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megawatts, cuja primeira pedra foi 
lançada em Março. 

“Neste âmbito, cresce a nossa ca-
pacidade de geração a partir de ener-
gias renováveis com a entrada  em 
funcionamento das centrais de Me-
toro e Mocuba. Isso acresce-se à ca-
pacidade actual de geração de energia 
de Cahora Bassa para os mercados 
nacional e regional”.

O acesso à energia em todos os 
cantos do país implica, segundo o 
Chefe de Estado, a materialização da 
construção da Linha de Transporte 
Norte-Sul. As linhas de transmissão 
garantem melhoria de qualidade e o 
incremento da capacidade de reserva 
por via da redundância no forneci-
mento. “Moçambique passa a deter 
uma infra-estrutura que irá acelerar 
o programa de electrificação do país, 
materializando a nossa intenção cris-
talizada no Programa Energia para 
Todos, ao mesmo tempo que estabe-
lece as bases para o investimento pro-
dutivo gerador de emprego e renda”.

Como parte deste programa, de-
correm investimentos em diversas 
subestações como a instalação de 
equipamentos de última geração para 
assegurar a capacidade de transfe-
rência e estabilidade de fornecimento 
de energia.

GALVANIZAR 
ELECTRIFICAÇÃO

O director de electrificação e 
projectos, Cláudio Dambe, explicou 
que o investimento na construção 
da linha vai dinamizar a imple-
mentação da iniciativa presidencial 
Energia para Todos até 2030, além 
de galvanizar a electrificação rural 
e alavancar a economia nacional.

“Já acabou a crise de energia 
eléctrica nesta região do país; não 

haverá restrições muito menos 
apagões. O problema que dificul-
tava o normal funcionamento do 
parque industrial, principalmen-
te na zona Norte de Inhambane, e 
afectava a retoma do turismo de-
pois de dois anos de interrupção 
como consequência da covid-19, 
acabou. Temos energia de qualida-
de nestes distritos”, garantiu.

Refira-se que antes da constru-
ção das duas centrais eléctricas, 
Vila Nova, em Chibabava, e Te-
mane, em Inhassoro, conectados 
pela linha de 240 quilómetros, os 
distritos de Govuro, Inhassoro, Vi-
lankulo e Machanga eram alimen-
tados pela Central Térmica de Te-
mane que, entretanto, era incapaz 
de responder à demanda. A Central 
Térmica de Temane, que passou 
para a gestão da EDM em 2007, ti-
nha capacidade instalada de ape-
nas um megawatt, com apenas 
500 ligações, mas com o reforço de 
equipamentos já se pode gerar 12 
megawatts, o que permitiu ligar 16 
mil clientes.

Neste momento, a região dis-
põe de três subestações, uma de 16 
megawatts em Casa Nova, em Chi-
babava, 40 megawats, em Temane, 
e 20 megawatts, na central de Vi-
lankulo, além da construção de 174 
quilómetros de linha de expansão 
de média tensão, 88 de baixa ten-
são e a instalação de 79 postos de 
transformação nos bairros perifé-
ricos. 

As obras foram adjudicadas a três 
empresas, sendo uma indiana, para 
construir 240 quilómetros de linha, 
uma chinesa, para as subestações. 
A  montagem de linhas e expansão 
da rede foram responsabilizadas a 
uma firma portuguesa. Para estas 
actividades foram mobilizados 730 

PR Filipe Nyusi na inauguração de 250 km da linha de extensão que liga Centro e Sul
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Sul e Centro ligados 
através da rede nacional 
O 

fornecimento da ener-
gia eléctrica no Norte da 
província de Inhambane 
e Sul de Sofala melhorou, 
substancialmente, com a 

entrada em funcionamento, na sex-
ta-feira, de uma linha de transmissão 
com uma extensão de 240 quilóme-
tros. 

A mesma interliga as regiões Cen-
tro e Sul do país, através da conexão 
das centrais eléctricas da Casa Nova, 
no distrito de Chibabava, e Temane, 
em Inhassoro, Inhambane.

Com a inauguração destas infra-
-estruturas, pelo Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, duas centrais 
eléctricas que conectam a de Vi-
lankulo, avaliadas em 40 milhões de 
dólares norte-americanos financia-
dos pelo Governo moçambicano e 
parceiros, aumentou a disponibilida-
de de electricidade em cinco distritos 
– Vilankulo, Inhassoro, Govuro, na 
província de Inhambane, Machanga 
e Chibabava, em Sofala, tendo sido 
efectuadas mais de 7500 novas liga-
ções.

Para Filipe Nyusi, esta inaugura-
ção marca a ligação das zonas Centro 
e Sul, o que indica um percurso sóli-
do na edificação da Espinha Dorsal 
de Transporte de energia Norte e Sul. 
“Moçambique está a andar. O país 
está a ser electrificado”, disse. 

Destacou ainda que a aposta do 
Governo neste sector continua a ser 
a construção de infra-estruturas eco-
nómicas que propiciam a produção, 
geram emprego e renda para as famí-
lias levando infra-estruturas sociais e 
públicas até às zonas mais recônditas.

Segundo Nyusi, no quadro espe-
cífico do sector energético, a aposta é 
na geração de 600 megawatts, estan-
do já em construção a Central Térmi-
ca de Temane com capacidade de 450 

ELECTRICIDADE

da subestação de Matambo, no dis-
trito de Marara, província de Tete, 
numa extensão de cerca de 180 
quilómetros.

ESTIMULAR PRIVADOS

Segundo Kajsa Johansson, chefe 
da Cooperação Sueca em Moçam-
bique, a  Suécia tem apoiado o sec-

trabalhadores, dos quais 650 são 
moçambicanos recrutados na zona 
e 80 são estrangeiros. O país tem 
ainda por electrificar 135 dos 416 
postos administrativos. Para com-
pletar o processo, são necessários 
167 milhões de dólares americanos.

Fonte do Ministério de Recur-
sos Minerais e Energia revelou que 
a abordagem é electrificar com so-
luções dentro e fora da rede, sendo 

que 94  serão ligados à rede eléctri-
ca nacional, um projecto avaliado 
em 120 milhões de dólares e 41 fora 
da rede por meio de sistemas foto-
voltaicos, através do Fundo Nacio-
nal de Energia (FUNAE), que deve-
rá investir 47 milhões de dólares.

Na primeira fase da electrifica-
ção serão incluídos 25 postos ad-
ministrativos, dos quais cinco co-
meçam ainda este ano e os outros 
20 no próximo.

Também existe o projecto da 
linha Moçambique-Malawi – uma 
linha de alta tensão que vai partir 

tor de energia há mais de 40 anos, 
com investimentos avaliados em 
mais de 1,6 mil milhões de coroas 
suecas, para geração, transmissão 
e transporte de energia eléctrica.

Os projectos que recebem o 
apoio da Suécia incluem o Progra-
ma Energia para Todos, reabilita-
ção de centrais hidroeléctricas de 
Mavuzi e Chicamba, o Centro de 
Controlo Nacional da EDM, a rea-
bilitação das infra-estruturas em 
Cabo Delgado, além da construção 
da linha de transmissão Nampula-
-Angoche, entre outros projectos.
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Presidente da República, Filipe Nyusi, e o antigo estadista Joaquim Chissano no Zinave
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Rinocerontes
de volta ao Zinave

A 
reintrodução de rinoce-
rontes no Parque Nacio-
nal do Zinave, província 
de Inhambane, entrou, 
sexta-feira, na sua se-

gunda fase, com a passagem des-
tes animais para o regime aberto. 

Com efeito, uma dezena destes 
herbívoros deixou o curral depois 
de cumprir um mês de quarente-
na para adaptação ao novo meio. 
Com a introdução desta espécie, 
Zinave completou a presença no 
mesmo habitat dos cinco maio-
res mamíferos, os chamados “big 
five”, nomeadamente leão, elefan-
te, rinoceronte, búfalo e leopardo.

O acto, presidido pelo Chefe de 
Estado, Filipe Nyusi, e testemu-
nhado, entre outros, pelo antigo 
estadista Joaquim Chissano, ser-
viu para assinalar os 20 anos da 
adesão de Moçambique ao bloco 
transfronteiriço de três ”habitats” 
naturais de conservação na região 
da África Austral, que também en-
globa África do Sul e Zimbabwe, 
através do Kruguer Park e o Gona-
rezhou National Park, respectiva-
mente.

O Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, disse que as áreas de 
conservação transfronteiriça me-
lhoram a eficácia e eficiência na 
gestão de problemas como quei-

madas, caça furtiva, conflito Ho-
mem-animal, perda dos ecossiste-
mas e gestão de espécies invasoras. 

Acrescentou ainda que ajudam 
na melhoria de confiança entre co-
munidades, promovem a paz e boa 
vizinhança, além de facilitarem as 
oportunidades de negócio de pro-
dutos locais e reforça laços cultu-

rais e linguísticos. 
Frisou que esta iniciativa de-

sincentiva as comunidades locais a 
pressionarem os recursos naturais, 
uma vez que estas passam a ter 
emprego nas estâncias turísticas, 
associado ao estabelecimento de 
modelos de co-gestão.

“O turismo do interior vai au-

O Tratado das Áreas de Conservação Transfron-
teiriço do Grande Limpopo foi rubricado há 20 anos, 
abrangendo uma área de 100.000 quilómetros qua-
drados. O acto teve lugar a 9 de Dezembro de 2002, 
na cidade de Xai-Xai, em Gaza.

O antigo Chefe de Estado Joaquim Chissano lem-
brou que o primeiro passo do projecto consistiu na 
abertura de 50 quilómetros de vedação fronteiriça 
entre Moçambique e África do Sul, unindo florestas 
que se consideram parques de paz. 

Acrescentou que antes da criação das áreas 
transfronteiriças os ecologistas chamavam a aten-
ção para a partilha de florestas entre os países no 
sentido de melhorar a vida dos ecossistemas e da 
fauna bravia. Outro ganho da iniciativa prende-se 
com a conservação em escala, desenvolvimento co-
munitário e da actividade comercial.

Segundo Chissano, Moçambique participa na 
conservação de um dos mais valiosos ecossistemas 
da região, por via do desenvolvimento do turismo 
baseado na natureza.  

Salientou que com a área transfronteiriça as 

incursões furtivas para o Kruguer Park baixaram, 
entre 2018 e 2020, de 508 para 121. Tal como refe-
riu, ainda há muito trabalho para se chegar ao nível 
zero. No que diz respeito ao desenvolvimento co-
munitário, destacou a geração de postos de empre-
go, tendo em conta que 257 pessoas trabalham nos 
parques onde a Fundação Peace Parks está envolvi-
da em regime de co-gestão, representando mais de 
60 milhões de dólares americanos. 

As intervenções impactaram no sistema de sub-
sistência para 40 mil membros das comunidades e 
apenas em Moçambique cerca de 860 pessoas estão 
empregadas. 

No Zinave, o apoio resultou na criação de 13 pro-
jectos de agricultura de conservação, distribuição 
de mais de mil fogões, implantação de seis sistemas 
de abastecimento de água, 250 empregos na área 
ecológica e implantação de infra-estruturas. 

A Fundação Peace Parks tem sido o principal 
impulsionador da sustentabilidade da vida das pes-
soas e da fauna bravia, investindo em iniciativas nas 
áreas transfronteiriças.

Parques da paz
criados há 20 anos

mero 15 das Nações Unidas para a 
protecção de espécies ameaçadas 
e travar a perda de biodiversidade 
até 2030.  

Entretanto, domingo apurou 
que em Agosto próximo poderão 
ser reintroduzidos sete rinoceron-
tes pretos. 

Aliás, nos últimos oito anos 
foram reintroduzidos 2400 ani-
mais, sendo que o crescimento 
da população faunística levou ao 
redimensionamento da área do 
santuário, tendo passado de seis 
mil para 18.600 hectares e com 
possibilidade de atingir 30 mil 
hectares.

MAIS 100 GIRAFAS

Uma centena de girafas, o símbolo 
do Parque Nacional do Zinave, pode-
rá ser introduzida dentro deste ano e 
em 2023. O facto foi tornado público 
pela Fundação Peace Parks (PPF).

O vice-presidente da organiza-
ção, Joaquim Chissano, disse que vai 
prosseguir a reintrodução de mais ri-
nocerontes, incluindo espécies com 
baixa população, como é o caso do 
elande.

Com a reintrodução do rinoce-
ronte, um dos principais atractivos, 
estão criadas as condições para a 
atracção de investimento na área do 
turismo.

A presença dos “big five” vai obri-
gar a redobrar esforços na fiscalização 
e a PPF mostra-se pronta para apoiar 
o Governo, por meio do treinamento 
de pessoal, fornecimento de equipa-
mento de tecnologia adequada e ma-
terial para protecção.

mentar a oferta que é distribuída 
pelas comunidades, ao mesmo 
tempo que completa o lazer de sol 
e praias”, disse o Chefe de Estado. 

Entretanto, Filipe Nyusi apelou 
à melhoria do sistema de vigilância 
de modo a garantir a sobrevivência 
das espécies que se encontram nas 
áreas de conservação do Grande 
Limpopo e não só.

Na mesma ocasião, desta-
cou que em 20 anos “foi possível 
transformar a antiga coutada 16 
em Parque Nacional do Limpo-
po, estabelecer equipas de gestão 
sólidas baseadas nas respectivas 
áreas de conservação, treinamen-
to de fiscais, emprego de tecnolo-
gias, uso de meios aéreos, terres-
tres e marítimos na prevenção e 
combate a actividades ilegais.”

