não deve ser apenas das editoras, visto que estas
apoiam na edição dos livros elaborados. Quem elabora os livros
tem de estar intimamente ligado
aos programas que estão no INDE
e MINEDH. Quem define os conteúdos é o Ministério da Educação
e Desenvolvimento Humano. Por
exemplo, não devemos ter o problema que foi constatado no livro
de Ciências Sociais da 6.ª classe
que tinha apenas um autor. Anteriormente, os termos de concurso
diziam que as editoras concorrem
com os seus elaboradores. Este
sistema de funcionamento mudou. A responsabilidade pela contratação sempre será do MINEDH.
Persistem dúvidas em relação
ao livro de distribuição gratuita...
As dúvidas existem porque
as empresas nacionais não têm

“stock” suficiente de papel. Normalmente elas têm de ganhar o
concurso para depois iniciarem o
processo de aquisição do material.
Entendemos que o “stock” de papel precisa de capacidade financeira. As empresas nacionais não
têm hipótese de competir com
empresas internacionais por vários factores, com destaque para
dinheiro a investir, recursos humanos e tempo de impressão.
As aulas vão iniciar antes de o
livro chegar. Existem manuais do
professor para assegurar o processo de ensino?
Os livros e os manuais de professores que estamos a usar este
ano serão os mesmos que usaremos no próximo ano lectivo. O
que vai acontecer é que os livros
que vamos receber próximo ano
estarão mais revistos em comparação com os actuais.
Durante o trabalho de revisão
dos livros não foram detectados
problemas nos restantes livros?
Os problemas detectados são
ligeiros em relação aos da sexta
classe.
No próximo ano, a sétima classe passa para o ensino secundário.
Como é que está o processo de

produção dos manuais?
O livro da 7.ª classe deveria estar disponível no início do próximo ano lectivo, mas, por razões de
tempo e de trabalho pedagógico,
isso não vai acontecer. Estamos a
trabalhar para garantir cadernos
auxiliares que vão ser usados durante os primeiros meses do ano.
Estes cadernos serão impressos
internamente. Enquanto isso, decorre a produção dos livros desta
classe.
Em que nível está a elaboração
do livro da sétima classe?
Estamos na fase de revisão dos
conteúdos. Acreditamos que teremos o livro até o fim do primeiro trimestre de 2023. Estamos a
trabalhar por forma a não voltarmos a ter os problemas constatados este ano no livro de Ciências
Sociais, da 6.ª classe.
Quais são as razões desta demora?
A demora na produção dos
conteúdos da 7.ª classe deve-se à
pausa que tivemos para dar lugar
à revisão dos conteúdos do livro
do ensino primário, por causa dos
erros que foram detectados no
livro de Ciências Sociais da sexta
classe.

Feliciano Mahalambe: a revisão dos conteúdos dos livros terminou em Agosto
www.jornaldomingo.co.mz
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Contexto actual exige prazos
flexíveis de prisão preventiva
d

Eduardo Changule

O

defensor público e advogado Elone Chichava considera que a flexibilização
dos prazos de prisão preventiva em Moçambique
enquadra-se nas reformas da legislação penal, num contexto em que o
país está a ser assolado pelo terrorismo, nomeadamente na província de
Cabo Delgado.
Chicahava falava, semana finda, na redacção deste semanário,
durante a palestra subordinada ao
tema “Dúvidas sobre o Processo Penal”, integrada na comemoração, a
25 de Setembro, do 41.º aniversário
da criação do jornal domingo.
Apesar de a sua constitucionalidade ser discutível, uma vez que
a lei-mãe proíbe a indeterminação
nas medidas privativas de liberdade,
Chichava explicou que o legislador
quis, com esta reforma, criar condições para que, perante processos
complexos como os relativos ao terrorismo, o sistema de administração
da justiça disponha de mais tempo
para a investigação, mantendo o arguido preso.
O problema que, aliás, é levan-

Fotos de Urgel Matula

– defende jurista Elone Chichava numa palestra alusiva aos
41 anos do jornal domingo

Elone Chichava, defensor público no IPAJ

restituída a liberdade, por exaustão
dos prazos de prisão preventiva.
Entretanto, a tese da OAM sobre
esta matéria é de que a ausência de
limites máximos de prisão preventi-

to da prática de um determinado
crime e não ao tribunal, por exemplo”, esclareceu, ressalvando que
em determinadas situações, como
por exemplo nos crimes particulares

Outra contradição levantada por
Elónio Chichava tem a ver com a figura do assistente que, sob ponto de
vista de direito, é o ofendido como
resultado de uma prática criminal.

“Dúvidas sobre o Processo Penal” marcou o fim das celebrações dos 41 aonos do domingo

tado pela Ordem dos Advogados de
Moçambique (OAM) prende-se com
o facto de a nova lei processual penal estabelecer que o prazo da prisão
preventiva pode ser estendido sem,
no entanto, fazer referência ao limite máximo.
No entanto, Elone Chichava entende que “se a situação seguir o
preceito constitucional corre-se o
risco de acabar libertando terroristas. As leis existem para garantir o
bem-estar da sociedade, então, esta
medida do novo Código do Processo Penal (de flexibilizar os prazos da
prisão preventiva) é acertada”.
Na mesma linha de pensamento,
o causídico recordou que esta reforma legal foi feita depois que mais de
100 cidadãos indiciados de cometimento do crime de terrorismo, na
província de Cabo Delgado, lhes foi

va, taxativamente, estabelecidos por
lei propicia situações de violação
dos direitos fundamentais dos cidadãos, uma vez que os magistrados
ficam livres de manter os arguidos
na cadeia por tempo indeterminado.
Indo ao encontro do tema da palestra, Chichava referiu que as dúvidas do processo penal iniciam nos limites do campo de actuação dos três
poderes do Estado, nomeadamente
o legislativo, executivo e judicial.
A título de exemplo, o palestrante chamou à razão a competência
institucional para o impulso da acção penal para esclarecer que não é
qualquer cidadão que tem o direito
de iniciar um processo-crime ou
proceder à sua investigação.
“Em princípio, a acção penal
é pública e compete ao Ministério
Público (MP) fazer o esclarecimen-

o impulso processual depende do
ofendido.
Foi neste contexto que o palestrante levantou a questão que tem
a ver com aquilo que classificou
de dupla subordinação do Serviço
Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC) em relação ao Ministério
do Interior e ao Ministério Público.
Elone Chichava explicou que,
na fase de instrução preparatória de
um processo-crime, o MP delega a
investigação ao SERNIC e porque
esta se encontra numa situação de
dupla subordinação enfrenta dificuldades no cumprimento desta
sua missão.
Assim, o palestrante defende
que sendo o SERNIC auxiliar do MP
na investigação criminal, devia estar integrado neste como acontece
em outros países.

Todavia, o direito à palavra durante a discussão e julgamento é
condicionado a um requerimento
para se constituir assistente, dentro
de um prazo estabelecido.
“Nos crimes particulares, o di-

reito à palavra por parte do ofendido está dependente da solicitação
da sua constituição em assistente.
Eu como advogado de um cidadão
se não me constituir assistente por
requerimento não tenho direito à
palavra durante o julgamento”, esclareceu.
Chichava aproveitou a oportunidade para opinar que no julgamento do processo das dívidas não
declaradas a OAM colocou-se numa
situação delicada, nomeadamente
como auxiliar do Ministério Público
no fortalecimento da acusação.
É que, nas suas palavras, a OAM
esteve, na verdade, numa posição
incómoda de, no exercício do seu
papel como assistente (auxiliar do
Ministério Público), ter sido obrigado, muitas vezes, a contrariar os
seus colegas, no caso os advogados
da defesa.
Mais adiante, Elone Chichava
recordou que toda e qualquer lei ordinária não deve contrariar a Constituição da República, discutindo,
neste contexto, a aparente contradição entre a presunção de inocência e a liberdade de expressão,
nomeadamente o facto de ao abrigo
desta última os cidadãos suspeitos
de cometimento de crimes serem
“julgados e condenados” na imprensa antes da sentença do tribunal
transitada em julgado.
“Mas vejam que é a própria
Constituição que concede este direito à liberdade de expressão, por
um lado, e, por outro, presunção de
inocência”, ajuntou.
Assim, o palestrante referiu que
há ainda uma dúvida prática em relação à exclusão mútua entre alguns
princípios da lei, sendo que se o país
continuar nesta senda corre o risco
de generalizar a justiça criminal e
informal em que o cidadão é condenado em praça pública.
Elone Machava é funcionário do
Instituto do Patrocínio e Assistência
Jurídica, (IPAJ), exercendo actualmente as funções de chefe do Departamento Central Autónomo de
Educação Cívica.
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O que se comemora no dia 25 de Setembro?
Moçambique comemorou recentemente o Dia das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), passados 58
anos (2022/1964) após o início da luta armada de libertação

nacional, contra a ocupação colonial do regime português,
que culminou com a Independência de Moçambique em
1975. O acto teve como marco o ataque ao posto adminis-

Fotos de Urgel Matula

O EMPENHO
DOS SOLDADOS

HERÓIS DA PÁTRIA
– Paulina Miguel, funcionária
É o dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique
(FADM). Esta data marcou o
início da luta de libertação nacional contra o colonialismo
português. Se hoje estamos
independentes é graças aos
soldados que lutaram para que
o país se liberta-se do domínio
colonial.
Por isso, é importante celebrarmos essa data como forma
de agradecer aos combatentes
que deram as suas vidas por
um Moçambique melhor.
A todos que ainda lutam
para defender o país e os moçambicanos vai o meu muito
obrigado porque são verdadeiros heróis da nossa pátria
amada.