Recordou que esta iniciativa 
permitiu igualmente estabelecer 
infra-estruturas administrativas e 
turísticas, como é o caso da fron-
teira de Geryondo, entre os par-
ques de Limpopo e Kruguer. 

Refira-se que a área de conser-
vação transfronteiriça do Gran-
de Limpopo materializa políticas 
e estratégias do Governo no que 
tange ao ambiente, florestas e 
fauna bravia. 

Tal política define as linhas-
-mestras para a preservação, pro-
tecção e restauração da biodiver-
sidade, ecossistemas e habitats, 
com enfoque para espécies raras e 
ameaçadas de extinção. 

Filipe Nyusi recordou que o 
trabalho que está a ser realizado 
está alinhado com as directrizes 
da SADC e com o Objectivo de De-
senvolvimento Sustentável Nú-
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LUTERO SIMANGO AO domingo
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Lutero Simango: desde que assumi a presidência tenho cumprido os estatutos aprovados pelo partido
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M
anter a governação 
do município da Bei-
ra, província de So-
fala, resgatar as ou-
tras que já governou 

e conquistar novas autarquias, 
nas eleições de 11 de Outubro 
de 2023, constitui o principal 
desafio do presidente do par-
tido Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM), Lutero 
Simango, que está em digressão 
pelo país, para se apresentar e 
revitalizar as bases.

A frente dos destinos do 
partido há cerca de sete me-
ses, Simango diz já ter definido 
as prioridades para recuperar 
da pálida imagem deixada nos 
últimos pleitos eleitorais, de-
signadamente, autárquicas de 
2018 e as gerais de 2019. 

Para o efeito, Simango man-
tém contactos periódicos com 
as bases para sentir o pulsar da 
estrutura que montou em Abril 
último, aquando da realização 
do Conselho Nacional, na ci-
dade de Chimoio, província de 
Manica.

Nessa reunião o novo pre-
sidente do MDM montou a sua 
máquina partidária que tem 
como secretária-geral, Leonor 
das Neves também em digres-
são pelas províncias. Já esca-
lou sucessivamente, Nampula, 
Tete, Manica e Sofala.     

Há dias, os dois reuniram-se 
na cidade da Beira, para passar 
em revista o trabalho em cur-
so, no sentido de assegurar a 
continuidade na governação no 
município da capital provincial 
de Sofala, entre outros objecti-
vos. 

A propósito destas eleições, 
o entrevistado diz estar a levar a 
cabo um trabalho no sentido de 
garantir uma participação efec-
tiva, em todas as 53 autarquias. 

Acrescentou que cada elei-
ção é uma eleição e que neste 
momento o partido está focado 

Desafio é resgatar “nossas” autarquias  
nos pleitos que se avizinham, 
onde pretende ganhar a maio-
ria dos municípios. “Temos de 
ter a capacidade de aprender 
dos erros do passado. Temos de 
convencer aos eleitores que so-
mos melhores que os outros”.

Sobre uma eventual coli-
gação com outras formações 
políticas, Simango respondeu 
que tal é da responsabilidade 
do Conselho Nacional que se 
poderá pronunciar em devido 
momento.

Em relação aos municípios 
onde detém simpatias, o pre-
sidente do MDM explicou que 
tal exercício ainda não foi feito, 
carecendo de um estudo, “para 
tal há que pesquisar e penso que 
os jornalistas estão em melho-
res condições de dizer onde es-
tamos bem ou mal”.

Acrescentou que como líder 
político está a cumprir com a 
sua missão que é de mobilizar a 
população no sentido de acre-
ditar que é possível haver mu-
danças. “Nesse contexto, que-
remos ganhar e governar bem 
de modo a satisfazer as necessi-
dades básicas dos munícipes”.

Disse que os moçambica-
nos não estão satisfeitos com a 
actual governação, sendo res-
ponsabilidade do MDM fazer 
mudanças políticas criando 
condições para que haja alguma 
alternativa democrática. “Que-
remos dizer aos eleitores que 
estamos prontos para assumir 
esse desafio”.

 
MDM ESTÁ SAUDÁVEL

Lutero Simango diz ter en-
contrado um partido estável e 
saudável. “Desde que assumi 
a presidência tenho cumpri-
do com os estatutos aprovados 
pelo partido, isto é, fazer fun-
cionar os órgãos. Neste con-
texto, reunimos o Conselho 
Nacional, a Comissão Política 
Nacional, Comissão Nacional de 
Jurisdição, entre outros”.

Explicou que, para fazer fun-
cionar os órgãos a todos os ní-
veis, igualmente já visitou seis 
províncias, nomeadamente, 
Maputo-província, Gaza, Sofa-
la, Manica, Nampula e a cidade 
de Maputo. “O objectivo é fazer 
do MDM um partido presente, 
actuante e dinâmico e isso passa 
por cultivar união e coesão no 
seio dos membros, e, acima de 
tudo, intensificar a organização 
para que sejamos um partido 
ganhador nos próximos pleitos 
eleitorais”.

Observou que nos contactos 
mantidos com os militantes do 
partido a principal preocupação 
está relacionada com a exclusão 
política, económica e social dos 
moçambicanos, nos processos 
de desenvolvimento nacional. 

Para reverter a situação, Si-
mango diz que o país precisa de 
uma alternância democrática, 
processo que se faz através da 
realização de eleições livres e 
transparentes, “pelo que tenho 
estado a apelar ao eleitorado a 
olhar para o MDM como uma 

alternativa para a governação”.

NÃO HÁ 
INCOMPATIBILIDADE

Instado a pronunciar-se so-
bre o desempenho simultâneo de 
chefe da bancada parlamentar e 
de presidente do partido, Siman-
go respondeu que não existe in-
compatibilidade. 

Explicou que o chefe da ban-
cada é membro da Comissão Po-
lítica, órgão ao qual faz a presta-
ção de contas. “O importante é 
que o assunto está a ser gerido in-
ternamente e de forma cordial”.

Questionado sobre o debate 
no seio dos próprios militantes 
sobre a revisão dos estatutos, Si-
mango respondeu nos seguintes 
termos: “o MDM é um partido di-
nâmico que aprende a cada dia e 
inova no sentido de melhor servir 
o país. Tenho dito que são neces-
sárias reformas… afinal o mundo 
não está parado”.

Explicou que, de acordo com 
os estatutos do partido, os dois 

órgãos eleitos pelo congresso, 
nomeadamente, o presidente do 
partido e o Conselho Nacional, é 
que têm o poder deliberativo.

E disse mais: “o presidente 
faz as suas nomeações na base de 
consultas no âmbito da nossa de-
mocracia interna”.

Disse que a indicação de Leo-
nor das Neves para o cargo de 
secretária-geral do partido foi em 
resposta ao consenso havido no 
Conselho Nacional. “Dizer que 
antes submeti a proposta a este 
órgão, o que significa que passou 
pelo crivo, tendo sido aceite e vo-
tada positivamente”.

Sobre a ideia segundo a qual 
o MDM é um partido familiar, 
Simango disse: “questione aos 
membros da Comissão Política 
qual deles é meu familiar. Não 
tenho laços familiares com ne-
nhum deles. Essa teoria de fa-
miliar foi propaganda usada para 
nos combater. Trata-se de um 
debate que visa nos desviar do 
objectivo principal que é con-
quistar o poder”. 

Sobre que desafios o país tem pela fren-
te, o entrevistado referiu que o principal 
repto está relacionado com a necessidade 
de restabelecer a segurança nos distritos 
assolados pelo terrorismo em Cabo Delga-
do. “Temos de estancar este mal para res-
taurar a paz”.

Apontou a corrupção que, no seu en-
tender, já capturou o Estado moçambica-
no, como sendo o outro mal que os mo-
çambicanos têm de vencer.

“Se você como jornalista for ao hospi-
tal público se estiver doente, não vai en-
contrar medicamentos. Quando mandar 

o seu filho à escola terá um livro da sexta 
classe descontextualizado. Se quiser apa-
nhar transporte pública vai verificar que 
não existe”, explicou, acrescentando: “É 
preciso reconquistar a dignidade moçam-
bicana e essa reconquista faz-se através 
de uma economia inclusiva orientada para 
satisfazer as necessidades básicas dos mo-
çambicanos”. 

No seu entender, é preciso que haja polí-
ticas adequadas orientadas para a seguran-
ça alimentar, melhoramento do transporte 
público de passageiros, educação, saúde e 
justiça de qualidade e, ao fim do dia, o mo-

çambicano deve sentir-se dono da pátria.
Outro desafio a ter em conta está rela-

cionado com a criação de condições para 
que a economia nacional seja inclusiva e ao 
serviço de todos os moçambicanos, “isto é, 
que não esteja virada para gerar oportuni-
dades, mas emprego para os nossos conci-
dadãos”.

Acrescentou que o país precisa de tra-
balhar no sentido de garantir o exercício 
pleno das liberdades políticas. “Precisamos 
de construir uma nação em que a bandeira 
cobre a todos os moçambicanos sem ne-
nhuma discriminação. Estes desafios só se 

realizam tirando o partido que está a go-
vernar”.    

Sobre quais devem ser as prioridades 
de Moçambique como membro não-per-
manente do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, Simango explicou tratar-se 
de um órgão que obedece a uma agenda 
previamente estabelecida, “não podemos 
sonhar que com a nossa presença no órgão 
vamos inventar uma nova roda”.

Disse que o país terá a responsabilidade 
de trabalhar no sentido de garantir o cum-
primento da agenda do órgão, nomeada-
mente, paz e segurança mundiais.

Combater a corrupção

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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 Partidos políticos estrangeiros reiteram confiança na Frelimo

ECOS DOS 60 ANOS
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Edite Ramos Abdul Gamane Ângelo Alves Alexandre Surikov

Partidos amigos reforçam
confiança na Frelimo

Representantes de par-
tidos amigos da Freli-
mo acreditam que o XII 
Congresso desta forma-
ção política, convoca-

do para Setembro próximo, na 
Matola, será uma oportunidade 
para afinar estratégias de conti-
nuar a governar o país, reforço da 
coesão e unidade entre os mem-
bros.

Na esteira da comemoração 
dos 60 anos da fundação da Fre-
limo, efeméride assinalada a 25 
de Junho, os partidos políticos 
estrangeiros manifestaram a sua 
disposição de apoiar os esfor-
ços desta formação com vista 
à criação de melhores condi-
ções de vida da população, com 
destaque para a pacificação, 
nomeadamente o combate ao 
terrorismo na província de Cabo 
Delgado.

Edite Ramos, do Movimen-
to de Libertação de São Tomé 
e Príncipe, disse que celebrar 
47 anos da Independência de 
Moçambique e 60 da Frelimo 
é motivo de orgulho e reflecte 
a solidez do partido que nunca 
abandonou os seus ideias.

“Tal como ontem, hoje esta 
formação política continua en-
gajada na solução dos problemas 
dos moçambicanos. Os desafios 
de hoje exigem partidos sólidos 
que conhecem a história da fun-
dação dos próprios países, por 
eles construídos”, destacou Edi-
te Ramos.

Acrescentou que no XII Con-
gresso a Frelimo deve reforçar 
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a sua estratégia para continuar 
a conduzir os destinos de Mo-
çambique. Enquanto isso, Ma-
nuel Augusto, do Movimento 
Popular de Libertação de Angola 
(MPLA), entende que as bases 
lançadas pela Frelimo aquando 
da sua fundação, a 25 de Junho 
de 1962, estão intactas, na medi-
da em que este partido continua 
à busca de soluções para os pro-
blemas do seu povo.

“Estamos perante um partido 
com um papel crucial na história 
do seu país, cujas convicções se 

mantêm inabaláveis, mormente no 
que diz respeito à construção de uma 
sociedade justa e próspera", afirmou 
Manuel Augusto.

Na ocasião, convidou Moçam-
bique a participar como observador 
nas quintas eleições gerais de Angola 

que terão lugar em Agosto.
Por seu turno, Roberto Ndjovo, 

representante da União Nacional 
Africana do Zimbabwe (ZANU-FP), 
afirmou que participou das come-
morações do sexagésimo aniversário 
da Frelimo para, uma vez mais, agra-
decer os esforços empreendidos por 
Moçambique para a independência 
do Zimbabwe, alcançada em 1980.

Explicou que os 60 anos reflec-
tem o percurso e a trajectória que a 
Frelimo está a seguir, não obstante 
adversidades de vária ordem, entre 
elas, calamidades naturais e as cau-

sadas pelo Homem, como é o caso do 
terrorismo em Cabo Delgado.

“As realizações são visíveis em to-
das as vertentes. Não restam dúvidas 
que a luta de Moçambique contra os 
males que apoquentam a região, con-
tinente e o mundo, também é nossa. 

Reiteramos a nossa disponibilidade 
de continuar a apoiar os esforços no 
combate ao terrorismo”, disse Ndjo-
vo.  

Outro convidado que interveio na 
festa da Frelimo é Abdul Gamane, em 
representação do Partido Chama Cha 
Mapinduzi, da Tanzânia.

Considerou que em 60 anos a Fre-
limo liderou todos os esforços rumo 
ao desenvolvimento do seu país e teve 
um papel preponderante na inde-
pendência dos outros povos da África 
Austral.

Disse que neste momento que en-

mesmos objectivos”.
Por sua vez, Ângelo Alves, do 

partido comunista português, con-
siderou que Moçambique está no 
bom caminho e tem estado a regis-
tar progressos assinaláveis, quer a 
nível da governação quer na imple-
mentação da democracia multipar-
tidária.

A razão disso, segundo Alves, é 
aquilo que chamou de sábia lide-
rança do partido Frelimo que logo 
após a proclamação da Indepen-
dência Nacional, prosseguiu com os 
objectivos que lhe levaram à luta ar-

frenta o terrorismo, não tem pou-
pado esforços para o combate a este 
mal. “Estamos orgulhosos pelo tra-
balho desenvolvido e reiteramos o 
nosso compromisso de apoiar a luta 
em curso, pois os dois povos sem-
pre estiveram unidos em torno dos 

mada, nomeadamente a criação do 
bem-estar da população.

“A Frelimo é um partido deter-
minante. A sua luta contra os colo-
nialistas foi indiscutível e alimentou 
a nossa contra o regime fascista 
português, derrubado a 25 de Abril 
de 1974. Poucos meses depois foram 
assinados os Acordos de Lusaka, a 7 
de Setembro do mesmo ano, abrin-
do caminhos para a proclamação da 
Independência de Moçambique a 
25 de Junho de 1975”, recordou Ân-
gelo Alves. 

Enquanto isso, Alexandre Su-
rikov, do Partido Rússia Unida, 
destacou que Moçambique inspira 
confiança a nível regional, con-
tinental e mundial, tendo citado 
como exemplo a sua eleição com 
100 por cento de votos para mem-
bro não-permanente do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas. 

Explicou que, face à conjuntura 
mundial caracterizada por vários 
constrangimentos, entre eles, a cri-
se de cereais, o seu país está aberto 
para identificar as melhores formas 
para superar a crise.

“Estamos perante um partido 
com credibilidade em África, assim 
como no mundo, portanto, com 
muitos simpatizantes. Com boas 
perspectivas para o início da explo-
ração do gás, estamos abertos para 
cooperar, como o fizemos durante a 
luta armada”, garantiu Surikov.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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População pede patrulhamento da PRM

Agudizam-se assaltos 
à luz do dia na Matola 
O

s moradores de al-
guns bairros do mu-
nicípio da Matola 
vivem momentos 
dolorosos, devido à 

criminalidade caracterizada 
por assaltos, tanto na via pú-
blica, como nas residências. 
Aos alunos, sobretudo do 
curso nocturno, são arranca-
dos bens, incluindo material 
escolar.

Cidadãos entrevistados 
pelo domingo afirmam que não 
têm sossego, pois os malfei-
tores não só se apoderam dos 
pertences das suas vítimas, 
como violam sexualmente 
mulheres e/ou matam-nas.

José Jossai, residente no 
bairro Bunhiça, relatou que 
em Abril deste ano duas pes-
soas foram assassinadas, nes-
ta zona, ao serem atacadas por 
malfeitores, de noite, quando 
regressavam à casa.

Bernardo Cipriano, outro 
entrevistado, contou que, em 
Maio, uma jovem foi assassi-

nada numa barraca de venda 
de bebidas alcoólicas na Mato-
la-Gare. A vítima vendia per-
fumes e material de limpeza. 

Segundo as fontes, os mal-
feitores não têm horário para 
actuar, o que agudiza o clima 
de medo. Escalam muros das 
residências, derrubam grades 
e roubam telemóveis, elec-
trodomésticos, botijas de gás, 
alimentos, etc.. 

Hélio Silvestre, residente 

no bairro Bedene, afirmou que 
gritos de pedido de socorro 
são audíveis quase diariamen-
te, numa altura em que a Polí-
cia da República de Moçambi-
que (PRM) mostra-se incapaz 
de reverter o cenário.

Explicou que casos há em 
que os malfeitores intimidam 
a população a ponto de esta 
não denunciar os casos crimi-
nais e seus agentes. 

A casa do chefe de quartei-

Grito de socorro
O pedido de socorro face ao 

aumento da criminalidade vem 
de vários bairros da província 
de Maputo. domingo conversou 

com algumas vítimas e aperce-
beu-se do seu desespero.

Raimundo Amosse, residen-
te no bairro Bunhiça, explicou 
que ninguém acode as vítimas, 
porque os moradores temem 
ser mortos pelos bandidos. 

É neste contexto que apela à 
Polícia para reforçar o patru-

lhamento nos bairros. “Gos-
taríamos que se acabasse com 

a criminalidade. A Polícia 
devia trabalhar mais. Quan-
do solicitamos ajuda, às ve-
zes não está preparada para 
intervir, ou porque não tem 
meios ou porque está longe 
do local do crime”.

Por seu turno, Beatriz Baloi, 
cidadã cuja casa foi recente-
mente assaltada, explicou que, 
por medo, os moradores do 
bairro Bunhiça e Bedene optam 

por caminhar em grupo.
“Recentemente entraram na 

minha casa e roubaram televi-
sor e dinheiro. Em Abril mata-
ram uma jovem que vinha de 
Inhambane para participar na 
festa de aniversário da mãe. Foi 
interceptada e assassinada por 
desconhecidos”, contou.

Enquanto isso, José Jossai 
reconheceu que a criminali-
dade está a deixar os cidadãos 
desesperados, visto que alguns 
dos supostos malfeitores per-
manecem nas celas durante um 
ou dois dias e voltam a semear 
terror nas comunidades.

Polícia não solta detidos

O porta-voz do Comando Provincial da PRM 
em Maputo, Joarce Martins, referiu que, tal como 
os cidadãos, os membros da corporação também 
estão frustrados com a soltura dos indiciados de 
prática de crimes.

“Não temos mandado para soltar detidos. Es-
tamos a trabalhar para conter a criminalidade 
e uma das formas é deter os criminosos. Mesmo 
depois de serem soltos, quando descobrimos que 
voltaram a cometer crimes detemo-los de novo”, 
desabafou.

Joarce Martins explicou que a corporação faz o 
patrulhamento todos os dias, de modo a garantir 

a ordem e tranquilidade públicas. Algumas equi-
pas vasculham os bairros a pé, enquanto outras 
fazem-no de carro. 

Detalhou que reduziu o número de detidos 
comparativamente ao ano passado. No primei-
ro trimestre do presente ano, houve 554 detidos 
contra 578 do mesmo período de 2021. Dos casos 
deste ano 255 foram crimes contra a propriedade 
e 228 contra pessoas. “482 casos foram esclareci-
dos este ano, correspondentes a 87 por cento. Não 
temos como colocar equipas fixas de patrulha em 
cada quarteirão... realizamos rondas em todos os 
bairros”, explicou.  

rão 14 do bairro Bunhiça, Joa-
quim Gimo, sofreu três assal-
tos em pouco tempo.

Em entrevista ao domingo, 
Gimo explicou que os muní-
cipes, desesperados, ameaçam 
fazer justiça pelas próprias 
mãos, porque suspeitam que 
haja conivência entre bandi-
dos e membros da PRM.

“A situação não está fácil. 
Não temos controlo sobre o 
fenómeno. Ao cair da noite, 
o terror começa. Na semana 
passada, foram capturados 
três jovens suspeitos de co-
metimento de crimes no bair-
ro. Mas facto revoltante é que, 
volvidos dois dias, um deles foi 
visto a passear aqui na zona. 
Esta situação deixa-nos preo-
cupados”, disse.

Assegurou que tenta sensi-
bilizar os munícipes a denun-
ciarem a acção dos malfeitores 
às autoridades policiais, mas as 
pessoas perderam confiança 
nelas. 

“Estamos desesperados, 
pois, quando saímos de casa, 
ficamos sem saber se en-
contraremos as coisas como 
deixámos ou se não seremos 
assaltados no caminho”, afir-
mou. 

Raimundo Amosse

Beatriz Baloi

José Jossai
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DESCE

SOBE
AIRES ALI

O deputado da Assembleia da 
República pela bancada da Freli-
mo, Aires Ali, foi eleito vice-pre-
sidente do parlamento da região 
da África Austral, no decurso da 
IV Sessão Ordinária do Parlamento 
Pan- Africano, realizada semana 
finda em Midrand, na África do Sul.  

Reinildo Mandava e Gildo Vi-
lanculos, jogadores internacionais 
moçambicanos, organizaram  re-
centemente um jogo de cariz soli-
dário, no campo do Ferroviário da 
Beira, com vista a angariar diversos 
produtos não perecíveis para cen-
tros orfanatos na cidade da Beira, 
província de Sofala. 

Um indivíduo de 37 anos de ida-
de foi detido, semana finda, pela 
Polícia da República de Moçam-
bique (PRM) em Nampula, acu-
sado de criar uma falsa associação 
de acolhimento de crianças órfãs, 
através da qual cobrava valores a 
instituições e singulares, alegada-
mente para a construção de um 
orfanato.

A selecção nacional de Tang Soo 
Doo, representada por 11 atletas, 
conquistou 20 medalhas, das quais 
14 de ouro, 2 de prata e 4 de bronze, 
nos campeonatos mundiais da mo-
dalidade que decorreram nos Esta-
dos Unidos da América.

REINILDO E GILDO

SELECÇÃO DE TANG SOO 
DOO

BURLADOR

D
ois dos sete corpos das 
vítimas de assassinato 
por suspeitas de en-
volvimento no roubo 
de gado bovino, no posto 

administrativo de Maluana, dis-
trito da Manhiça, ainda não foram 
localizados, nem há pistas sobre a 
zona onde terão sido enterrados. 

A única informação disponível é 
que o suposto roubo aconteceu no 
posto administrativo de Pessene, 
distrito de Moamba, onde foram 
subtraídas três cabeças de gado.

Conta-se que os supostos mal-
feitores teriam transportado o gado 
até Maluana onde foram intercep-
tados pela população e levados de 
volta a Pessene. Foram torturados 
e enterrados vivos pela população.

Trata-se de um caso de justi-
ça pelas próprias mãos que ainda 
choca não só os familiares das víti-
mas do assassinato, como também 
a população em geral pelo facto de 
os supostos ladrões terem sido en-
terrados vivos.

O chefe do posto administrativo 
de Maluana, Juvenal Sigaúque, dis-
se ontem, ao domingo, que tanto 
o Governo como os familiares das 
vítimas estão preocupados com o 
facto de ainda não haver pistas para 
a localização dos corpos para a sua 
exumação.

Entretanto, garantiu que foram 
destacadas equipas da Polícia da 
República de Moçambique (PRM) 
e do Serviço Nacional de Investiga-
ção Criminal (SERNIC) às comuni-
dades para a descoberta dos locais 
onde os corpos foram enterrados.

Sucede que a população não 
está a fornecer informação, apa-
rentemente porque teme ser deti-
da à semelhança do que aconteceu 
com os outros que cooperaram 
com a Polícia com vista à localiza-
ção dos cinco corpos, entretanto, 
exumados semana finda na Ma-
luana.

“Está a ser difícil saber se as ví-
timas foram enterradas em Pesse-
ne, local do roubo, ou em Maluana. 
Apenas sabemos que as últimas 
cinco pessoas foram capturadas em 
Maluana, torturadas em Pessene, e 
enterradas em Maluana. Talvez te-
nha sido uma estratégia encontra-
da pela população para ocultar os 
vestígios do crime”, referiu.

Sigaúque, que se mostra sur-
preendido com a atitude da po-
pulação, acrescentou que a sua di-
recção está a organizar encontros, 
desde quarta-feira, com os líderes 
comunitários, assim como com 
religiosos, por forma a encontrar 
solução deste problema. 

Os encontros serão interrom-

ASSASSINATOS DE MALUANA

Alguns corpos continuam
em parte incerta

 ABIBO SELEMANE
abibo.selemane@snoticicas.co.mzd

pidos hoje (domingo) e retomados 
amanhã em diferentes comuni-
dades envolvendo os criadores de 
gado. 

Anotou que o suposto roubo 
aconteceu na Moamba, mas porque 
o proprietário é conhecido em Ma-
luana, a população solidarizou-se 
e juntou-se na busca e tortura dos 
supostos ladrões.

De referir que criadores dos dis-
tritos da Moamba, Magude, Manhi-
ça e Marracuene vêm se queixando 
constantemente do roubo de gado 
bovino. 

ARMAS DEVOLVIDAS
À POLÍCIA

Entretanto, a população de Ma-
luana devolveu as duas armas de 
fogo que estavam na posse dos cin-
co cidadãos torturados e enterrados 
vivos no dia de 23 de Junho, indi-
ciados de roubo de gado bovino.

O chefe do posto administrativo 
de Maluana, Juvenal Sigaúque, disse 
que as armas foram devolvidas em 
resultado do trabalho de investiga-
ção levado a cabo pela PRM e que o 
cidadão que estava na sua posse não 
está detido, “porque se acredita que 
não participou na confusão”. 

No que concerne aos nove deti-
dos, Sigaúque disse que instruiu, há 
dias, os familiares para se dirigirem 
à procuradoria distrital ou ao Insti-
tuto do Patrocínio e Assistência Ju-
rídica (IPAJ) para pedirem ajuda ou 
soltura dos detidos.  

A sugestão do chefe do posto 
vem na sequência das constantes 
aglomerações da população na sede 
administrativa, exigindo a soltura 
dos detidos, alegadamente porque 
não cometeram qualquer crime.