– Max Mbambo, gestor desportivo
É uma data histórica,
pois nela desencadeou-se a luta de libertação do
país. As Forças Armadas
de Defesa de Moçambique
levaram a cabo o primeiro ataque contra o regime
português.
Neste dia é importante
reflectirmos em torno do
empenho que cada soldado tem dado para que em
Moçambique se viva uma
paz efectiva.
É do conhecimento de
todos os moçambicanos
que as FADM têm combatido o terrorismo na província de Cabo Delgado.
São homens que deixaram as suas famílias para
proteger-nos dos ataques
terroristas. Portanto, temos de reconhecer o seu
zelo em defesa do país.

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

PRIMEIRO ATAQUE
CONTRA COLONOS
– Chombe Alface, funcionário
É o dia das Forças Armadas de
Defesa de Moçambique, pois foi
no dia 25 de Setembro, em 1964,
que aconteceu o primeiro ataque
dos nossos combatentes contra
o colono em busca da Independência Nacional.
É importante comemorar
este dia olhando para as conquistas que os moçambicanos
alcançaram durante a luta de
libertação.
Hoje, somos livres de fazer
tudo o que queremos graças
aos Homens que lutaram para
libertar o país da opressão
portuguesa.

Não é novidade para ninguém que as
nossas estradas são aquilo que são. Temos
pontos mais críticos que outros e, nalgumas
situações, os automobilistas são obrigados
a escolher “o melhor buraco” para meter o
carro.
Por via disso, a condução tem sido tão
penosa que até dá vontade de carregar o carro às costas para garantir que tenham mais
anos de utilidade. Mas, como não podemos
fazer isso, só nos resta sentir a dor de bater
todos os buracos.
Este introito deve-se ao facto de há alguns meses o município de Maputo ter resolvido reabilitar alguns passeios da urbe
e este “banho” atingiu também algumas
praças. A intenção até podia ser boa. Reconhecemos que precisamos de passeios
para que o peão possa circular. No entanto,
o problema começa justamente porque as
estradas continuam em condições deploráveis.
Só na baixa da cidade, é penoso circular
pelas principais avenidas. Para quem opta
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DIA DE GRANDES
GUERREIROS

A ENTREGA DOS
COMBATENTES

– Ventura Sumbana, assistente técnico

– Fenias Daniel, professor

É uma data importante
porque celebramos o dia das
Forças Armadas de Defesa de
Moçambique. Olhando para
tudo o que aconteceu antes da nossa Independência,
concluo que as Forças Armadas foram grandes guerreiras
no alcance da liberdade do
país.
A todos os homens e mulheres que nos protegem todos os dias endereço um feliz
dia e muita força, pois sem o
seu compromisso em prol de
uma pátria melhor e próspera seríamos um país inseguro
e sem rumo.

Se estamos independentes é graças à bravura e
coragem que as Forças Armadas mostraram durante
os 10 anos da luta de libertação. Esta data serve para
recordarmos a entrega de
cada combatente na defesa
dos interesses dos moçambicanos.
Agora já não estamos em
guerra como antes, embora
algumas pessoas procurem
desestabilizar o país, criando situações que nos tiram a
tranquilidade.
Por isso, é imperioso que
continuemos a exaltar a todos que continuam a combater o terrorismo no Norte
do país.

culturais, políticos e económicos.
Os textos originais não devem exceder 250
palavras e podem ser enviados para os seguin-

Precisamos de estradas
em melhores condições
por entrar pela avenida Guerra Popular,
saindo da baixa, por exemplo, o sofrimento
inicia logo na 25 de Setembro. São solavancos e mais solavancos, mas quando olhamos
para os passeios estes estão impecáveis.
A minha questão é: será que adianta termos passeios impecáveis quando as estradas
estão em péssimas condições? Este é apenas
um dos exemplos. O segundo seria a Avenida Samora Machel, nas “barbas” do município, e está num estado lamentável, porque
cheia de trepidações.
O mesmo se pode dizer em relação ao o
prolongamento da Avenida Julius Nyerere e
tantas outras. Podia continuar a enumerar,
mas não precisa. Se for para reabilitar que
seja todo o pacote. Como citadina desta urbe
preferia ver as principais avenidas transitáveis.
Uma das formas de devolver a dignidade à cidade de Maputo, que tem quase 135
anos, seria ter as vias organizadas, prédios
pintados e lixo recolhido.
Verónica Ndlhamine

trativo de Chai, em Cabo Delgado. Neste contexto, domingo
saiu à rua para ouvir a opinião dos leitores em torno desta
efeméride.

LUTA PELA
INDEPENDÊNCIA
– Álvaro Mungoi, economista
Nesta data celebramos o
dia das nossas Forças Armadas que lutaram para trazer a
Independência.
Um dos factos que me recordo sobre o evento tem a
ver com o ataque que os guerreiros da Frelimo (Frente de
Libertação de Moçambique),
tendo na linha da frente o
antigo combatente da luta de
libertação nacional Alberto
Chipande, empreenderam
contra as forças portuguesas
que após 10 anos culminaria
na vitória dos nossos soldados.

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

Vamos ser sérios!
Por mero acaso, estava num "chapa"
que partira da Praça dos Combatentes em
direcção à baixa da cidade. Embarquei no
Ponto Final e sentei-me ao lado do motorista.
A viagem corria normalmente quando o cobrador entregou uma nota de 100
Meticais ao motorista e este começou a
dobrá-la até onde conseguiu. Tudo acontece com o carro em marcha.
Só percebo o objectivo da manobra do
cobrador quando chegámos à baixa, pouco
antes da Avenida 25 de Setembro. Estava lá
uma brigada da Polícia Municipal supostamente a fiscalizar os "chapeiros".
O primeiro aspecto que me deixa curiosa é que um polícia que já estava a atender
outro "chapa" manda parar aquele em que
me encontrava. Sem surpresa, o motorista
pára. O polícia despacha o outro "chapeiro" e vem para o segundo.
Nada pediu, mas o motorista levou os
100 Meticais que tinha amassado e entregou-os sem se importar com os olhares
dos passageiros que testemunhavam o

acto de corrupção. O polícia levou o valor
e recriminou o motorista pelo facto de não
ter disfarçado a entrega. Envergonhado, o
agente acabou pedindo documentos que,
ao recebê-los, nem sequer se deu ao trabalho de lê-los. E a viagem seguiu...
O ponto é: normalizou-se o suborno à
Polícia a níveis de ninguém se preocupar
em esconder esta prática ilícita. Os motoristas já sabem que têm de preparar 100
Meticais para os polícias não fazerem caso
das irregularidades.
Isto mostra que as pessoas que deviam
zelar pelo bem-estar do cidadão, no caso a
Polícia, não se importam. Por míseros 100
Meticais colocam a nossa vida em risco,
porque se os "chapeiros" estivessem legais
não precisariam de corromper.
Este foi apenas um flagrante, mas
acontece com a Polícia de Trânsito, de protecção e noutras área do sector público. A
coisa normalizou-se de tal forma que ninguém vê, ninguém ouve e ninguém faz. O
importante é continuar na estrada.
Winny Wilson
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Não leva todo salário
do teu marido
– vovó Celeste Sitoe, residente em Maputo, ao jornal domingo
Há um pensamento que fala
sobre liderança. Defende que o
líder que não serve, não serve
para ser líder. Postula que quem
se propõe a ocupar esta posição
deve estar atento às necessidades
daqueles que estão ao seu redor.
Isto é válido para o local de trabalho; escola; em casa, no lar.... Ora,
não se faça, portanto, vida negra
a quem se encontra em posição
contrária, pois tal pessoa que se
afigura teoricamente líder desenhará em si, abstractamente, a
imagem de um fracassado, afinal
quem não prima pelo bom-senso
dificilmente enche a sua peneira
de bons rebentos.
E é na senda disto que a vovó
Celeste Sitoe, residente em Maputo, em conversa com o jornal
domingo, aparece para dar um puxão de orelhas àquelas mulheres
que agem à semelhança de um
guarda-redes que “papa” todas
as bolas, encaixa-as entre as suas
mãos, inviabilizando as tentativas
do adversário de marcar um golo.
A verdade é que ela nos passa a
ideia de que a vida entre dois não
deve ser confundida com uma
disputa entre equipas “inimigas”,
pelo contrário: marido e mulher
são uma só carne, ou seja, jogam
na mesma equipa. Por isso, pede
à mulher que “não o maltrate”, a

RECEITA

SAÚDE

Benefícios
da cenoura
ponto de “não deixar que ele faça os ‘seus gostos’”.
A vovó Celeste aponta especificamente para
circunstâncias em que “a mulher acha que tudo
deve ser resolvido por ela”, até quando “entra o
salário do marido exige todo na sua mão”. Como
refere, “ele nem pode fazer planos, comprar alguma coisa que o agrade; beber com os amigos”.
Por este motivo, a avó Celeste avisa, através das
páginas do semanário domingo: “Não fica bem!
Não leva todo salário do teu marido. Decidam os
dois o que é preciso para casa. Mas pense nele
também”.