  

POPULAÇÃO 
ENFURECIDA

A população continua enfu-
recida devido à detenção de nove 
pessoas indiciadas do assassinato 
de sete indivíduos, supostamente 

envolvidos no roubo de três cabeças 
de gado bovino.

Reconhece que houve o crime, 
mas justifica que foi praticado por 
toda a população, portanto não so-
mente pelas pessoas que se encon-
tram encarceradas. 

Em conversa com o domingo, 
garantiram que não vão desistir de 
exigir a soltura dos nove detidos por 
os considerarem inocentes.

A revolta aumenta porque, se-
gundo narraram, não tem tido 
contacto com os detidos, e nem há 
informação sobre o local onde se 
encontram encarcerados. 

Ernesto Xerinda cria gado bovi-
no no posto administrativo de Ma-
luana. Ele diz que um primo seu de 
53 anos de idade está no grupo dos 
detidos. Ele está preocupado por 
não saber onde está o seu familiar.

No seu entender, o linchamento 
dos sete cidadãos demonstra a re-
volta dos criadores de gado naquele 
ponto da província de Maputo pelo 
facto de, nas suas palavras, as auto-
ridades policiais nada fazerem para 
estancar o problema.

“No ano de 2020 perdi 10 ca-
beças de gado. No ano passado, o 
meu pai sofreu o roubo de três. Não 
somos os únicos, são casos que se 
registam frequentemente”, referiu.

Por sua vez, Francisco Nguila 
explicou que as cinco vítimas foram 
enterradas vivas porque quando 
chegaram à comunidade, no dia 
23 de Junho, foram directamente à 
casa onde ocorreu o roubo. Encon-
traram o pastor a quem pergunta-
ram sobre o lugar onde  tinham sido 
enterrados os dois supostos ladrões. 
Respondeu que não sabia. 

“Levaram o pastor e meteram-
-no no carro. Os moradores uni-
ram-se e encetaram buscas até que 
foram encontrados quando se di-
rigiam à Estrada Nacional Número 
Um”.

Na altura, prosseguiu a fonte, 
“foram mandados parar, mas não 
obedeceram, o que enfureceu a po-

pulação. Outro grupo  conseguiu 
imobilizar os ladrões. No momento 
não houve piedade, nem conversa e 
aconteceu o pior”, narrou. 

Francisco Nguila contou que 
recentemente sofreu um roubo de 
cinco cabeças de gado.  

CONFIRMADA
A MORTE DE MEMBROS 
DA PRM

O porta-voz do Comando Pro-
vincial da Polícia da República de 
Moçambique (PRM), em Maputo, 
Joarce Martins, confirmou, ontem, 
ao domingo que três membros da 
corporação estão entre as vítimas 
do linchamento, cujos corpos fo-
ram exumados semana passada na 
Manhiça.  Os agentes estavam afec-
tos ao posto policial do Zimpeto, 
cidade de Maputo.

Foi neste contexto que a re-
portagem do domingo questionou 
como foi possível agentes afectos à 
cidade de Maputo aparecerem a fa-
zer diligências na Manhiça, fora da 
sua área de jurisdição. 

Em resposta, Joarce Martins 
afirmou que duas pessoas que ha-
viam escapado ao linchamenento 
apresentaram uma denúncia no 
Zimpeto, razão pela qual foram 
destacados três agentes para inves-
tigarem o crime.

Uma vez no terreno, a popula-
ção reconheceu os denunciantes 
como tendo fugido das suas mãos.

“A informação em posse do 
Comando Provincial da PRM, em 
Maputo, dá conta de que os três 
agentes policiais estavam na com-
panhia de dois indivíduos que 
tinham feito a denúncia sobre a 
morte das primeiras duas vítimas. 
Quando chegaram à comunidade, 
os denunciantes foram reconhe-
cidos pela população, como sendo 
fugitivos. Imediatamente, eles e os 
três agentes da PRM foram imo-
bilizados, torturados e enterrados 
vivos”, explicou.

A cova onde as cinco vítimas tinham sido enterradas
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Tabela salarial única
A tabela salarial única começou a pro-

duzir os seus efeitos jurídicos desde sexta-
-feira, 1 de Julho de 2022, o que significa que 
no final deste mês os funcionários e agentes 
do Estado começarão a auferir os seus ven-
cimentos dentro do espírito do novo quadro 
legal aprovado pela Lei n.º 4/2022, de 11 de 
Fevereiro.

Ressalve-se, entretanto, que os funcioná-
rios e agentes do Estado que à data da entra-
da em vigor da nova lei não tiverem, nos seus 
processos individuais, informação completa 
que possibilite o seu enquadramento nos 
diferentes grupos salariais continuarão a re-
ceber os vencimentos nos moldes do quadro 
legal anterior até à regularização, mas com 
efeitos retroactivos desde 1 de Julho. Quer 
dizer, ninguém ficará prejudicado por falta 
de um ou de outro documento.

A nosso ver, a Reforma Salarial do Estado, 
lançada mês passado pelo Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, é um dos acontecimen-
tos mais marcantes da nossa Administração 
Pública no período pós-Independência.

Historicamente, segue-se, como se sabe, 
à implementação da Estratégia Global da 
Reforma do Sector Público para o período 
2001-2011, através da Unidade Técnica da 
Reforma do Sector Público (UTRESP), ten-
do como propósito consolidar as mudanças 
parciais que vinham sendo feitas até então. 
Pretendia-se, igualmente, adequar o con-
junto das organizações que integram o sector 
público para fazer face aos desafios que se co-
locavam ao Estado moçambicano, no âmbito 
da legitimação do Estado de Direito nas suas 
relações com a sociedade como factor de ga-
rantia da soberania, conforme argumentou a 
CIRESP - Comissão Interministerial da Re-

forma do Sector Público (2001). 
Voltando à reforma salarial, ela tem mui-

tas vantagens, sendo de destacar as seguin-
tes:

Primeiro, tem o mérito de poder, pela 
primeira vez, reduzir as diferenças salariais 
entre funcionários e agentes do Estado com 
as mesmas qualificações académicas e expe-
riência profissional, o que tem como conse-
quência natural a previsibilidade da progres-
são em termos remuneratórios. 

Significa, por exemplo, que fica reduzi-
do o fosso salarial entre um funcionário ou 
agente do Estado com nível de licenciatura 
e com 10 anos de experiência afecto ao Mi-
nistério da Economia e Finanças e outro nas 
mesmas condições destacado para o Minis-
tério da Agricultura e Desenvolvimento Ru-
ral. 

Em segundo lugar, permite estabelecer 21 
níveis salariais e 63 posições para a progres-
são nas carreiras (contrariamente aos 108 
níveis da legislação anterior), tendo como 
critérios o tempo de serviço, o tempo na car-
reira, a idade do funcionário e as qualifica-
ções académicas.

Com a implementação da tabela salarial 
do Estado será possível, em terceiro lugar, 
conter os gastos na rubrica de salários e re-
munerações, uma vez que a lei anterior cria-
va espaço para arbitrariedades na fixação 
de subsídios pagos aos servidores públicos, 
titulares ou membros de órgãos públicos e 
órgãos da administração da justiça.

Em quarto, está a vantagem de se poder 
criar um ambiente de estabilidade profis-
sional e profissionalização da Administração 
Pública.

Fora isso, com a implementação da Re-

forma Salarial assegura-se a melhoria da 
gestão dos recursos humanos, financeiros 
e património do Estado, estabelece-se um 
equilíbrio entre as diferentes carreiras pro-
fissionais no sector e permite-se a abertura 
para a competitividade e comprometimento 
da generalidade dos servidores públicos.

Em suma, concordamos que esta reforma 
assegura, em última instância, que o sector 
público tenha quadros competitivos e mo-
tivados, com altos níveis de desempenho e 
melhores índices de produção.

Dizemos isto tendo em conta que nos úl-
timos anos o Estado vem perdendo quadros 
qualificados a favor do sector privado e de 
organizações não-governamentais devido à 
falta de uma política clara de incentivos para 
a manutenção de pessoal. Neste contexto, 
espera-se que esta reforma venha a contri-
buir para a redução desta tendência de fuga 
dos funcionários.

 Aliás, o Presidente da República, ao lan-
çar a reforma, disse acreditar que com esta 
iniciativa o Governo vai garantir a retenção 
da massa laboral mais jovem no aparelho do 
Estado, criando desta feita maior dinamis-
mo e renovação dos funcionários para que os 
diversos sectores possam dar respostas cada 
vez mais céleres às preocupações da popu-
lação. Neste contexto, domingo também 
defende que esta reforma seja implementada 
com maior transparência e honestidade pos-
síveis para não gorar as expectativas dos fun-
cionários e agentes que há muito aguardam 
por melhores dias na sua vida.

 Na verdade, mais do que conceber a re-
forma, o mais importante ainda é a sua im-
plementação. Só assim se poderão atingir os 
objectivos pretendidos. 
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PONTUANDO

Desencorajar

Reacção positiva ou exemplo a seguir
António Barros

MUTONYEDHO

A notícia foi (é) estarrecedora: sete 
pessoas enterradas vivas, em Maluane, 
província de Maputo. Causa? Alegado 
roubo de gado ou/e cumplicidade.

É péssimo sinal. Podemos estar à 
beira do precipício moral. A crueldade 
não teve limites. Roubar é mau. Lugar 
do ladrão é na cadeia. Mas as pessoas 
que escreveram este bárbaro episódio 
– espero que jamais se repita – excede-
ram-se. A todos os níveis. 

É cristalino que os criadores de gado, 
por causa dos roubos sistemáticos, têm 
sofrido avultados prejuízos e empurra-
dos à falência, alguns sem perspectiva 
de se reerguerem, e com crédito por 
honrar na banca. Dito de maneira sim-
ples, têm uma bomba entre as mãos.

Mas custa digerir que seres huma-
nos tenham enveredado por este trilho 
porque, até prova em contrário, o Ho-
mem é racional, logo distinto dos de-

mais seres vivos. Este tipo de inciden-
tes em pleno século XXI é horrendo.  

No velho Oeste, roubo de gado era 
sinónimo de forca. O que já de per si 
era(é) cruel. Feio. Pensei que esta práti-

ca nefasta tivesse ficado para a história. 
Que era só para lembrar nos romances 

western. Pelos vistos equivoquei-me.
Aflige-me o facto de este crime me-

donho poder ter sido presenciado por 
crianças, adolescentes e jovens. E é 
aqui onde reside o maior perigo, por-
que os maus hábitos geralmente fazem 
escola e colam rápido na sociedade. Es-
pero que não seja o caso.

Outro perigo é o nosso subcons-
ciente que também tem apetência para 
guardar coisas ruins.

Quantas vezes não vimos pessoas 
incrédulas pelos actos por elas pro-
tagonizadas e, quando interrogadas, 
apenas conseguiram balbuciar frases 
quase desconexas do jeito “acho que 
foram os demónios que me impeliram 
a tanto”?

Na cidade da Beira, há alguns anos, 
houve gente linchada por populares em 
fúria, perante o olhar de crianças, crian-
ças essas que hoje são Homens de bar-

ba rija, e, dias depois, constatou-se que 
entre as vítimas havia gente inocente. 

Justiça pelas próprias mãos é de de-
sencorajar. Não pode vingar. Agarre-se 
em mil e uma justificações ou  alegada 
lentidão do sistema da justiça, mas o 
ponto é: apenas as autoridades compe-
tentes têm o dever de julgar e conde-
nar, se for o caso, os que infrigem a lei.

A propósito de crianças, sobretudo 
as que presenciaram o acontecimento 
trágico de Maluane, rogo para que no 
subconscinte delas não tenham ficado 
impregnadas estas cenas difíceis, pois, 
caso isso aconteça, teremos perdido 
mais uma fatia futura da nossa moral e 
consciência colectiva. 

Deixemos a justiça ser derrimida pe-
los homens da toga, por um lado, e, por 
outro, fica claro que o crime não com-
pensa. Decididamente, quem se coloca 
a jeito... apanha.

São poucos os casos de reacção po-
sitiva por parte dos responsáveis do 
Governo aos mais diversos níveis às 
notícias que denunciam ou alertam 
para qualquer facto que, na óptica do 
jornalista, anda mal. Normalmente, os 
responsáveis reagem mal a esse tipo de 
notícias, acusando os jornalistas de es-
tarem a agir de má-fé, fazendo tempes-
tade em copo de água. Correm sempre 
em defesa dos visados pelas denúncias, 
condenando os jornalistas, aos quais 
inclusivamente se chama de agentes do 
inimigo que querem travar a marcha do 
processo de desenvolvimento.

Apenas para dar um exemplo. Pas-
sou-se comigo. Corria o ano de 1984. 
Zambézia era flagelada pela guerra de 
desestabilização. Deflagra um incêndio 
de grandes proporções no armazem de 
copra da Enacomo, arredores da cida-
de de Quelimane, próximo do campo 
de futebol do Clube Ferroviário. Em-
bora os bombeiros, com os seus par-
cos meios, estivessem a fazer de tudo 
para debelar as chamas, que teimavam 
em continuar, pois o óleo que a copra 
produz trazia mais chamas, quando os 
homens da paz, com o seu único car-
ro, faziam o percurso para trazer mais 
água. Três dias depois, escrevo uma 
notícia relatando o acontecido e qual 
não é o meu espanto quando sou cha-
mado ao Governo Provincial da Zam-
bézia, na presença de grande parte dos 
directores, para ser acusado de ter di-
vulgado um “segredo do Estado”.

Argumentavam os dirigentes que o 
incêndio poderia ter sido obra do ini-
migo e, como tal, não deveria ser di-
vulgado antes de tudo ser devidamen-
te averiguado. Quer dizer, a notícia só 
poderia ser dada a conhecer ao públi-
co quando o incêndio fosse debelado. 
Mais tarde, soube que o que o Governo 
Provincial queria era que a notícia só 
fosse divulgada pela rádio, depois de 
serem informadas do sucedido as es-
truturas centrais.

Orá, estavámos a falar de um in-
cêndio num armazém de copra. E só 
fariam essa comunicação quando as 
chamas estivessem completamente 
debeladas. Para esconder a sua inca-
pacidade de averiguar em tempo útil 
as causas do incêndio, os responsáveis 
atiraram para cima do jornalista o slo-
gan de que este estava a divulgar um 
“segredo do Estado”. Rotularam-lhe 
de anti-patriota. Engraçado e fácil de 
fazer.

Era apenas um exemplo que preten-
dia dar. Voltemos ao assunto que dá tí-
tulo a esta crónica: reacção positiva ou 
exemplo a seguir?

Ao longo dos meus anos de profissão 
de jornalista, que já não são poucos – 
tenho tantos anos de jornalismo quan-
tos Moçambique tem de independente 
–, tomei conhecimento em Chimoio, 
planalto da província de Manica, de 
uma reacção positiva a uma denúncia 
feita por um órgão de comunicação 
social. A notícia dizia que os residentes 

de Espungabera, distrito de Mossuri-
ze, queixavam-se dos maus-tratos de 
que eram vítimas por parte do médico 
em serviço no hospital local e que as 
parteiras da maternidade passavam 
a maior parte do tempo de serviço, 
particularmente no período noctur-
no, conversando com os amigos, não 
ligando patavina às parturientes que 
acorriam àquela unidade sanitária, 
razão pela qual muitas mulheres pre-
feriam dar à luz nas suas casas.

Reagindo a esta notícia de forma 
positiva, o governador da província de 
Manica, na altura Soares Nhaca, orde-

nou a Direcção Provincial de Saúde no 
sentido de criar uma comissão de in-
quérito para averiguar a veracidade da 
denúncia e, em função dos resultados, 
tomar as devidas medidas.

Este é um exemplo a seguir por todos 
quantos têm a tarefa de nos governar, 
tanto nas províncias como no conjunto 
de toda a nação. Com esta reacção po-
sitiva à nossa notícia divulgada, o go-
vernador deu a lição de que o jornalis-
ta é também um cidadão patriota, que 

sente, que ama, que tem os seus erros 
e virtudes, que vive os problemas da 
província, da nação e do seu povo e que 
também quer ver, como tantos outros 
cidadãos, dirigentes ou não, as coisas a 
andarem nos seus devidos carris. Como 
diria Unamuno, o jornalista é um “ho-
mem de carne e osso – que nasce, so-
fre, morre, sobretudo morre; que come 
e bebe e joga e dorme e pensa, sente e 
quer, o homem que se vê a quem se 
ouve, o irmão, o verdadeiro irmão”.

O governador de Manica deu a lição, 
a quem quis aprender, de que o jorna-
lista é sujeito agente da informação, o 
homem-ponte entre a sociedade e a 
fonte de produção dos acontecimentos. 
Num clima de liberdade, de verdade e 
de honestidade, o jornalista, ao propor 
os conteúdos de polarização ao ouvinte 
ou leitor, igualmente livres, dá origem 
a juízos de valor (opiniões) que, postos 
em contraste, enriquecem e estimulam 
a boa marcha do desenvolvimento da 
sociedade.

Espero, entretanto, que esta reac-
ção positiva do governador às de-
núncias feitas pelos moradores de 
Espungabera não tragam dissabores 
aos denunciantes, pois algumas vezes 
têm sofrido represálias, como aconte-
ceu com um cidadão que ficou detido, 
depois julgado e condenado, por ter 
denunciado os desmandos do presi-
dente da localidade de Chissassa, em-
bora os factos denunciados tivessem 
sido confirmados.

É péssimo sinal. Podemos 
estar à beira do precipício 

moral. A crueldade não teve 
limites. Roubar é mau. Lugar 
do ladrão é na cadeia. Mas as 
pessoas que escreveram este 
bárbaro episódio, espero que 
jamais se repita, excederam-

-se. A todos os níveis

Para esconder a sua incapaci-
dade de averiguar em tempo útil as 

causas do incêndio, os responsá-
veis atiraram para cima do jorna-
lista o slogan de que este estava a 

divulgar um “segredo do Estado
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MEF prepara componente 
fiscal do Fundo Soberano

A 
insegurança que assola a 
província de Cabo Delgado 
é vista pelos empresários 
que operam na zona Norte 
do país como um empe-

cilho para o desenvolvimento dos 
sectores industrial, energético, 
incluindo os de hidrocarbonetos e 
turismo. 

Os agentes económicos nacio-
nais que participaram da Cimeira 
de Energia e Indústria, realizada 
em Maputo, na semana finda, re-
feriram que a situação se agravou 
com as investidas feita pelos terro-
ristas à vila sede do distrito de Pal-
ma e áreas adjacentes, o que cul-
minou com a suspensão por tempo 
indeterminado das actividades da 
multinacional francesa Total, re-
sultando no encerramento desta 
companhia e de todas as outras 
que lhe forneciam bens e serviços.

Para além da questão de inse-
gurança, disseram que persistem 
constrangimentos relacionados 
com a qualidade das vias de aces-
so para facilitar o escoamento da 
produção, víveres, equipamentos, 
entre outros.

Acrescentaram que também 
encontram dificuldades no acesso 
à energia eléctrica que ainda não 
chega a alguns locais de explora-
ção ou, quando chega, não tem a 
necessária qualidade e fiabilidade 
para a segurança das operações. 

A título de exemplo, Agnaldo 
Laice, director-geral da Syrah Re-
sources, um dos maiores desafios 
que existem ao nível da província é 
a insegurança, pois a instabilidade 
tem causado diversos problemas. 
“Neste momento ninguém se sen-
te seguro. Só com os incidentes 
ocorridos nas últimas semanas o 
preço das nossas acções na Bolsa 
de Valores caiu em cerca de 20 por 
cento”, disse.

No seu entender, o país precisa 
resolver um conjunto de proble-
mas básicos para que a indústria 
mineira possa desenvolver, indi-
cando o caso das estradas que não 
se apresentam em condições de 
transitabilidade.

No caso da energia eléctrica, 
que é fornecida pela empresa Elec-
tricidade de Moçambique (EDM), 
Laice disse que esta não consegue 
satisfazer as necessidades da in-
dústria e, para o caso concreto da 
sua empresa que opera em Balama, 
nem sequer tem acesso à energia 
da rede nacional. 

“Usamos Diesel para gerar a 
nossa energia e isso representa 
custos. Por essa razão estamos a 
construir um parque fotovoltai-
co para ver se eliminamos o uso 

preciso que estes façam parte dos 
planos de desenvolvimento mais 
realísticos para este sector”.

Enquanto isso, Geert Klok, 
director-geral da Mina de Grafite 
de Ancuabe, recordou que mais 
16 novos blocos estão disponíveis 
para pesquisa na bacia do Rovuma 
e em Angoche. 

Além disso, ainda em 2023 se-
rão realizados novos estudos sís-
micos no país para apurar a exis-
tência de hidrocarbonetos. “Os 
primeiros resultados dos testes 
realizados na Plataforma Flutuante 
Coral Sul mostraram que o gás de 
Moçambique é muito limpo, tem 
grande potência, o que significa 
que é económico”. 

EXPLORAÇÃO 
SUSTENTÁVEL

O secretário permanente do 
Ministério dos Recursos Minerais 
e Energia (MIREME), Teodoro Va-
les, defende que a exploração dos 
recursos naturais no país deve ser 
feita de forma sustentável, trans-
parente e inclusiva para que os 
seus benefícios contribuam para o 
desenvolvimento socioeconómico 
do país. 

“Pretendemos que estas po-
tencialidades energéticas sejam 
usadas como força motriz da in-
dustrialização nacional. Estamos 
cientes que para o alcance deste 
objectivo são necessárias estraté-
gias que provam a participação do 
sector privado na cadeia de valor”, 
disse.

Recordou que o Governo de 
Moçambique elegeu os sectores de 
energia agricultura, infra-estru-
turas e turismo como áreas prio-

ritárias para o desenvolvimento 
socioeconómico nacional, daí que 
o aumento da disponibilidade de 
energia através do investimento 
público-privado em infra-estru-
tura de geração de energia com 
recurso a fontes convencionais, 
bem como a gás natural e energias 
renováveis se transforma num im-
perativo.  Alistou como desafios 
nesta a industrialização através da 
promoção e construção de em-
preendimentos para a geração de 
energia como são os casos de bar-
ragens multiusos e centrais ter-
moeléctricas a gás.  

Disse que para o alcance destes 
objectivos estão em curso acções 
para o aproveitamento das reservas 
adicionais de gás que se encontram 
nos campos de Pande e Temane, 
com vista a viabilizar os empreen-
dimentos a serem estabelecidos na 
província de Inhambane.

Tais reservas poderão permitir a 
produção de 450 MegaWatt (MW), 
que se espera que sejam introdu-
zidos na rede nacional de energia 
ainda neste quinquénio (2019-
2024), altura em que também se 
prevê o aumento da capacidade 
de geração de energia na ordem de 
600 MW.

Neste universo, as energias 
renováveis terão uma participa-
ção de 200 MW e o restante será 
a energia térmica em gás natural. 
A construção da central térmica 
em Inhambane agrega uma cons-
trução da linha de transporte de 
Temane para Maputo, que vai cor-
responder à primeira fase da linha 
Tete-Maputo. 

“Estes empreendimentos visam 
responder ao desafio do aumento 
da disponibilidade de energia para 

as necessidades de desenvolvi-
mento económico social do país, 
irão melhorar a segurança e fiabili-
dade no fornecimento de energia”, 
aludiu.

ENERGIAS RENOVÁVEIS
COMO ALTERNATIVA

Pedro Nguelume, administra-
dor executivo para o Pelouro de 
Desenvolvimento de Negócios 
da empresa Electricidade de Mo-
çambique (EDM) recordou que 
o recurso às energias renováveis 
foi iniciado pela empresa e hoje 
está a ser liderado pela Autorida-
de Reguladora de Energia (ARE-
NE). “Começamos com projectos 
pequenos, olhando para o sector 
eléctrico e para aquilo que a nossa 
estrutura podia comportar”.

Ngulume fez saber que Moçam-
bique é dos países menos elec-
trificados, o que obriga a que se 
busquem alternativas por via das 
energias renováveis. “De alguma 
forma o regulamento das energias 
renováveis traz incentivos para 
quem pretende investir neste sec-
tor porque isso vai permitir que se 
chegue à população menos favore-
cida e recôndita e, deste modo, se 
atingir os objectivos da electrifica-
ção até 2030”. Entretanto, referiu 
que existem desafios, uma vez que 
as energias renováveis, sobretudo 
as mais acessíveis, como a solar, 
têm um investimento inicial alto, 
comparativamente ao rendimento 
per capita.

Segundo ele, antes de a EDM 
começar a implementar o progra-
ma das energias renováveis, teve 
que perceber como ia alcançar as 
populações mais recônditas, pois 
não dispunha de linhas de trans-
porte e o balanço financeiro era 
muito fraco para implementar es-
sas soluções.

Para ultrapassar este obstácu-
lo, disse que a empresa investiu 
nas centrais solares de Mocuba, 
na Zambézia, e Metoro, em Cabo 
Delgado, que estão a alimentar as 
populações das zonas rurais. “A 
escolha destes dois pontos foi por-
que existiam subestações que fa-
cilmente transportariam energia, 
caso contrário seria necessário in-
vestir em toda a cadeia, nomeada-
mente no transporte, subestação, 
distribuição, postos de transfor-
mação, entre outros”, frisou

Pedro Ngulume que já existe 
um regulamento que dá incentivos 
para se investir nesta área, mas o 
desafio é saber como é que se vai 
garantir que a população mais re-
côndita tenha capacidade para pa-
gar, pois é preciso chegar através 
da competição, mas com tarifas 
baixas.

de combustíveis e nos tornarmos 
auto-suficientes”, destacou. 

Agnaldo Laice recordou que a 
sua empresa produziu, em 2018, 
mais de 100 mil toneladas de gra-
fite e no ano seguinte chegou a 
150 mil toneladas, o que fez que se 
tornasse o maior produtor a nível 
mundial e tem a China como maior 
consumidor. 

Além disso, a empresa possui 
mais de mil funcionários, dos quais 
97 por cento são moçambicanos. 
“Temos compromisso de investir 
mais de 15 milhões de dólares em 
projectos comunitários”, referiu.

Acrescentou ainda que só em 
2021 a empresa gerou cerca de 
200 milhões de dólares em contri-
buições fiscais para o Estado pois, 
apesar da pandemia da covid-19, a 
companhia continuou a produzir e 
a exportar. 