A cenoura traz benefícios para a saúde, como melhorar a digestão, prevenir
o envelhecimento precoce e o câncer,
manter o bronzeado e cuidar da pele,
baixar o peso, proteger a visão, fortalecer
o sistema imunológico e proteger contra
doenças cardiovasculares.
Pode ser consumida crua em saladas
ou sumos, ou cozida, podendo ser acrescentada em bolos, sopas e em ensopados
para preparar carne ou peixes. Para obter
esses benefícios é importante consumir

pelo menos 1 cenoura por dia. O sumo de
vegetais com cenoura é uma das alternativas. Veja em seguida como preparar.
Ingredientes: 5 cenouras médias; 1
maçã pequena; 1 beterraba média.
Modo de preparar: Lavar bem as cenouras, maçã e beterraba, cortá-las em
pequenos pedaços, misturá-los e depois
colocar no liquidificador para que seja
feito o sumo.
Fonte: retirado de www.tuasaude.com/
beneficios-da-cenoura/

Salada de frutas
assadas
INGREDIENTES
– 1 ananás descascado e cortado em cubos;
– 1/2 chávena (chá) de água;
– 2 colheres (sopa) de mel;
– 1 maçã descascada e cortada em cubos;
– 1 pêra descascada e cortada em cubos;
– 1 manga descascada e cortada em cubos;
– 2 chávenas (chá) de morango partido ao meio;
– 10 damascos secos cortados em tiras; e
– Canela em pau a gosto.

MODO DE PREPARAR
No liquidificador, bata 1/4 do ananás com a água e o mel
até transformar-se em sumo. Distribua o restante do ananás, as outras frutas e a canela em uma forma refractária.
Regue com o sumo. Cubra a forma com papel-alumínio.
Leve ao forno (médio) por 30 minutos. Pode ser servido
quente ou frio.
Fonte: petitchef
www.jornaldomingo.co.mz
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Casa de leilões Christie’s
dá licença para colecionar
objetos de culto da saga 007

“007 – Licença para colecionar”. Para os fãs da saga cinematográfica “O Amanhã Nunca Morre”, mas ninguém quer deixar
para amanhã esta oportunidade de ouro de colecionar objetos de
culto.
E o icónico Aston Martin de Daniel Craig, do filme “Sem Tempo Para Morrer”, grita 007 a alta velocidade. Está à venda desde

1
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Hino Nacional
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17:00
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13:00- ESTA SEMANA ACONTEParte 2
CEU
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18:30
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19:00
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20:00
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- “Live From Paris”		 
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00:00
Domingo Familiar Repetição
00:30
Moçambola 2022: Liga
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21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO
Repetição
02:00
TV Surdo Repetição
22:00- IZI JAZZ
02:30
Life Style Repetição
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a última quarta-feira na casa
de leilões Christie’s, em Londres, para celebrar os 60 anos
do agente secreto preferido do
mundo. O carro tem armas rotativas nos faróis e apresenta
danos causados por balas durante as filmagens.
Os interessados terão de
desembolsar uma quantia estimada de 1 milhão e 600 mil
euros.
O leilão espera que a nostalgia ajude a Christie´s a arrecadar 3,3 milhões de euros que
serão divididos entre várias
instituições de caridade.
Os fãs de James Bond vão
poder comprar outros objetos cheios de história e de
acção. Outras recordações
incluem artigos assinados
e factos usados por Daniel
Craig. Licença para colecionar - o leilão online termina na
próxima quarta-feira.
Fonte: euronews

Planeta dos Macacos:
novo filme revela elenco
e imagem inédita
A 20th Century Fox divulgou
novidades para o novo filme da
franquia Planeta dos Macacos. No
Twitter, o estúdio de cinema revelou que o o longa se chamará
Kingdom of the Planet of the Apes
(Reino do Planeta dos Macacos, em
tradução livre) e estreará em 2024.
O elenco também foi revelado. A nova saga será estrelada por
Freya Allan (The Witcher), que vai
viver a humana proagonista do filme, enquanto Owen Teague (It: A
Coisa) foi escalado para ser o macaco principal, e Peter Macon (The
Orville).
A publicação também conta
que o novo filme, dirigido por Wes

Ball (Maze Runner) e roteirizado
por Josh Friedman (Expresso do
Amanhã), se passará anos após os
eventos de Planeta dos Macacos: A
Guerra, último título da franquia,
lançado em 2017.
Baseado no romance de Pierre
Boulle, o primeiro filme desse universo onde seres humanos e macacos inteligentes se confrontam
chegou nos cinemas em 1968, foi
sucesso de bilheteira e, inclusive,
ganhou um Óscar Honorário.
A franquia conta com quatro títulos lançados e um reboot dirigido
por Tim Burton, lançado em 2001.
Fonte: tecmundo
SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA

HORÓSCOPO
ÁRIES
Encontrará o sucesso daquilo que acredita para ir além em muitas coisas na sua vida. A
Lua será verdadeiramente sua grande amiga.
Pessoas das quais você gosta podem voltar a se
aproximar de você. Um som alto deve te espantar, não se deixe levar por esse susto.
TOURO
O elemento Fogo hoje lhe trará uma certa
turbulência, precisará ter mais atenção e buscar
dar um passo de cada vez para que não atropele
a sua própria evolução. Se for sair, não deixe de
contemplar a natureza, o sol, as plantas, esses
pequenos gestos fortalecerão sua energia vital. .
GÉMEOS
Os números serão seus amigos neste dia. Com eles será possível encontrar diversos caminhos para a prosperidade.
Porém, tenderá a ter problemas com os seus
sentimentos.
CÂNCER
A constelação que interfere no campo astral
deste signo se mostrará pacífica e por isso você
receberá energia para que possa dar a volta por
cima. As dificuldades estarão presentes em diversos pontos da sua vida e precisará estar atento
para que consiga inspiração e superar.
LEÃO
Caso consiga demonstrar habilidade para
dialogar com sabedoria, irá obter resultados extremamente vantajosos hoje. Com
bastante paciência poderá obter mais facilmente um caminho para uma vida melhor.
VIRGEM
Irá absorver hoje uma condição de evolução
muito favorável para manter-se em constante
crescimento. Os seus planejamentos encontrarão um lugar especial neste dia podendo encontrar um bom caminho.

CORPO DE
LIBRA
É possível que um amigo mais próximo che- SALVAÇÃO PÚBLICA
gue perto de você para demonstrar que lhe adChamadas de Socorro: 82 198
mira. Evite qualquer ato rápido, pense para não Geral: 21322222
magoar alguém que deseja se aproximar de você. 21322334
A sorte de hoje será direcionada para o trabalho
de forma a lhe trazer bons frutos em breve.
ESCORPIÃO
Apresentar-se-á como alguém mais forte do
que aparentava tempos atrás, e talvez chegue
aonde você quer. Alguns cardinais astrais virão a
lhe auxiliar para as conquistas mais formidáveis.
Você poderá sair um pouco da linha.

HOSPITAIS

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

SAGITÁRIO
Perceberá algumas grandes modificações
que vem acontecendo com o seu corpo neste CRUZ VERMELHA
dia. Uma leve sensação de mal estar pode lhe
Serviço Geral: 21629554
deixar nervoso. Embora o elemento Água represente equilíbrio, você terá mais vontade de ir
para locais agitados.
CAPRICÓRNIO
A pessoa que você admira e quer ao seu lado
se mostrará mais acessível neste momento, e é
possível que de fato conquiste o seu coração. O
elemento Fogo, que representa o amor também,
poderá reproduzir em você uma enorme vontade de voltar a ver aquela pessoa que foi sua paixão um dia.
AQUÁRIO
Momentos um pouco mais confusos propendem a colocar você em uma posição mais crítica
na resolução de conflitos. É bom você buscar ter
uma reflexão que lhe traga equilíbrio.
PEIXES
O dia será proveitoso no campo do
amor, e para isso é possível que você deixe de ser quem é. Cuide para que seus sentimentos não sejam colocados à prova.

POLÍCIA

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

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

ANGELINA MAHUMANE
angelina.mahumane@snoticicas.co.mz

O

Ministério do Mar, Águas
Interiores e Pescas (MIMAIP) realiza, a partir de
amanhã, 3 de Outubro, o
terceiro censo da pesca
artesanal e aquacultura em todo o
país. A ideia é recolher dados a nível das comunidades sobre o tipo
de embarcações usadas, as artes
de pescas, unidades de produção,
além de informação referente aos
centros de pesca existentes, número de pescadores e comerciantes.
Um dos motivos que concorreram para a realização deste processo foi o facto de se ter notado que
mais de 90 por cento da produção
pesqueira nacional são provenientes da pesca artesanal e o remanescente da semi-industrial e industrial.
Para a realização deste censo,
foram mobilizados cerca de dois
milhões de dólares, disponibilizados pelo Banco Mundial, Fundo
Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (IFAD), através do
projecto de desenvolvimento de
aquacultura de pequena escala, a
Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura
(FAO) e conta ainda com a comparticipação do Governo.
“Concluímos o processo de
contratação de licenciadores a
nível das províncias que depois
serão formados. A formação dos
licenciadores foi iniciada a 12 de
Setembro”, disse Júlio Bastos, director-geral adjunto do Instituto
Nacional de Desenvolvimento de
Pesca e Aquacultura (IDEPA).
Segundo soube a reportagem
do domingo, este censo devia ter
acontecido em 2017, mas, devido à exiguidade de fundos, não
foi possível avançar naquele ano.
Entretanto, os preparativos iniciaram em 2021 e decorrem em
coordenação com o Instituto Nacional de Estatística (INE), que é a

Arranca censo de artesanais

pesca artesanal, mas para este ano
foi incluída a aquacultura porque
antes os técnicos do MIMAIP não
conseguiam obter muitas informações, quando é preciso ter em conta o que existe no país em termos
de unidades de produção de ração,
alevinos, número de produtores,
unidades de produção, tanques,
gaiolas, entre outros dados.

ORGANIZAR
A ACTIVIDADE

Cassamo Júnior, director-geral da Administração Nacional da
Pesca (ANP), disse ao jornal que o
MIMAIP tem vindo a realizar várias acções com vista a organizar
a pesca artesanal. Uma das acções
levadas a cabo foi a emissão do cartão do pescador artesanal que é um
documento que o vai identificar a
nível nacional.

Júlio Bastos

entidade responsável pelos dados
estatísticos. “Estamos a articular
com as províncias para melhorar o
processo da recolha da informação
estatística”.
Referiu ainda que os censos
anteriores estavam mais virados à

Com este cartão é possível obter-se a informação real sobre o
pescador, nomeadamente a sua
localização, arte de pesca que usa,
além das actividades que realizam
em cada um dos centros de pesca.
No mesmo diapasão, foi consta-

tado que no acto de licenciamento
da pesca artesanal circulavam valores em numerário e, com vista a
reverter a situação, o sector avançou para o licenciamento electrónico, feito através de instituições
de moeda electrónica.
“Isto permite a colecta de informação em tempo real. Com o
sistema é possível ter informação
na mesma hora que ocorre o licenciamento em qualquer distrito e vai
permitir-nos ter dados mais fiáveis,
além de ajudar no combate à corrupção”, destacou.
Cassamo Júnior referiu ainda
que se pretendem integrar cerca
de 60 mil pescadores artesanais do
informal no sector formal. Para a
concretização deste plano, estava
previsto para este ano o registo de
cerca de 15 mil pescadores e até ao
momento já foram registados mais
de 15.550 artesanais e espera-se
registar, até o final do ano, cerca de
25 mil.
Outro projecto que está a ser
levado a cabo é a elaboração do
plano de gestão de pescarias locais,
antes existia um plano de gestão
das principais pescarias, nomeadamente do camarão de superfície,
crustáceo de profundidade, kapenta e do peixe.
O primeiro plano está a ser implementado no distrito de Pebane,
na Zambézia, seguirá Moma, em
Nampula. A ideia é abranger outros distritos. “Existem mais de
1500 centros de pescas, não temos
capacidade humana para estar em
todos os locais, mas os pescadores
estão lá, por isso há necessidade de
organizá-los em associações, assim
poderão nos apoiar no processo de
melhorar a gestão e ordenamento
da actividade”, disse.
Acrescentou que alguns dos 325
conselhos comunitários existentes
estão dotados de personalidade jurídica, pois só assim é que poderão
se beneficiar de 15 por cento pela
sua participação no processo de li-

cenciamento da pesca artesanal.

SEGUROS E
SEGURANÇA SOCIAL
Uma das saídas encontradas
para o sector de pesca artesanal
é fazer com que o pescador pos-

eles e conheçam os seus benefícios. “Temos um memorando
pronto para ser assinado com o
INSS para dinamizar iniciativas
que têm acontecido em algumas
províncias. Estamos a ter muita
adesão dos pescadores”.

Cassamo Júnior

sa usufruir dos serviços prestados pelo Estado, como estar
inscrito no Instituto Nacional
de Segurança Social (INSS) de
modo a beneficiar da pensão
de sobrevivência e outros serviços. Outra aposta é no seguro
das embarcações de pesca para
evitar que em casos de ciclones,
ventos fortes e outros eventos
extremos os pescadores percam
as suas embarcações e artes de
pescas.
“A única forma de garantir
que eles continuem com a sua
actividade é segurando a embarcação. Por isso, estamos a
trabalhar com seguradoras para
garantir que os pescadores tenham seguros”, disse.
Cassamo Júnior fez saber que
existem alguns pescadores que
já estão a beneficiar dos serviços
do INSS, mas ainda é necessário fortalecer esta componente, de modo que saibam que os
serviços estão disponíveis para

FINANCIAMENTO
DISPONÍVEL
domingo soube que o sector de
pescas adoptou alguns programas,
como o “Mais Peixe Sustentável”,
que prevê o apoio de pescadores
artesanais. Para isso estão disponíveis mais de sete milhões de dólares
americanos. Este financiamento
vai permitir que alguns pescadores
possam beneficiar-se de recursos
para mudar as suas artes de pesca
ou embarcações de modo a adoptarem uma pesca mais sustentável.
Este valor foi desembolsado pelo
Banco Mundial, através do Programa Pro-azul. “Temos equipas que
estão a deslocar-se aos centros de
pesca para explicar os requisitos
que devem ser preenchidos para ter
acesso a este financiamento. Nesta iniciativa, o pescador contribui
com 20 por cento do valor de investimento e 80 por cento o Estado
é que subsidia”, explicou Cassamo
Júnior.
www.jornaldomingo.co.mz
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CRIMES CONTRA VIDA SELVAGEM

Prejuízos ascendem
23 biliões de dólares
d

BENJAMIM WILSON
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

O

s crimes praticados contra espécies da vida selvagem em todo
o mundo geram
por ano cerca de 23 biliões
de dólares americanos. A
informação foi partilhada
pela Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) durante o
encontro de capacitação de
profissionais de comunicação social promovido em
Maputo.
O sector da conservação
manifestou preocupação
em relação aos crimes contra a fauna bravia e a biodiversidade, e apelou aos
profissionais de informação
a contribuírem para elevar
a consciência da sociedade
na preservação da natureza.
Segundo explicou Carlos Lopes Pereira, da área
da fiscalização, os produtos
extraídos de animais selvagens têm como destino
países asiáticos. Referiu
ainda que o comércio ilegal de produtos faunísticos tem sido alimentado a
partir de países africanos.
Avançou que para a prática dos crimes, os caçadores furtivos constituíram
quadrilhas que trabalham
para mandantes que, por
sua vez, os financiam com
equipamentos e armamen-

Os animais são importantes para o equilíbrio ecológico na terra

to de alta precisão.
Acrescentou que os caçadores furtivos têm estado
a sofisticar métodos de actuação durante as incursões
nas áreas de conservação.
Por seu turno, a directora-geral da ANAC, Celmira
da Silva, disse que o crime
organizado chega a estar
associado a actos de corrupção, tendo defendido
uma abordagem integrada
em relação a plantas, animais e homens.
Entretanto, conforme
salientou,
Moçambique
tem vindo a desenvolver
esforços para a manutenção
das áreas de conservação,
que representam 25 por
cento do território e, curio-

samente, tem sido nesses
locais onde mais se combate contra a caça furtiva.
Citou ainda que operações
conjuntas envolvendo diversos sectores do Estado,
incluindo da magistratura
judicial e países da região,
começam a ficar consolidados no combate cerrado aos
crimes contra a vida selvagem.
Reconheceu que persistem desafios relacionados
com a integridade dos ecossistemas, cabendo a todos
prestar atenção à conservação e encarar como filosofia de vida, sobretudo no
contexto de preocupantes
mutações climáticas a nível
global.

Celmira da Silva destacou que se coloca igual-

Celmira da Silva

mente como desafio assegurar a convivência salutar
entre homens e animais,
tendo destacado a implementação dos Planos de
Desenvolvimento Territorial.

Entretanto, o antigo
ministro do Turismo, Fernando Sumbana, descreveu
o percurso histórico dos esforços para a conservação e
defendeu que Moçambique
deve ter uma agenda nacional sobre preservação
da biodiversidade e crimes
ambientais.
De acordo com Sumbana, o Parque Nacional da
Gorongosa é um exemplo
da restauração da vida selvagem e do ecossistema no
quadro da conservação, e
que programas similares
foram desenvolvidos nos
restantes parques nacionais, destacando a constituição transfronteiriça do
Grande Limpopo.
De qualquer modo, para
Afonso Madope, director

Afonso Madope

da WCS (Wildlife Conservation Society), o mundo
da conservação tem particularidades e complexidades específicas. Com efeito,
destacou a necessidade de
criação de sinergias na for-

ma de comunicação sobre
as actividades do sector e
defendeu que comunicação
social desempenha um importante papel na mudança
comportamental das pessoas, sobretudo em relação
às necessidades da conservação.
Entretanto, para Baldeu
Chande, antigo administrador da Reserva Especial
do Niassa, a comunicação
social deve adoptar uma linguagem adequada, transmitindo práticas conservacionistas e a importância das
áreas de conservação que
geram muito dinheiro com
base no turismo. Conforme
foi largamente referido no
encontro, há necessidade de
aliar o desenvolvimento socioeconómico respeitando a
conservação e o uso sustentável dos recursos naturais.
Destaque-se que o encontro com jornalistas
acontece numa altura em
que iniciou na semana passada o julgamento, em Maputo, de uma vietnamita
detida no Aeroporto Internacional de Maputo na
posse de cornos de rinoceronte, garras e dentes de
leão. Foram ainda temas
de abordagem os desafios
das áreas de conservação, o
conceito da biodiversidade
e o papel ecológico das espécies e serviços ecossistémicos, bem como o respectivo quadro legal.