Por seu turno, Eugénio Silva, 
presidente da Câmara de Minas de 
Moçambique, referiu que é preci-
so investir no sistema ferroviário 
nacional e na electrificação. Tam-
bém falou sobre a necessidade de 
se apostar no sistema viário e na 
energia eléctrica que apresenta 
muitos problemas de acessibilida-
de, qualidade e quantidade.  

“A questão de energia eléctri-
ca é muito séria. Precisamos de 
melhorar este sector. Até ao mo-
mento, é apenas a EDM é que nos 
fornece energia e nem sequer exis-
tem infra-estruturas para permitir 
a entrada de outros fornecedores”, 
destacou. 

Silva referiu que no sector mi-
neiro formal existem cerca de nove 
mil trabalhadores empregues, mas 
no sector artesanal são centenas 
de milhar que operam, “por isso é 
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A 
maior concessioná-
ria de produção de 
algodão estabelecida 
na província de Cabo 
Delgado, a britânica 

Plexus, está com um défice 
orçamental estimado em cer-
ca de cinco milhões de dóla-
res para fazer face a despesas 
diversas, incluindo o paga-
mento de salários, compra de 
algodão e custos operacionais.

Dados colhidos junto de um 
representante da empresa, 
de nome Francisco Chicosse, 
indicam que aquela empresa 
não está sequer em condições 
de adquirir as cerca de 6500 
toneladas de algodão produ-
zidas em toda a província na 
presente campanha. 

Segundo a fonte, a este di-
lema acresce-se a falta de ca-
pacidade financeira para a li-
quidação da dívida acumulada 
junto dos produtores na cam-
panha passada, cujo montan-
te é estimado em cerca de 76 
milhões de Meticais.

“A empresa endereçou uma 
carta ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável 
(FNDS), na qual solicita este 
apoio financeiro, com o qual 
pretende pagar salários aos 
seus cerca de 300 trabalha-
dores permanentes, liquidar 
a dívida da produção do ano 
passado, comprar a produção 
deste ano e cobrir os custos 

operacionais”, disse.
Soubemos que a referida 

carta terá sido endereçada 
àquela entidade ligada ao Mi-
nistério da Agricultura e Se-
gurança Alimentar (MASA) há 
cerca de três semanas e ainda 
não colheu qualquer resposta, 
sendo que esta é a única alter-
nativa que resta à Plexus da-
das as barreiras que a empresa 
enfrenta para aceder a finan-
ciamentos bancários.

“Nenhum banco se mostra 
disponível a financiar as nos-
sas actividades por causa do 
risco associado aos problemas 
de segurança que a provín-
cia vive. Dizem que estamos 
a operar numa área de risco 
vermelho”, frisou. 

No caso do distrito de An-
cuabe, que só há poucas sema-
nas se debateu com a incursão 
dos terroristas, Chicosse dis-
se que a empresa investiu na 
aquisição e distribuição de 
insumos aos produtores que, 
entretanto, estes tiveram de 
abandonar as respectivas al-
deias deixando para trás a 
produção por colher. 

“Esta produção está perdi-
da. Não vai ser colhida porque 
uma parte considerável da po-
pulação abandonou as aldeias 
para se abrigar em outros locais 
considerados seguros, com 
destaque para a capital pro-
vincial, Pemba”, sublinhou. 
No que se refere ao distrito 
de Meluco, a Plexus deu pri-
mazia à produção de algodão 
orgânico, pelo que o custo dos 

insumos foi reduzido uma vez 
que se tratou maioritariamen-
te de produtos naturais.

Entretanto, as preocupa-
ções levantadas por aquela 
empresa relacionam-se com a 
situação geral de segurança da 
província onde os mais de 50 
mil produtores envolvidos na 
produção de algodão têm vin-
do a abandonar a actividade 
por receio de ataques.

“Sem o apoio solicitado ao 
Governo, através do FNDS, 
vamos ter de paralisar todas as 
operações para não acumular 
mais dívidas com os produ-
tores e agravar os custos ope-
racionais”, disse, para depois 
acrescentar que, para além 
dos 300 trabalhadores per-
manentes e dos cerca de mil 
sazonais, a empresa lida com 
cerca de 165 mil produtores 
estabelecidos na região Norte 
do país.

Ao que apurámos de outras 
fontes, a Plexus vem enfren-
tando uma crise financeira 
desde o ano de 2020, altura 
em que os seus trabalhadores 
efectivos entraram em greve 
reclamando o atraso no paga-
mento de salários que já dura-
va quatro meses.

Naquela altura, foi feita 
uma intervenção do Gover-
no, no valor de cerca de dois 
milhões de dólares que per-
mitiram que a dívida com os 
trabalhadores fosse sanada e 
também fosse possível pagar 
aos produtores e manter a 
empresa operacional.      

d Jorge Rungo
jorge.rungo@snoticicas.co.mz
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Algodão ameaçado
em Cabo Delgado EURITZ UAMUSSE

Decoração simples 
pode mudar
o ambiente 

Jovens Empreendedores

A empreendedora Euritz Ua-
musse, decoradora de interiores, 
defende que uma decoração sim-
ples pode mudar o ambiente no 
interior da casa, porque decorar 
transcende a necessidade de se ter 
muitos móveis espalhados pelos 
cantos, sem transmitir conforto e 
felicidade para os residentes.

Para que o local seja compos-
to por itens que tragam conforto e 
acolhimento, devem atender a al-
guns requisitos relacionados com o 
jogo de cores de artigos e paredes, 
de modo a transmitir um efeito 
psicológico-emocional. 

“Em Moçambique, por não ha-
ver cultura de contratar especia-
listas de decoração de interiores, 
as pessoas têm investido em infra-
-estruturas e ignoram a parte es-
sencial de decoração que pode dar 
um ambiente harmónico para o seu 
bem-estar”, lamentou. 

A proprietária da empresa Luxo 
Lar, especializada em venda de ar-
tigos de decoração e de cozinha, e 
fornecedora de materiais diversos 
a hotéis e restauração, disse que “a 
empresa traz soluções mais abran-
gentes para desconstruir a ideia 
de que a contratação dos serviços 
de designer de interiores é para a 
classe alta. As donas de casa têm 
de abdicar do serviço de arrumação 
e procurarem especialistas para o 
efeito”, apelou.

Para se estabelecer como de-
coradora, Euritz Uamusse teve de 
fazer vários cursos “online” sobre 
técnicas de cores, organização de 
espaço, entre outras pesquisas que 
lhe permitem trabalhar com pro-
fissionalismo. 

Com a ajuda do marido, Ed-
son Uamusse, Euritz começou por 
adquirir artigos de decoração de 
interior e de cozinha na África do 
Sul. Para o efeito, investiu 15 mil 

Meticais. Foi comercializando os 
produtos porta-a-porta até ganhar 
notoriedade no mercado.

“Em 2014, acabámos arranjando 
um espaço num centro de negó-
cios que albergava um balcão, sofá 
e uma estante que apenas tinha seis 
artigos nas prateleiras, nomeada-
mente taças, talheres e tecidos”, 
lembrou. 

Com recurso às redes sociais 
divulgou fotos e vídeos e a empre-
sa foi ganhando mercado, por isso 
transferiu-se para um local mais 
espaçoso e, em 2015, com a con-
juntura económica e financeira que 
assolou o país, foram obrigados a 
encerrar as portas devido às dificul-
dades para a aquisição de artigos na 
China, por causa da depreciação do 
Metical.

Para não estar de braços atados, 
a empreendedora investiu 50 mil 
Meticais na aquisição de material 
higiénico, lençóis, robes, toalhas 
e não só, para fornecer a hotéis, na 
cidade de Maputo. “Vendíamos a 
meio-gás por recear não conseguir 
responder à demanda. Dessa forma, 
fomos reinvestindo até conseguir 
firmar contratos com grandes ho-
téis que já queriam acessórios per-
sonalizados e, graças a Deus, con-
seguimos dar a resposta”. 

Quando parecia que tudo estava 
ao rubro, em 2020, com a eclosão da 
covid-19, que, devido aos sucessi-
vos decretos do Conselho de Mi-
nistros, impunha restrições de fun-
cionamento de hotéis, retomaram 
com alguma intensidade a aposta 
na decoração de interiores e venda 
de artigos. 

Com mais de seis trabalhado-
res, Euritz contou-nos que tem um 
armazém no município da Matola 
onde fabricam poltronas e sofás, 
entre outros artigos. “Actualmen-
te, contamos com uma loja que nos 
permite ter maior visibilidade por 
estar bem localizada, na cidade de 
Maputo”, disse.

d Idnórcio Muchanga
idnórcio.muchanga@snoticias.co.mz
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contacto sexual, pois as 
lesões que ocorrem deixam 
vulnerável as paredes do 
canal vaginal.   

USO FREQUENTE
DE CALÇAS

A candidíase também 
é uma infecção muito 
frequente na mulher.  

Sim. Esta infecção está 
muito ligada à higienização 
do canal vaginal. Ela pode 
ocorrer tanto na mulher 
grávida por causa das 
alterações hormonais, assim 
como na mulher não grávida. 
Existem vários factores que 
podem influenciar o seu 
aparecimento. Actualmente, 
os hábitos da mulher 
mudaram muito. Temos 
tendência a usar calças 
com mais frequência, por 
exemplo. Esta peça de roupa é 
fechada e quente, o que pode 
tornar o ambiente quente e 
húmido, contribuindo para 

a alteração do ambiente 
natural da vagina. Isto pode 
ter como consequência o 
aumento da quantidade de 
secreção que se pode tornar 
muito ácida, a ponto de 
queimar as paredes, criando 
assim uma vaginite.  

Quando é que a mulher 
deve desconfiar do fluído 
vaginal que liberta? 
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A calça é fechada e quente, o que pode tornar o ambiente quente e húmido, contribuindo para a alteração do ambiente natural da vagina

A rapariga deve 
também ir à 
consulta de gi-
necologia logo na 
primeira mens-
truação, pois é 
nesta fase que ela 
é esclarecida so-
bre como deve-
rá cuidar de si e 
melhor entender 
o seu organismo

Infecções ginecológicas
podem levar à esterilidade 

Em entrevista ao domingo, Renata Munguambe, médica, fala do uso frequente de 
calças como factor que pode alterar o ambiente natural da genitália feminina

I
nfecções ginecológicas 
recorrentes podem levar 
a mulher a ter dificulda-
des em conceber. Quem 
o afirma é Renata Mun-

guambe, médica ginecolo-
gista e obstetra. Entretanto, 
chama atenção para a impor-
tância de cuidar do aparelho 
genital feminino, uma vez 
que a sua anatomia o torna 
vulnerável a infecções.

Em entrevista ao domingo, 
a especialista desmistifica os 
processos que contribuem 
para o aparecimento de 
doenças ginecológicas e 
defende que o ginecologista é 
um médico aliado da mulher 
para a vida inteira que deve 
ser consultado desde o 
aparecimento da menarca, a 
primeira menstruação.

Por que a mulher é mais 
propensa a desenvolver 
infecções no seu aparelho 
genital em relação ao 
homem?

A constituição do órgão 
genital feminino é logo, 
à primeira, diferente do 
masculino.  Se  analisarmos 
a anatomia do genitalia da 
mulher, veremos que ela já a 
coloca numa posição muito 
vulnerável. Isto porque ela 
está entre dois orifícios de 

descarga de componentes 
inúteis ao organismo, o 
urinário, que está acima, e 
o anal, abaixo, o que quer 
dizer que está susceptível 
à entrada de bactérias 
provenientes destes dois 
orifícios. Enquanto a parte 
terminal da genitália 
masculina é extereorizada 
e, por isso, é muito fácil de 
fazer a limpeza. E se juntada 
à circuncisão melhora 
ainda mais a questão de 

limpeza, enquanto a vagina é 
diferente. 

Qual deve ser o melhor 
ambiente para boa saúde do 
órgão genital feminino?

O  melhor ambiente para  a 
boa saúde é o equilíbrio que 
deve existir nela. A vagina 
tem um cheiro característico 
e contém fungos e outros 
microorganismos que 
habitam lá normalmente sem 
criar problemas e equilibram 
o bem-estar dela. Por 

exemplo, o PH e a flora, entre 
outros micro-organismos, 
contribuem para que a saúde 
do aparelho genital esteja 
íntegro. 

Daí que quando 
introduzimos o nosso dedo 
no interior da vagina com 
o intuito de fazer limpeza, 
podemos estar a introduzir 
também bactérias e 
desequilibrar o seu bem-
estar.

De forma concreta, quais 
são as consequências?

Primeiro, é preciso dizer 
que este acto é uma agressão 
à vagina, pois as bactérias 
protectoras ficam estressadas 
e começam a produzir 
secreções, como forma 
de resposta à agressão ali 
presente. Por isso, a mulher 
pode ter corrimento, ardor 
ou prurido (comichão). Este 
corrimento pode se tornar 
mais àcido devido à alteração 
do PH, queimar as paredes 
vaginais, provocar uma 
inflamação e criar lesões.

Quando a mulher vê este 
aumento de secreções o que 
deve fazer? 

Deve ir à ginecologia. Olha 
que só a pequena alteração 
que vai acontecer na genitália 
da mulher, como me referi 
antes, vai criar um ambiente 
propenso à transmissão de 
doenças, se houver algum 
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Há bactérias que vivem no interior do órgão para proteger o ambiente da genitalia

Evitar penso diário

Quando a secrecão que 
ela liberta for em grande 
quantidade a ponto de 
molhar a roupa interior e 
incomodar.  Não deve possuir 
um cheiro demasiado forte, 
isto já não é normal.