VI Sessão da AR arranca quinta-feira
Está marcado para quinta-feira o arranque da VI
Sessão Ordinária da Assembleia da República. Prevê-se o debate de trinta pontos ora aprovados pela
Comissão Permanente sendo a Tabela Salarial Única
(TSU) uma das propostas mais aguardadas.
A Tabela Salarial Única (TSU), cujo debate se prevê que ocorra no dia 7, está a ser aplicada desde o
passado mês de Julho para os funcionários e agentes do Estado que auferem salário mínimo, todavia,
apresentou-se com alguns erros nos escalões subsequentes, não permitindo a sua implementação na
plenitude.
Este facto obrigou à revisão da respectiva lei, cuja
proposta foi aprovada pelo Conselho de Ministros e
submetida à AR para efeitos de reapreciação e posterior implementação com efeitos retroactivos.
Esta lei define as regras e critérios para a fixação
de remuneração dos servidores públicos, dos titulares ou membros dos órgãos da administração da justiça e a respectiva tabela única.
www.jornaldomingo.co.mz

O ministro das Finanças, Max Tonela, reafirmou
na última quinta-feira que o Governo fez um trabalho exaustivo para sanar as inconformidades que
existiam na lei que cria a Tabela Salarial Única. Para
o governante, “já estão criadas as condições para o
parlamento aprovar o instrumento”.
Do rol das matérias previstas para esta sessão
ordinária, destaca-se ainda a informação anual do
Chefe de Estado à nação, informação anual do provedor de Justiça, informações do Governo e perguntas ao Executivo.
A proposta de Lei do Plano Económico e Social e
Orçamento do Estado para 2023 bem como as propostas do programa de actividades e de orçamento
da Assembleia da República do próximo ano são as
matérias legislativas que também serão debatidas
pelos 250 deputados no parlamento.
A Conta Geral do Estado referente ao exercício
económico de 2021 também será debatida, bem
como o balanço de execução do Plano Económico e

Orçamento do Estado do I semestre de 2022.
As propostas de Lei da Comunicação Social e da
Radiodifusão, o projecto de lei atinente ao Estatuto
do Funcionário e Agente Parlamentar estão também
agendadas para esta sessão.
Com vista a flexibilizar e adequar a actuação dos
municípios ao contexto actual, tendo em conta as
eleições do próximo ano, a AR vai debater a proposta
de revisão da Lei de Bases da Criação, Organização e
Funcionamento das Autarquias Locais.
Em matéria financeira, será revista a Lei Cambial,
e foi proposta a lei que estabelece o Regime Jurídico de Contas Bancárias, enquanto na educação está
prevista a revisão das leis do Ensino Superior e da
Educação Profissional e na saúde será debatida a
proposta de Lei de Investigação em Saúde Humana.
O Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate
ao HIV & SIDA e a Comissão de Petições, Queixas e
Reclamações irão prestar informações sobre as suas
actividades à VI Sessão Ordinária da AR.
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A PARTIR DESTE MÊS

Estrangeiros passam a usar eVisa

E

stão criadas as condições com vista a
facilitar o turismo,
negócios e investimentos aos cidadãos estrangeiros que queiram visitar Moçambique
com a entrada em vigor, a
partir do mês em curso, do
eVisa.
Trata-se de uma plataforma 100 por cento nacional criada de raiz pelo
Governo, em resposta a
uma das maiores lacunas
que o país apresenta a nível
de competitividade internacional. A informação foi
avançada na última sexta-feira pelo vice-ministro da
Economia e Finanças, Amílcar Tivane, num encontro
decorrido no Ministério
dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, visando abordar assuntos referentes ao
Pacote de Medidas de Aceleração Económica (PAE).
A plataforma, eVisa per-

mite , através de uma página web, a obtenção de uma
pré-aprovação de vistos a
cidadãos estrangeiros nas
categorias de turismo e negócios (para participar de

reuniões, conferências e
pesquisa).
Também os estrangeiros que queiram obter uma
pré-aprovação de vistos
nas categorias de investi-

mentos e fronteira podem
usar esta plataforma.
Consiste em uma interface gráfica de fácil utilização onde o estrangeiro
insere todas as informações

necessárias para o pedido
de um visto através de um
formulário em linha com o
propósito da visita.
Também é o canal de
apresentação da docu-

mentação necessária para
a emissão do visto, designadamente cópia do passaporte, bilhete de viagens
e comprovativo de hospedagem através de carregamento de ficheiros digitais.
Após submissão da informação e da documentação necessária, o Serviço
Nacional de Migração (SENAMI) recebe e processa
o pedido comunicando a
aprovação ou reprovação
pela mesma plataforma digital num prazo de cinco
dias.
Caso o pedido seja aprovado, o estrangeiro recebe
um documento digital de
pré-autorização para viajar
e apresentar ao oficial do
SENAMI no ponto de entrada em Moçambique.
Após o pagamento da
taxa na fronteira escolhida,
o SENAMI procede a emissão do visto concedendo a
entrada no país.

PUBLICIDADE

Celebrado Dia
da Pessoa Idosa

Celebrou-se ontem o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Por ocasião desta
celebração no país, o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo,
Eneas Comiche, e a sua esposa confraternizaram com os idosos, num evento
que teve lugar ontem no lar da terceira
idade no bairro de Magoanine “C”, no
distrito municipal KaMubukwana.
Esta celebração acontece numa altura
em que os idosos enfrentam vários desafios, desde a exclusão aos maus-tratos,
no seio da sua família e da comunidade,
actos praticados por pessoas que deviam
protegê-los. Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que nos últimos 37 anos a população idosa duplicou
em Moçambique, ao passar de 417.397
para 877.703 idosos, de 1980 a 2017.
Impõe-se, deste modo, ao Estado e à
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sociedade no geral a definição de políticas sociais viradas para as necessidades
deste grupo específico da população.
De acordo com o censo demográfico de
2017, a maioria da população idosa, 633
mil habitantes, vive na área rural, contra
245 mil na área urbana.
Ainda no âmbito das celebrações, o
Presidente da República, Filipe Jacinto
Nyusi, apelou à maior consideração e reconhecimento do papel da pessoa idosa
na nossa sociedade.
Na sua mensagem por ocasião da celebração do Dia Internacional da Pessoa
Idosa, o qual decorreu sob o lema “Valorizemos o contributo da pessoa idosa para a resiliência social”, o estadista
moçambicano referiu que ser idoso é
sinal de sabedoria, experiência e maturidade.
www.jornaldomingo.co.mz
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BRASILEIROS VOTAM HOJE

Lula ou Bolsonaro?
O
povo brasileiro é
chamado a votar
este domingo nas
eleições
presidenciais que têm
como principais protagonistas Jair Bolsonaro, actualmente no poder, e Lula da Silva,
antigo estadista.
Ao todo são 156.454.011
eleitores aptos a ir às urnas
neste domingo, 2 de Outubro.
Eles vão escolher 27 novos senadores, deputados federais,
deputados estaduais ou distritais, governadores e Presidente da República. É o maior
contingente já registado na
história das eleições no Brasil. Com efeito, são 9.100.000
eleitores a mais do que nas
eleições de 2018.
Os celulares, mesmo que
desligados, não poderão
acompanhar os eleitores até
a cabine de votação. Os aparelhos poderão ser usados
para a identificação por meio
do e-Título, mas deverão ser
deixados num recipiente, à
vista do eleitor, mas fora do
seu alcance, na hora do voto.

Lula e Bolsonaro

O apuramento do resultado das eleições gerais será
acompanhado na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
pelos presidentes do Supremo
Tribunal Federal (STF), do
Congresso Nacional, e do Tribunal de Contas da União.
O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, convidou
autoridades de outros poderes
e instituições para seguirem o
apuramento dos votos.

O convite surgiu em meio
a uma série de ataques e questionamentos – sem provas –
que o Presidente e candidato
à reeleição, Jair Bolsonaro
(PL), tem feito sobre o actual
sistema de votação por meio
das urnas electrónicas.
A medida, segundo uma
das fontes, é para demonstrar
força institucional no momento da apuração e, assim,
evitar que uma eventual con-

testação ao resultado possa
ocorrer. O TSE também fez
um convite a todas as entidades fiscalizadoras para acompanharem o processo de apuramento dos votos, entre elas
o Ministério da Defesa.
Entretanto, Moraes destacou a importância das eleições para a democracia e a
agilidade da Justiça Eleitoral
na divulgação dos resultados.
“Somos a quarta demo-

cracia do mundo em número
de eleitores e eleitoras, mas
somos a única democracia
que divulga os resultados
eleitorais no mesmo dia, com
absoluta transparência, segurança e competência da
Justiça Eleitoral. E isso, não
vou cansar nunca de repetir, é
motivo de orgulho nacional, a
construção de eleições seguras, confiáveis, transparentes, limpas, a partir das urnas
electrónicas”, disse.
Bolsonaro está no segundo lugar nas pesquisas nacionais, que indicam uma
possibilidade até de a disputa
presidencial acabar neste domingo com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT).
Nestas eleições, de forma
inédita, as Forças Armadas
decidiram fazer uma “checagem” por amostragem da
apuração dos votos das urnas
electrónicas, valendo-se dos
chamados boletins de urnas
(BU).
O TSE também acatou
uma sugestão dos militares

de implementar um projecto-piloto de um teste de integridade por meio da biometria em 56 urnas electrónicas,
menos de 10% do total que
serão inspeccionadas.
O TSE decidiu aceitar essas
propostas das Forças Armadas
para aumentar a segurança e
transparência do pleito, além
de suavizar a relação com os
militares no momento em
que Bolsonaro chegou a usar
a sua ascendência hierárquica
sobre os militares para levantar dúvidas sobre o sistema de
votação brasileiro.
A ministra do TSE, Carmem Lúcia, fez um convite
para que os eleitores participem, de forma pacífica, na
votação no domingo.
“Que este domingo seja
um dia de muita alegria democrática e cívica para todos
os cidadãos brasileiros e a
presença do cidadão é a razão pela qual existe a Justiça
Eleitoral e razão pela qual nós
trabalhamos para que todos
possam ir e nós queremos que
todos vão”.

RÚSSIA E UCRÂNIA

Papa ajudou na mediação
da troca de prisioneiros
O Papa ajudou na mediação de troca de prisioneiros
entre a Rússia e a Ucrânia,
publicou quinta-feira a revista “La Civiltà Cattolica” da
Companhia de Jesus, sublinhando que Francisco revelou a sua participação durante
a viagem ao Cazaquistão.
“Alguns enviados ucranianos vieram até mim. Entre
estes, o vice-reitor da Universidade Católica de Ucrânia,
acompanhado pelo conselheiro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky,
para assuntos religiosos, um
evangélico”, explicou Francisco durante uma reunião no
Cazaquistão com 19 jesuítas
que trabalhavam na chamada
“região russa” da Companhia
de Jesus, transcrita pela revista.
“Conversámos, discutimos. Também compareceu
um chefe militar que trata da
troca de prisioneiros, sempre
com o conselheiro religioso
do Presidente Zelensky. Desta vez, trouxeram-me uma
lista de mais de 300 prisioneiwww.jornaldomingo.co.mz

ros. Pediram-me para fazer
algo para mudar (a situação).
Imediatamente, liguei para o
embaixador russo para perceber se algo poderia ser feito, se
uma troca de prisioneiros poderia ser acelerada”, afirmou
o Papa.
Francisco explicou aos
jesuítas que queria manter a
porta do diálogo aberta desde
o primeiro momento do conflito.
O Papa lembrou que, no
dia seguinte ao início da guerra na Ucrânia, a 24 de Fevereiro, deslocou-se à embaixada
russa e disse ao embaixador
que gostaria de falar com o
Presidente russo, Vladimir
Putin, “desde que deixasse
uma pequena janela para o
diálogo”.
Embora a viagem papal a
Kiev não esteja excluída, porque a “tem sempre em mente”, Francisco acrescentou
que “a vontade de Deus não
é ir agora, talvez mais tarde”.
Sobre o conflito iniciado
pela Rússia em 24 de Fevereiro, Francisco foi categórico

diante de algumas críticas devido aos seus apelos, sem citar
o agressor.
“Quando um bispo católico ucraniano me veio visitar,
dei-lhe um pacote com as
minhas declarações sobre o
assunto. Defini a invasão da
Ucrânia como uma agressão
inaceitável, repugnante, sem
sentido, bárbara, sacrílega...
Leiam todas as declarações!”,
afirmou.
“No entanto, para enfrentar o conflito é necessário
permanecer próximo das vítimas, o que não deve impedir a
reflexão”, acrescentou.
O Papa também se referiu
à polémica devido às suas palavras sobre a morte de Daria
Duguina, filha do ideólogo
do Kremlin Alexander Duguin que morreu num ataque,
“como vítima do conflito”.
“As pessoas comuns em
todos os conflitos são as verdadeiras vítimas, que pagam
na própria pele pelas loucuras
da guerra. Então, eu também
me referi àquela jovem que
voou pelos ares. Neste mo-

mento, tudo o que eu disse foi
esquecido e a atenção voltou-se apenas a essa referência.
Mas eu entendo as reações das
pessoas, porque estão a sofrer
muito”, esclareceu.
Francisco reiterou que
“houve factores internacionais que contribuíram para
provocar a guerra”.
O Papa lembrou “que um
chefe de Estado” lhe disse em
Dezembro de 2021 que “estava muito preocupado porque
a NATO foi ladrar às portas da
Rússia sem entender que os
russos são imperiais e temem
a insegurança nas fronteiras”.
“Ele expressou medo de
que isso desencadeasse uma
guerra, o que aconteceu após
dois meses. Portanto, não se
pode ser simplista no raciocínio sobre as causas do conflito. Vejo o imperialismo em
conflito. Quando se sentem
ameaçados e em declínio, os
imperialismos reagem a pensar que a solução é desencadear uma guerra”, argumentou.
Para o Papa, é um erro

Papa Francisco

pensar que esta é uma guerra
apenas entre Rússia e Ucrânia, ou que é “um filme de
‘cowboys’, em que há bons e
maus”, tratando-se antes de
“uma guerra mundial”.
“Há quem diga, por exemplo, que a Guerra Civil Espa-

nhola foi feita para preparar a
II Guerra Mundial. Não sei se
é mesmo assim, mas poderia
ser. Não tenho dúvidas, porém, que já estamos a viver a
III Guerra Mundial”, considerou Francisco. (in notíciasaominuto)

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0

Internacional 29

2 de Outubro de 2022

OLHANDO O MUNDO
Edson Muirazeque *

edson.muirazeque@gmail.com

Putin formaliza “desmembramento”
da Ucrânia e exige fim de hostilidades

O

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, formalizou, na
semana passada, a
adesão/anexação
de quatro regiões ucranianas
que estão sob ocupação de
tropas russas. Pouco mais de
sete meses após ter ordenado
o início de ofensivas militares em território ucraniano,

A disfuncionalidade
do direito internacional, especialmente
quando uma grande
potência está envolvida, é evidente quando
a ONU, a organização
que supostamente
deve zelar pela paz e
segurança internacionais, fica inerte
e inactiva perante
violação dos seus
princípios pelos seus
próprios membros
Putin proclamou que a Rússia
tem “quatro novas regiões”,
uma referência às regiões de
Donetsk, Luhansk, Kherson
e Zaporizhia. Depois de ter
indicado que os cidadãos daquelas regiões “são russos para
sempre”, Putin exige que as
autoridades de Kiev “cessem
imediatamente as hostilidades e regressem para a mesa
de negociações”. Com esta
formalização da adesão/anexação de territórios alheios,
a Rússia está literalmente a
tentar desmembrar a Ucrânia,
um Estado soberano. Assim,
as acções de Moscovo denunciam, mais uma vez, não só a
disfuncionalidade do direito
internacional, e da Organização das Nações Unidas (ONU)
em particular, quando uma
grande potência está envolvida num conflito, como também solidificam a ideia de que
diante da anarquia, que é o que
caracteriza as relações internacionais, a lei dos mais fortes
é que impera.
A recente guerra na Ucrânia
teve início no dia 24 do passado mês de Fevereiro, quando
o presidente russo ordenou
o que designou de “operação
militar especial para desnazificação e desmilitarização da

Ucrânia”. O início da guerra foi
precedido de uma longa crise
entre a Rússia e os EUA/Ocidente por causa das ambições
expansionistas da Organização do Tratado do Atlântico
Norte (OTAN). A possibilidade
de a Ucrânia tornar-se membro daquela organização de
defesa colectiva era considerada, pelas autoridades do
Kremlin, uma linha vermelha
que Moscovo não deixaria ser
trespassada. Entre acusações
mútuas e exigência de emissão
de garantias que impedissem
uma eventual adesão da Ucrâ-

nia àquele pacto, a Rússia acabou decidindo antecipar-se e
atacar o Estado vizinho antes
que este fosse “tomado” pela
OTAN. Ao que tudo indica, as
autoridades de Moscovo consideram que a única garantia
de segurança contra a adversária OTAN é a presença militar em solo ucraniano.
Apesar de ter sido a Rússia
a iniciar as hostilidades militares contra o vizinho, Putin
responsabiliza, contudo, as
autoridades de Kiev, supostamente mancomunadas com os
seus “verdadeiros mestres do
Ocidente”, de terem iniciado
as hostilidades em 2014. Nesta
perspectiva, a actual guerra é,
na óptica do presidente russo,

uma continuação da crise, na
Ucrânia, que iniciou em 2013
e culminou com a deposição
do então presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que
liderava um governo pró-Rússia. Yanukovych havia se
recusado a assinar um pacto de aproximação do país à
União Europeia, uma decisão
que colocava, ou mantinha, a
Ucrânia na esfera de influência
da Rússia. No entanto, no país
eclodiram protestos favoráveis
à assinatura de tal acordo, que
Moscovo considera terem sido
orquestrados pelo Ociden-

te, que ditaram o derrube do
presidente apoiado pelo Kremlin. O que se seguiu foi uma
crise entre Kiev e Moscovo que
desembocou numa operação
“especial” militar que culminou com a adesão/anexação
da Crimeia, outrora território
ucraniano, à Federação Russa.
Se no início da operação os
objectivos estratégicos, pelo
menos os anunciados, eram
somente a “desmilitarização e
a desnazificação” do país vizinho, a formalização da adesão/
anexação de territórios alheios
e o discurso do presidente Putin parecem indicar que o real
objectivo estratégico da Rússia
era de desmembrar a Ucrânia
tomando partes do seu ter-

ritório. Os apelos ao diálogo
pelo presidente russo são feitos somente sete meses depois do início da guerra e aparentemente numa posição de
força – após ocupar territórios
alheios. Apesar de terem ocorrido referendos nos territórios
que estão a ser incorporados à
Federação Russa, dificilmente a Ucrânia, e a comunidade
internacional no geral, aceitará os resultados de tais referendos. A suposta vontade
dos cidadãos, de serem “sempre russos”, foi “manifestada”
num cenário de guerra que

belisca qualquer legitimidade
que se lhe poderia dar.
A disfuncionalidade do
direito internacional, especialmente quando uma grande potência está envolvida, é
evidente quando a ONU, a organização que supostamente
deve zelar pela paz e segurança internacionais, fica inerte
e inactiva perante violação
dos seus princípios pelos seus
próprios membros. Após a
formalização da adesão/anexação de territórios da Ucrânia, o que viola o princípio de
não aquisição de territórios
por meio da guerra, o Conselho de Segurança da ONU não
foi capaz sequer de condenar a
acção do seu membro devido

ao poder de “veto” exercido
pela Rússia. Este caso, e vários
outros que já ocorreram no
passado e envolvendo os cinco
membros permanentes, certamente vai reforçar os argumentos dos críticos à actuação
daquele órgão. O formato da
ONU, especialmente do seu
Conselho de Segurança, denuncia que ela é uma instituição criada à imagem dos vencedores da Segunda Guerra
Mundial que não querem ser
responsabilizados por eventuais maus comportamentos
seus no relacionamento com
outros Estados na arena internacional.
O discurso da formalização
da adesão/anexação de territórios da Ucrânia demonstra
igualmente o exercício, ao
mais alto nível, do reapolitik
na defesa do interesse nacional num sistema internacional
que é anárquico. Entendida a
anarquia não como a falta de
ordem mas sim a inexistência
de uma autoridade que esteja
acima do Estado, cada país,
particularmente as grandes
potências, faz uso das suas
capacidades para satisfazer os
seus interesses sem se preocupar com os efeitos colaterais. É desse modo que parece
tolerável o uso de instrumentos coercivos, imorais ou maquiavélicos para promoção do
interesse nacional. Tal como
disse Vladimir Putin “defenderemos nossa terra com todos os poderes e meios à nossa