Contudo, é preciso deixar 
claro que a vagina sempre 
foi húmida. No entanto, 
existem diferentes fases em 
que as secreções vaginais 
vão alterando. Por exemplo, 
quando a mulher termina 
o ciclo menstrual, tende a 
ter uma secreção um pouco 
creme e densa. No meio, é 
ranhosa e geralmente vem 
acompanhada de dores num 
dos ovários e, no fim, volta a 
ser de cor creme.  

Que consequências as 
infecções podem trazer para 
a mulher a longo prazo?

As infecções podem fazer 
a mulher adoecer ou ter 
dificuldades de conceber. 
Algumas podem ter uma 
gravidez ectópica, como 
consequência da ocorrência 
de infecções e inflamações 
mal curadas. A saúde 
reprodutiva estaria afectada 
por conta desta alteração 
do aparelho genital, pois 
a sua integridade fica 
alterada. Portanto, nesta 
alteração as trompas 
podem ficar obstruídas 
total ou parcialmente. 
Quando a obstrução é 
parcial pode colocar em 
risco a vida da mulher e, na 
obstrução total, a mulher 
não consegue engravidar. 
Se consegue engravidar, 
para algumas, se não tratar 
esta doença, pode passar 
para o bebé. Estamos a falar 
de doenças como a sífilis e a 
gonorreia.

Como estas doenças 
podem afectar um recém-

por isso se torna muito fácil 
entrar uma bactéria por ali e 
desenvolver uma infecção.

Como deve ser feita a 
higiene vaginal?

A higienização deve ser 
feita sempre no sentido de 
frente para trás. Iniciamos 
sempre com a lavagem 
externa da vagina, depois 
o ánus e não o inverso, pois 
as fezes possuem bactérias 
também e no acto de limpeza 
podemos transportar estas 
fezes para a genitália. 
Não aconselho a fazer as 
conhecidas duchas vaginais, 
pois a mulher  corre o risco 
de retirar toda a protecção do 
órgão. 

Há bactérias ou micro-
organismos que vivem no 
interior do órgão, justamente 
para proteger o ambiente. 
E sem elas temos a vagina 
totalmente  desprotegida e 
vulnerável para desenvolver 
uma infecção. No dia-a-dia, 
devemos ter preferência por 
roupas frescas e calcinhas 
de algodão, pois arrejam 
e absorvem as melhor  as 
secreções. 

Durante o período 
menstrual de quanto em 
quanto tempo a mulher 
deve trocar de penso?

No período menstrual, 
o penso dever ser trocado 
de três em três horas, 
de acordo com o fluxo 
sanguíneo de cada mulher,  
pois o ambiente húmido 
do penso é propenso à 
multiplicação de bactérias. 
Não é recomendável o uso 
do penso diário se não 
houver necessidade. 

Para além destes 
cuidados de higiene, que 
outros a mulher deve ter 
em conta para se prevenir?

Devemos beber um 
litro e meio a dois litros 
de água por dia e urinar 
constantemente. Já é um 
bom começo. A rapariga 
deve também ir à consulta 
de ginecologia logo na 
primeira menstruação, 
na menarca, pois é nesta 
fase que ela é esclarecida 
sobre como deverá cuidar 
de si e melhor entender 
o seu organismo. Quanto 
à mulher, deve visitar o 
médico pelo menos duas 
vezes ao ano.  

Por muito tempo, 
factores culturais e 
crenças interferiram nesta 
questão.  Como vê esta 
realidade actualmente?

As mulheres aparecem 

mais às consultas apenas 
por causa do corrimento. Se 
for por conta da dor, aqui 
no sul ainda há muito tabu 
em relação à dor. A mulher 
suporta o acto sexual com 
dor e não diz absolutamente 
nada, porque tem de dar 
prazer ao parceiro, porque 
foi educada assim. Sequer 
partilha com o companheiro 
com o receio de ser julgada. 
Ela demora muito ir ao 
hospital. Mas, quando ela é 
mais esclarecida, tende a ir 
mais cedo ao hospital. Hoje, 
temos muitas fontes de 
informação que permitem 
desmistificar muitos tabus. 

Nas nossas consultas, o bolo 
maior de queixas frequentes 
das mulheres é dor pélvica 
crónica. 

As inflamações pélvicas 
podem desenvolver 
cancro?

Não todas elas. As 
infecções de transmissão 
sexual fazem com que a 
mulher se torne vulnerável 
à entrada de germes. Um 
dos cancros que está muito 
relacionado a uma doença 
de transmissão sexual é o 
cancro do colo do uterino, 
por causa do vírus de 
papiloma humano.    

nascido?
No caso da gonorreia, a 

criança pode nascer com 
conjuntivite. A sífilis pode 
fazer com que a criança tenha 
lesões na pele, pode afectar a 
formação dos ossos, os dentes 
particularmente aparecem 
com uma característica 
própria. Num estágio 
posterior, ela pode causar 
lesões cerebrais. Por isso os 
programas do Ministério da 
Saúde incluíram o programa 
de paragem única. Nestes 
programas encontra-se a 
mulher no mesmo local e 
ali rastreia-se tudo. Numa 
consulta pré-natal ou 
da mulher, rastreiam-se 
infecções de transmissão 
sexual, o cancro e fazem o 
chek-up para todas as doenças 
que podem acometer a 
mulher na fase em que ela se 
encontra. 

Por que é que a mulher 

está susceptível a contrair 
a infecção urinária na 
gravidez?

Existem vários factores. 
Primeiro, o facto de os vasos 
se tornarem permeáveis, 
deixarem passar açúcar. 
Outro factor é que na 

gravidez há relaxamento 
não só das articulações e 
musculatura, mas também 
do tracto intestinal. Isto 
é, a mulher grávida vai ter 
um trânsito intestinal mais 
demorado. O relaxamento 
da uretra também acontece, 
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“É a nossa mensagem de esperança que as coisas vão mudar” – Yolanda

Banda Kakana apresenta o seu terceiro álbum de originais 

 Álbum chega ao público em finais de Julho 

“Uma Nova Flor”
da Banda Kakana

Q
uando o pessimismo e ne-
gatividade caracterizavam 
o período mais crítico da 
pandemia causada pelo 
novo coronavírus, a Ban-

da Kakana encontrou campo fértil 
para lançar a semente da espe-
rança, produzindo o álbum “Uma 
Nova Flor”. O disco de originais 
com 17 faixas é uma miscelânea de 
ritmos, sabores e aromas que par-
tem de Moçambique e vão se es-
palhando pelo mundo, a funcionar 
como um balão de oxigénio num 
período onde havia tudo, menos fé. 

A proposta chega ao público no 
dia 29 de Julho do ano em curso e o 
agrupamento já trabalha nos pre-
parativos para a sua apresentação 
pública num concerto em que 90 
por cento dos que colaboraram para 
a sua materialização deverão estar 
em palco.  

“Uma Nova Flor” é o culminar 
de um trabalho da banda em co-
laboração com uma nata de artis-
tas que emprestaram o seu talento 
para dar mais vida às músicas, num 
exercício de crescimento e inter-
nacionalização. De Moçambique: 

Mingas, Jimmy Dludlu, Wazimbo, 
Bob Lee, Wanda Baloi, AZ Khine-
ra, Mr. Kuka, entre outros. De Cabo 
Verde participam Kim Alves e Tito 
Paris, e da Guiné-Bissau, Micas 
Cabral, artistas que fizeram o seu 
talento atravessar o Altântico para 
o Índico para enriquecer o trabalho 
da Banda Kakana, unindo culturas.

A composição foi compartilha-
da entre vários artistas, mas acabou 
pesando a pena de Jimmy Gwaza, 

que é também guitarrista da banda, 
numa escrita que reflecte a alegria e 
exclui a tristeza e mortes deixadas 
pela covid-19. Mais do que mensa-
gem de esperança, Kakana encon-
trou neste álbum o lugar perfeito 
para explorar a diversidade linguís-

tica de Moçambique, os hábitos, 
ritmos, assim como regressar ao 
passado e clamar pelos valores mo-
rais e sociais que se vão destruindo 
ao longo dos anos, sobretudo com 
a evolução galopante da tecnologia. 

E mais: é um álbum que tem na 
marrabenta a rampa para comuni-
car com o mundo, adocicado pelas 
múltiplas danças e sons como ma-
piko, nfena, coladera (Cabo Verde), 
mbila, tufo... Portanto, o disco é 

também um regresso a Inhamba-
ne, à infância passada no Alto Maé, 
Mafalala e Infulene dos principais 
membros do grupo, Jimmy e Yolan-
da Chicane. 

“Também buscamos Deus nos 
momentos difíceis. Foi onde en-
contrámos a esperança, porque 
nos tiraram tudo, menos a música. 
Onde há mente para pensar e o co-
ração a bater, tudo é possível”, diz-
-nos Jimmy Gwaza. 

Além de ser uma expressão 
de resiliência e resistência, “’Uma 
Nova Flor’ conta um pouco do que 
somos, é nosso refúgio e resgate de 
valores”, explica a vocalista princi-
pal da banda, Yolanda. 

A faixa que dá título tem a co-
laboração do cabo-verdiano Kim 
Alves. No entender de Yolanda, é a 
música que resume o espírito que se 
pretende neste trabalho discográ-
fico. “Há uma passagem na música 
que diz ‘a vida é curta para guardar 
mágoas’. Isto é tudo. Queremos 
muita coisa porque temos de sus-
tentar a família e esquecemo-nos 
de viver. Não basta ter dinheiro, se 
não tens tempo para ti não vale a 
pena”.

DE LEITURAS
AO ÁLBUM

O confinamento por conta da 
pandemia da covid-19 não foi de 
todo mau. Travou-se o frenesim, a 
correria dos dias e Yolanda encon-
trou um espaço para desenvolver 
ainda mais o seu gosto pela leitura. 
E, nestas andanças, cantou alguns 
textos na Associação de Escritores 
Moçambicanos (AEMO) como for-

ma de fazer a arte chegar às pessoas 
durante o período de “reclusão”. 
Foi ali onde calhou com “Súplica”, 
poema de Noémia de Sousa, e de-
cidiu cantá-lo neste novo álbum 
(faixa 10). 

Na música, uma vez mais, 
Jimmy, o compositor, regressa à sua 
zona de origem, Inhambane, e en-
contra na timbila a inspiração ideal 
para dedilhar a sua guitarra, tendo 
como foco a makhara, que é toda a 
estrutura coreográfica que marca a 
dança da timbila.  

Da nostalgia, nasceu a faixa 
“Saudades” (faixa 7), que é, acima 
de tudo, uma conexão entre o Índi-
co e o Atlântico, entre a marrabenta 
e a coladeira. A música conta com a 
participação especial de Tito Paris, 
que, além de emprestar a sua voz, 
tocou cavaquinho. “Nunca tivemos 
um encontro presencial com Titos, 
quem nos conecta é Otis, um amigo 
que temos em comum. ‘Saudade’ é 
sobre voltarmos às nossas raízes e 
sermos moçambicanos e também 
é dedicada a todos os africanos que 
vivem na diáspora e que de alguma 
forma sentem saudades de casa”. 

Ainda neste quesito de viagem 
no tempo, a segunda faixa do ál-
bum, “Mathacosana”, que sai com 
a participação especial de Mingas, 
resvala para esta necessidade de 
ensinar aos mais novos os antigos 
costumes, as brincadeiras do pas-
sado, num exercício de resgate dos 
valores. A crítica social feita nesta 
música é complementada por ou-
tra, “Aldeia 1980”, que se debruça 
sobre a necessidade de afastar as 
crianças dos aparelhos digitais e 
ensiná-las que a vida não se resume 
às imagens que nos chegam através 

da tela mágica.  “’Mathacosana’ é 
um diálogo entre duas gerações, 
em que uma reclama pelo facto de a 
outra não estar a deixar um legado, 
é um grito das crianças a pedirem 
socorro aos pais para que não os 
deixem sem histórias para contar”, 
relata Jimmy.

Enquanto “Aldeia 1980” “é 
uma crítica social. Hoje temos as 
crianças que já não correm, não 
saltam. Mas elas querem brincar, e 
nós, os pais, é que devemos criar o 
tal ambiente. O futuro delas depen-
de de nós”, esclarece Yolanda. 

A banda convidou Wazimbo, 
que cantou “Carolina”, faixa 11. 
Na música, critica-se o comporta-
mento desviante das meninas que 
se envolvem com inúmeros ho-
mens. Wazimbo diz que tem como 
compromisso continuar a colaborar 
com artistas mais jovens.  

“Tenho sido um livro aberto, 
desde os tempos do Digital MC. Ele 
foi o primeiro a aproximar-se de 
mim e pedir apoio. Quando traba-
lho com Kakana, sinto no íntimo 
que é o reconhecimento do que sou 
na arte musical. Sinto-me valoriza-
do. Emprestar o meu conhecimen-
to é um dever, uma obrigação na 
qualidade de mais velho. Temos de 
deixar um legado”.