O formato da ONU,
especialmente do seu
Conselho de Segurança, denuncia que
ela é uma instituição
criada à imagem dos
vencedores da Segunda Guerra Mundial
que não querem ser
responsabilizados por
eventuais maus comportamentos seus no
relacionamento com
outros Estados na arena internacional

disposição”. Ou seja, cada Estado age em função do que as
suas capacidades permitem.
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O Zaza do golo da taça!
o “jersey” da Selecção Nacional.
Nicolau, também ex-locomotiva,
foi outro dos jogadores que lá encontrou.
Criou-se um ambiente perfeito para que Aristides Zaza conseguisse facilmente ambientar-se e
com facilidade desenvolveu as suas
reconhecidas capacidades, que o
tornaram um dos melhores executantes estrangeiros no futebol sul-africano.
Após uma época e meia em pleno, impressionando a cada jogo
com o seu perfume incompável,
Free State, também da “terra do
rand”, ficou rendido a Zaza e arriscou o que podia para tê-lo no
seu projecto, proporcionado-se
um momento esplêndido aos seus
adeptos.
Terminou a carreira e preferiu manter residência na “John”,
inserido-se em outras actividades,
contando hoje com 38 anos de vida
na África do Sul, mas sem nunca se
ter esquecido de Moçambique, a
terra que o viu nascer, crescer até
fazer-se homem.

COM RAÍZES
DE CHEMBA

Há 39 anos Zaza marcou o golo célebre que deu uma taça ao Costa do Sol

d

Joca Estêvão

joca.estevao@snoticias.co.mz

H

avia uma rapaziada
na formação do Costa
do Sol com um futuro
promissor no início
da década de 80. Entre eles estavam Maurício, Eugénio e Aristides Zaza. Este último,
em particular, tinha dotes incomuns. Era astuto na condução
da bola, com técnica acima da
média, qualidades associadas a
uma velocidade que ajudava a
desnortear adversários, até os
mais implacáveis e rigorosos. A
ala direita dos “canarinhos” estava bem servida com a sua ascensão.
O técnico Martinho de Almeida
saiu do Costa do Sol depois da conquista do bi-campeonato em ‘79 e
‘80 e, para o seu lugar, entrou Pinto
de Almeida. Viu-se a necessidade de
introduzir um novo modelo e outra
forma de trabalhar, por isso foi-se
buscar o argentino Jorge Reyna para
o comando técnico.
O novo técnico entrou com espírito inovador, notando que, também, a equipa havia perdido alguns
jogadores nucleares. Em 1982, espreitou o “quintal” e foi buscar os
três jovens anteriormente referenciados, juntando-se a craques como
Sérgio Nuila, César Manjate, Faruk,
Gil, Caldeira (Artur Semedo, Nito,
Sergito, Ramos e Luís Sidique já não
estavam na equipa), nomes determinantes para a conquista do bi-campeonato.
10788
Quando Zaza soube da sua chawww.jornaldomingo.co.mz

mada para integrar a equipa principal, não levou o assunto a sério.
Achava que era uma brincadeira ser
solicitado para integrar uma equipa
repleta de jogadores que admirava.
O pai, Paulo Zaza, que era massagista
do Costa do Sol, deu-lhe um raspanete, incitando-o a apresentar-se na
equipa de Reyna, que, por sua vez,
fez um discurso de incentivo ao jovem jogador.
Tanto ele, como os outros dois, ao
contrário do que esperavam, encontraram um ambiente formidável na
equipa, pelo carinho e estímulo que
tiveram dos jogadores mais velhos.
Em 1983, o Costa do Sol jogou na
divisão secundária por ter sido despromovido. Nesse ano, os “canarinhos” ganharam todas as provas que
disputaram, incluindo a Taça de Moçambique, “varrendo” a tudo e todos que apareceram pela frente, sem
olhar a nomes, nem estatuto, até
vencer a final com o Textáfrica (1-0).
A dado momento do jogo, Zaza
correu metros e metros do seu lado
(direito), deixando para trás adversários e colegas de equipa até rematar na baliza defendida por Zé Luís,
que não podia fazer mais nada que
não fosse ir buscar a bola no fundo
das redes. Foi esse golo que decidiu
a Taça de Moçambique a favor do
Costa do Sol. Nesse jogo, além desse golo, tinha tido uma exibição de
nível excelente, repetindo outras
tantas, mas continua a ser lembrado
até os dias que correm por esse golo
célebre.
A época e o golo espevitaram em
Zaza a vontade de iniciar a época
seguinte de forma excelente e, para
“recarregar as baterias”, viajou para
a província de Sofala, terra dos seus

ancestrais, reencontrando amigos e
familiares. O regresso ficou marcado para 31 de Dezembro de 1983 e,
como um bom menino, cumpriu,
respeitando o programa estabelecido
pelo Costa do Sol, que, dias depois, ia
entrar em estágio pré-competitivo
na vila da Namaacha.

JOMO SONO
ESTAVA ATENTO
AO SEU TALENTO
Afinal, a sua época boa não tinha ficado alheia aos empresários
sul-africanos, que, amiúde, viajavam a Moçambique para “recrutar”
jogadores para enriquecerem o seu
futebol.
Jomo Sono, empresário e treinador sul-africano do Jomo Cosmos,
enviou um emissário para falar com
Zaza. O rapaz não resistiu à possibilidade de poder explorar o seu
potencial num futebol em que pudesse ser melhor remunerado.
Quando chegou à África do Sul,
filiou-se ao Jomo Cosmos, que era
onde a maioria dos outros craques
moçambicanos estabeleciam-se
antes de seguirem para outros clubes. Nessa altura, ainda encontrou,
na considerada “terra prometida”,
outros jogadores moçambicanos
mais velhos que tinham deixado o
país pela mão de Sono, exemplos
de Amade Osman (Amadinho),
que se tinha destacado com a camisola do Matchedje, Desportivo
e Selecção Nacional, bem como
Alberto Pelembe, que, iniciado na
Académica, exibira-se em muito
bom nível no Ferroviário de Maputo, chegando também a envergar

A família Zaza estabeleceu-se no
populoso bairro da Mafalala, destacando-se pelos craques que brotou
para o desporto moçambicano. O
progenitor, Paulo Zaza, já falecido,
tinha raízes de Chemba, Sofala. Até
ao dia da sua morte, além da actividade de massagista no Costa do
Sol, salientou-se na enfermagem,
como encarregado na Ortopedia 1
do Hospital Central de Maputo.
A filha mais velha de Paulo (Luísa Zaza) jogou basquetebol no Malhanga, ora extinto. Marta e Carlota
seguiram a pegada da “mana”. Carlota ainda foi a tempo de destacar-se jogando com Esperança Sambo,
Aurélia Manave, entre outras vedetas da “bola-ao-cesto” no país, no

O garoto era louco pelo golo

seu tempo.
Antoninho é o mais velho dos
futebolistas. Iniciou-se no Benfica,
hoje Costa do Sol, antes da Independência. Foi jogador de reconhecido valor. A dado momento teve
de deixar o futebol para fazer a sua
formação na Rússia (onde reside até
hoje), pertencendo, presentemente,
à Força Aérea de Moçambique.
Reginaldo Zaza também teve a
sua iniciação nos juvenis do Benfica com Luís Siquice, Artur Semedo,
Mussá Osman, entre outros meninos da sua faixa etária, que vieram
a destacar-se no panorama futebolístico nacional. Reginaldo jogava de
óculos e, mesmo assim, cabeceava
com perfeição. Mais tarde, foi para o
Mahafil, onde “capitaneou” a equipa até o fim da carreira.
De um dos filhos de Paulo, nasceu outro Paulo, que também envergou a camisola do Costa do Sol,
vindo a representar a equipa da
Ima até quando uma lesão arreliadora afastou-o definitivamente dos
campos. Enquanto Nataniel, que
também vestiu o jersey dos “canarinhos” até aos juniores, teve o azar de
não seguir viagem para Pemba com
Arnaldo Salvado para filiar-se à Associação Desportiva local, o famoso
“Pembinha”, numa condição directiva. Nessa altura, lembre-se, foram
jogadores que ascendiam aos seniores, como Riquito, Pedro Novela,
Papadjo, Pintainho, entre outros.
Desiludido, acabou enveredando
pelo futebol de salão.
Artur Jorge (Tujo) é o mais novo
dos rapazes. Começou no Costa do
Sol, seguindo a tradição da família,
mas quando ia subir ao escalão superior partiu a perna. Recuperou da
lesão, mas não regressou aos “canarinhos”, seguindo a sua carreira
no Munhuanense Azar, um clube
da zona, até arrumar as chuteiras.
Da família Zaza, Rufina é a única
mulher que enveredou pelo futebol
e representou o Ferroviário das Mahotas.
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Costa do Sol pressionado frente à Liga

O

Costa do Sol apresenta-se
hoje, a partir das 15h00,
no campo da Liga Desportiva, pressionado a
vencer em partida da 13.ª
jornada do Moçambola. Um desaire
dos canarinhos, com 19 pontos, pode
precipitar o despedimento da equipa
técnica chefiada por Artur Semedo.
A crise está instalada no emblema
de Matchiki-tchiki, após a eliminação da Taça de Moçambique pelo
rival Ferroviário de Maputo (0-2), o
que provocou a ira dos adeptos, que
já exigem explicações e a demissão do treinador. Por isso, o jogo de
hoje pode ser de salvação e acontece
contra outra equipa aflita e a rubricar
um campeonato pobre. Em 12 jogos,
a Liga Desportiva soma apenas sete
pontos e está em posição de despromoção à segunda divisão.
O líder do campeonato, União
Desportiva do Songo, 32 pontos,
visita a Associação Desportiva de
Vilankulo, com 13 pontos, e que pretende vencer para fugir da persegui-

ção dos mais aflitos. Em casa, a equipa de Vilankulo tem sido implacável.
O campeão, Black Bulls, 21 pontos, recebe no Tchumene o Ferroviário da Beira. As duas formações
decidiram o título do ano passado e
esta época estão aquém das expectativas. Todavia, dada a qualidade que
ostentam, está praticamente assegurado um bom espectáculo.
Também na Matola, no Estádio da
Machava, o Ferroviário de Maputo,
18 pontos, recebe o Incomáti, com
10 pontos e com sinais de vitalidade
nas últimas jornadas, tendo roubado
pontos à União Desportiva do Songo
e Ferroviário da Beira. Por isso, os
“locomotivas” estão avisados do trabalho que lhes espera para lutar pelos
três pontos. Na capital provincial de
Lichinga terá lugar o cruzamento
entre o Ferroviário local (17 pontos)
e o seu homónimo de Nampula (20
pontos). Um duelo que se espera
equilibrado entre duas formações
que disputam lugares a meio da tabela classificativa.

Final infeliz para
os “Guerreiros”

“Guerreiros da Praia” voltaram a cair na “COSAFA” e falham o bronze

d

IVO TAVARES

A Selecção Nacional de Futebol de
Praia falhou, ontem, a conquista da
medalha de bronze na Taça COSAFA
ao perder diante do Uganda, por 7-8,
no prolongamento, após um empate a
sete bolas no tempo regulamentar.
A tristeza tomou conta da South
Beach Arena em Durban, África do
Sul, quando o árbitro deu por terminado o encontro. Não era para menos,
já que depois de conquistar a edição
passada, a equipa nacional apostava
na reconquista do título e, após a eliminação nas meias-finais diante do
Egipto, o mínimo que se pedia era fechar a participação com uma medalha
de bronze. O facto é que os comandados de Abineiro Ussaca, tal como
tinha acontecido diante dos “faraós”,
voltaram a cometer erros em momentos capitais do jogo e deixaram fugir
uma vitória que parecia certa, visto
que o Uganda chegou ao empate a
sete golos já nos últimos segundos do

terceiro período por falta de Ramossete, a originar um penalte. Os jogadores
moçambicanos, juntamente com o
banco, ainda protestaram, mas o árbitro não voltou atrás na sua decisão,
até porque no futebol de praia ainda
não existe o sistema de Vídeo-Árbitro
(VAR). O Uganda chegou ao empate
e estava claramente melhor preparado psicologicamente para enfrentar o
prolongamento. Outra vez, a equipa
nacional voltou a sofrer um golo já
nos instantes finais, muito por culpa
de uma desatenção do guarda-redes
na sequência de um pontapé de canto. Quando faltam menos de 18 dias
para o início do CAN-Vilankulo ficou
a lição para o conjunto moçambicano, pois precisa de trabalhar e muito
no capítulo da concentração para não
defraudar as expectativas no CAN.
No cômputo geral, a equipa nacional
ganhou dois jogos (Seychelles 12-2 e
África do Sul, 8-4) e perdeu três (Senegal, 4-5; Egipto 1-2 e Uganda, 7-8),
tendo marcado 32 golos e sofrido 21).

TORNEIO DE MESTRES NO EGIPTO

Edilson fica com bronze
O tenista moçambicano Edilson Rosa conquistou a medalha de
bronze no Torneio de Mestres de
Sub-14 de África, que terminou ontem no Cairo, Egipto.
Edilson Rosa lutava ontem pelo
segundo lugar que dá direito à prata
e não logrou o feito ao perder diante
do egípcio Yassin Ahmad Wageh.
O vencedor do torneio foi o também egípcio Eyad Reda Ezza, que
derrotou ontem o tunisino Omar
Hfaiedh (6/0 e 6/0) apenas para a
confirmação, pois já tinha o trono
assegurado dado o maior número
de jogos ganhos e pontos acumulados relativamente aos seus mais
directos concorrentes.
Salientar que o torneio envolveu
os oito melhores tenistas africanos
de sub-14 integrados em duas séries. Edilson Rosa esteve inserido
na série “A” e conquistou a segunda vaga de acesso à fase final, atrás
de Eyad Reda Ezza, que dominou o
grupo.

Chegados à derradeira fase, que
pelo regulamento os dois da série
“A” se cruzam com os dois da série
“B”, Edilson Rosa venceu a primeira partida frente a Omar Hfaiedh
(segundo da série “B”), por duplo
6/0, resultado que já lhe assegurava
o bronze. Ontem, perdeu diante de
Yassin Ahmad Wageh (primeiro da
série “B”), por 2/6 e 4/6 e na mesma
ficou com o bronze.

Yassin Ahmad Wageh, que ficou
com prata, perdeu antes com Eyad
Reda Ezza com os parciais de 6/1 e
7/6.
Importa referir que Edilson Rosa
entrou no torneio enquanto número
8 do “ranking” africano de sub-14
e pode ter melhorado significativamente a sua posição. A confirmação
será feita na próxima actualização do
“ranking”

“MUNDIAL” DE HÓQUEI EM PATINS

Moçambique no grupo
da anfitriã Argentina
Moçambique integra o grupo do anfitrião do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins agendado
para Novembro próximo na Argentina.
O sorteio realizado há dias ditou que a estreia será
diante de Angola no dia 6 de Novembro. A selecção nacional integra o Grupo “B” juntamente com os combinados da Argentina, vice-campeã do mundo, e da Espanha, recordista em títulos, 17 contra 16 de Portugal.
Na segunda jornada, a 7 de Novembro, o combi-

nado moçambicano, agora comandado pelo treinador
português Jorge Oliveira, terá pela frente a Espanha e
finaliza a fase de grupos, a 8 do mesmo mês, jogando
com a Argentina, vice-campeã em título. Portugal,
detentor do título mundial, ficou no Grupo “A”, com
a Itália, Chile e França. É, de resto, diante dos gauleses (6 de Novembro) que a equipa das quinas arranca a
prova, seguindo-se embates com os transalpinos (7) e
sul-americanos (8), para fechar a fase de grupos.
www.jornaldomingo.co.mz
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Solta de Carlos Uqueio

Quem nada espera
nunca fica desiludido

U

m sábio disse
que o intervalo
entre o sonho
e a realidade se
chama expectativa... Mas quem determina se essa expectativa
se encaixa naquilo que
arquitectámos
como
ideal para o nosso amanhã somos nós… Bula-bula pergunta: como
pode um homem acertar
desta maneira?
E a prova viva foi a
cena do último sábado
ali nas barreiras… mas
bem-bem, a coisa promete ainda fazer correr
muita tinta (não a das
tatuagens); é que há
muitas teorias à volta
da vinda (ou não?) do
rapper Rick Ross, com
os rapa-pé a alvitrarem
que quem veio a Maputo
é um sósia e não exactamente o dito-cujo.
Teorias à parte, Bula-bula sabe que está

anunciado um espectáculo do norte-americano para as terras zimbabweanas. Ele vai actuar
no dia 18 de Novembro
e o bilhete mais barato
está a 50 dólares. Se é o
verdadeiro ou não, Bula-bula não sabe, mas a
notícia está disponível
nos lugares que divul-

gam essas coisas.
Sobre a vinda dele a
Maputo, nada consta…
e deve ter sido por isso
que as teorias da conspiração ganharam força
e espaço como fogo em
palha seca; para piorar,
o tipo cantou em “playback” ou fez mímica.
Bula-bula, que vive

com salário mínimo e
sonha com a TSU, só
pode fazer um sorriso
amarelo e quase solidário com uns e outros
– sobretudo os que pagaram aquele taco todo
– porque certamente
o artista fez aquilo que
combinou com os promotores: eu vou aí, can-

to em “playback” e vocês pagam tanto…”.
Mesmo assim, 7 músicas sem banda não
é nada simpático, até
porque consta que os
locais (que nem vinham
no cartaz dos dinheiros)
actuaram com as respectivas bandas, mas
o quidim não foi por aí
além.
Negócios são negócios e cada um vende aquilo que lhe pode
render uns cobres, mas
lebre por gato ou o contrário não anima. Bula-bula estava aqui a pensar com os seus botões
que os moçambicanos
deviam ser mais exigentes. Não deviam aceitar
pouco de nenhum artista nem nacional e muito
menos internacional.
É que não faz sentido pagar tanto dinheiro para ir assistir a um
“show“ tocado comple-

tamente em “playback”. Isso, no mínimo, é
falta de respeito com os
moçambicanos. Sobre
a arrogância de negar
fotos e entrevistas nem
vou comentar, mas é
inaceitável. Feliz de Bula-bula que nada espera,
então nunca será desiludido!
A culpa deve ser repartida. Alguém gritou
que como povo somos
culpados por aceitar
consumir mais produtos de fora, alegamente
porque são os melhores
que os nossos. A verdade é que temos cantores
incríveis em Moçambique, com bandas e tudo,
mas não aceitamos nem
pagar dois mil Meticais
para assisti-los porque
são nacionais… só para
irritar alguns, que se
endividaram para ver o
Rick Ross, apetece dizer
“toma”.
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