CARINHO AOS PAIS 

Se os outros álbuns da banda 
são um encorajamento ao empo-
deramento da mulher, neste novo 
trabalho discográfico, o agrupa-
mento apresenta uma mensagem 
de agradecimento aos pais que 
dia e noite dão tudo de si para ve-
rem as suas famílias nas melhores 
condições. Nas faixas 5 e 9, com os 
títulos “Pai” e “Ku Khensa”, res-
pectivamente, a banda recorre à 
marrabenta para enaltecer a figura 
paterna em resposta aos pedidos 
constantes do público. 

“Talvez sem nos aperceber-
mos, mas, por influência minha, 
fomos destacando a mulher. Cresci 
durante muito tempo sem a figura 
paterna. Talvez isto seja a causa de 
muitas mensagens direccionadas à 
mulher, o empoderamento femini-
no… então os homens reclamavam 
nos ‘shows’ e decidimos compor 
para eles”, esclarece Yolanda.

A música “Ku Khensa”, com 
a participação de AZ Khinera, é 
também uma forma de explorar a 
diversidade linguística que faz de 
Moçambique belo. “Se fosse para 
nascer de novo, nascia em Cabo 
Delgado ou Nampula. A língua 
macua flui naturalmente quando é 
para cantar”, conclui Yolanda. 
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Artes & Letras

– Jessemusse Cacinda, director da Ethale Publishing 

É sempre arriscado 
lançar autores 

F
ocar-se na formação do leitor 
para permitir maior circulação 
do livro e criar o gosto pela lei-
tura é das principais apostas da 
Ethale Publishing, editora que 

nasceu há seis anos e que tem vindo 
a privilegiar a publicação de clássi-
cos africanos e lançamento de vozes 
da literatura. Jessemusse Cacinda, 
director da editora, em entrevista ao 
nosso jornal, diz que é hora de focar-
-se no leitor como um dos elementos 
mais importantes na literatura, afinal 
de contas todo o trabalho feito pelos 
autores é pensando no leitor como 
consumidor final. Acompanhe a en-
trevista em discurso directo. 

Que projectos estão em curso na 
editora?

Estamos a diversificar as nos-
sas intervenções. Apesar de sermos 
uma editora de livros, operamos em 
segmentos como tradução de obras, 
organização de eventos e desen-
volvimento de projectos culturais e 
educacionais. Este ano estamos a nos 
focar na formação do leitor. Durante 
os seis anos de existência, introduzi-
mos coisas novas no mercado, como 
a edição de clássicos africanos. 

E nesses lançamentos há apostas 
nos jovens?

Apostamos também no lan-
çamento de vozes, mas estamos a 
fazê-lo de forma tímida, porque lan-
çar um autor significa construir um 
público para ele. Estamos a ampliar 
a nossa visão com a publicação de 
livros contemporâneos. Já lançámos 
obras de Elísio Macamo, José Cas-
tiano e Severino Ngoenha. Temos 
a linha de distribuição de livros em 
Moçambique que pertencem a ou-
tras editoras. Temos, por exemplo, 
livros da Falas Africanas, uma edi-
tora portuguesa que nos permite 
distribuir livros de Amílcar Cabral, 
Patrice Lumumba, Thomas Sankara, 
Véronique Tadjo, entre outros.

Quais são as outras actividades?
Decidimos focar-nos na forma-

ção do leitor, pois ele tem de ser o 
centro dos nossos programas. Nos 
festivais, saraus e colóquios são sem-
pre os escritores que falam de livros. 
Isso faz o leitor pensar que não tem 
espaço nestes fóruns. 

O que já foi feito?
O Concurso Ler nas Férias foi 

o ponto de partida. Convidámos o 
leitor para o centro da crítica literá-
ria para que ele possa definir as ten-
dências do que pode acontecer no 
mercado literário. Ainda este ano, 
vamos lançar um fundo para apoiar 
influenciadores de leitura. Este di-
nheiro servirá para apoiar e incenti-
var pessoas que influenciam os ou-
tros a gostarem de ler. A partir destas 
pessoas, iremos montar clubes de 
leitores. Acreditamos que faremos o 
livro chegar a mais pessoas. 

Para quando este fundo?
Dependemos da venda dos 

livros, mas pensamos que po-
demos disponibilizar 100 mil 
Meticais para financiar cinco in-
fluenciadores para dinamizarem 
actividades literárias. 

Vai focar-se em que pontos 
do país?

O concurso vai ser nacional. 
Mas para que as nossas activi-
dades tenham impacto, fá-lo-
-emos fora da capital. Assinámos 
memorandos com associações 
ligadas ao livro nas províncias. 
A ideia é que, através delas, cap-
turemos o talento que existe e 
também publiquemos os livros 
dos membros dessas associações. 
É importante dizer que a maioria 
dos livros da Ethale não é finan-
ciada. Mas continuamos a editar, 
isto quer dizer que vendemos. 
Com o dinheiro das vendas co-
brimos as despesas e continua-
mos a editar mais livros. Temos 
um bom público. A nossa lista 
de contactos que alguma vez já 
compraram os nossos livros che-
ga a dez mil. 

A Ethale tem lojas nas pro-
víncias?

Só temos loja em Maputo e 
postos de venda nas províncias. 
A maioria dos nossos livros é 
vendida nas províncias, mas não 
temos justificativa para lá mon-
tar lojas. A de Maputo consegue 
responder às solicitações para 
vários pontos do país. 

INVESTIR
NA FORMAÇÃO
DO LEITOR 

Fale do lançamento de vozes. 
Muitas editoras recuam quando 
pensam nas vendas e, se calhar, 

na qualidade do trabalho...
Lançar vozes é sempre um ris-

co, mas temos de corrê-lo porque 
é a partir daí que se descobrem ta-
lentos. E sempre que se lança o livro 
de um novo autor o público não fica 
logo convencido, não necessaria-
mente por causa da qualidade, mas 
do autor que não é conhecido. Um 
novo autor sempre sofre com a per-
gunta “quem é?”. 

Como lidam com estas questões 
todas?

Tudo depende da forma como 
se faz o marketing. 

Como é que começa este pro-
jecto de formação de novos leitores?

Entrámos na literatura porque 
queríamos promover narrativas 
africanas e que escritores africanos 
fossem conhecidos no continente. 
Mas entendemos que não se lê por-
que os escritores não são conhe-
cidos. A saída é formar o leitor. A 
maioria dos escritores moçambica-
nos é segmento restrito de Maputo, 
que não é conhecido no seu país. 
Achamos importante que o escritor 
seja conhecido aqui por uma ques-
tão de legitimidade. 

O projecto “Ler nas férias” veio 
para ajudar...

“Ler nas férias” está dentro da 
nossa iniciativa de formar leitores. 
A ideia é premiar anualmente os 
melhores leitores e vão ser medidos 
pela capacidade de interpretar as 
nossas obras. Este ano foi a primeira 
edição, para o ano teremos mais. 

Quantos concorrentes ou tex-
tos tiveram?

Tivemos cinquenta textos sub-
metidos, sendo que dez foram fi-
nalistas. E premiámos os primeiros 
três classificados. Na sua maioria 
foram estudantes dos ensinos pri-
mário e secundário. O concurso foi 
a nível nacional e todos podem se 
candidatar através das plataformas 

digitais. 
O processo não foi excludente? 
É preciso entender que o li-

vro em Moçambique é caro. Quem 
pode comprá-lo também pode sa-
ber manusear as plataformas digi-
tais.

SONHAR COM UM 
PAÍS DE LEITORES 

A quantas anda o projecto de 
tradução de clássicos?

A iniciativa continua, temos 
em manga o projecto da escritora 
sul-africana Zokiswa Wanner pra-
ticamente pronto. Há muito entu-
siasmo em ler esses autores africa-
nos. Por isso, fazemos mil cópias 
e os livros esgotam. Sentimos que 
aquilo estava a faltar para o público 
leitor.

Mil exemplares são poucos, a 
olhar para o número da popula-
ção...

Em 2018 vendíamos em mé-
dia 200 cópias/publicação. Agora 
vendemos 500. Entretanto, com 
os clássicos africanos o número 
duplica. 

Se fizer cinco mil exemplares? 
Os livros podem ficar armaze-

nados. Podemos fazer até 10 mil 
cópias e o livro ficava mais barato, 
mas ainda não temos uma clas-
se leitora suficiente para suportar 
um mercado onde são feitos 10 mil 
exemplares por obra.

Como remediar essa situação?
Apenas com trabalho. Organi-

zando iniciativas que criem gosto 
pela leitura e facilitem acesso ao 
livro. O Estado também deve fazer 
a sua parte. Por mais que façamos 
campanhas de leitura, se o Minis-
tério da Educação e Desenvolvi-
mento Humano não disser para os 
alunos lerem, não haverá nada. E 
ler refiro-me a livros, não brochu-
ras. Infelizmente, neste momento 

não somos um país de leitores. O 
nosso mercado não permite que 
façamos muitas cópias. Mil é o nú-
mero máximo. E quem consegue 
distribuir esses todos é uma editora 
que tem um sistema de distribui-
ção devidamente estabelecido. 

E como sobrevivem?
Vendemos pouco, ganhamos 

pouco. Reagimos ao que o mercado 
nos oferece. Mas estamos a expan-
dir. Lançámos o aplicativo e acha-
mos que nos vai permitir alcançar 
esse sucesso. 

Um projecto de “e-books”? 
Apostamos neles. As pessoas 

compram os nossos livros, o nosso 
aplicativo tem 200 usuários.

Quais são os seus sonhos para o 
mundo literário?

Ter um país onde se lêem li-
vros. O que mais me dá prazer é 
o facto de editar livros que circu-
lam no país e são lidos pelos mo-
çambicanos. Somos uma editora 
que cria conteúdos para todos, 
podendo, claro, serem lidos pela 
elite, mas não é para eles que o 
nosso trabalho está orientado. Por 
isso estamos preocupados em criar 
leitores, criar influenciadores de 
leitura, trabalhar com professores 
e formadores e uma série de ac-
tividades que visam transformar 
Moçambique num país de leitores.

Tem um projecto de livros so-
bre cidades...

Começámo-lo no ano passado, 
juntámos escritores com obra pu-
blicada e um grupo de entusiastas 
e fizemos uma oficina relacionada 
com como escrever sobre cidades. 
Tivemos escritores de Nampula. 
Produzimos uma antologia inti-
tulada “Nampula: Antologia sobre 
histórias de uma cidade vibrante”, 
a ser lançada em Junho. É um pro-
jecto que a Ethale está a desenvol-
ver que é tentar recriar as histórias 
que acontecem numa cidade.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Reportagem Reportagem

Simone Santi, presidente do pelouro de recursos minerais e hidrocarbonetos da CTA

PME nacionais têm capacidade para prestar serviços aos megaprojectos

3 de Julho de 2022

Empresas locais aptas 
a lidar com megaprojectos 

O
s projectos de explo-
ração de hidrocarbo-
netos em terra firme 
(“onshore”) na pro-
víncia de Cabo Delga-

do estão estacionários devido 
à acção dos terroristas, mas as 
actividades relacionadas com 
a exploração no mar (“offsho-
re”) prosseguem e as empresas 
nacionais mostram-se cada vez 
mais destemidas e aptas para 
estabelecer vínculos contratuais 
com aqueles projectos.

Se numa primeira fase as 
oportunidades para as empre-
sas nacionais estavam voltadas 
maioritariamente para a jardi-
nagem, serviços de segurança e 
pouco menos, hoje já se fala na 
habilitação destas para serviços 
mais complexos para aceder e 
competir neste novo e impor-
tante nicho de mercado.

A título de exemplo, a Moz 
Computers recebeu o certifica-
do ISO 9001 referente a Siste-
mas de Gestão e Qualidade que 
lhe foi conferido pelo Institu-
to Nacional de Normalização e 
Qualidade (INNOQ), a partir de 
um projecto promovido pela 
Confederação das Associações 
Económicas (CTA) e que contou 
com o apoio da Fundação para a 
Melhoria do Ambiente de Negó-
cios (FAN) por ser um processo 
que requer algum empenho fi-
nanceiro.

d JORGE RUNGO
jorge.rungo@snoticicas.co.mz

No âmbito desta parceria, 
mais 15 empresas nacionais se-
guem a fila e deverão se associar 
a muitas outras que cumprem 
com os requisitos exigidos pe-
las multinacionais do sector 
de petróleo e gás como a con-
cessionária da Área 4 da Bacia 
do Rovuma, nomeadamente  a 
Mozambique Rovuma Venture 
(MRV) que é uma “joint ven-
ture” co-propriedade da Eni, 

ExxonMobil, CNODC, Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH), Galp Energia Rovuma e a 
KOGAS Moçambique.

As empresas nacionais tam-
bém deverão estar habilitadas a 
estabelecer vínculos de trabalho 
com as empresas concessioná-
rias da Área 1, encimadas pela 
Total Mozambique, que é o ope-
rador, em parceria com a Mitsui 
Mozambique, ENH, BPRL Ven-

tures Mozambique, Beas Rovu-
ma Energy Mozambique, ONGC 
Videsh Limited e a PTTEP Mo-
zambique.

A maior parte das empresas 
nacionais busca certificações 
em ISO 9001, para Sistema de 
Gestão de Qualidade, ISO 45001 
referente à Saúde e Segurança 
no Trabalho e também a certi-
ficação ISO 14001 para Sistema 
de Gestão Ambiental que são as 
mais requeridas pelas multina-
cionais.

Entre as empresas nacionais 
que conseguiram ou estão aptas 
para estabelecer vínculos con-
tratuais com os megaprojectos 
destaca-se a Smart, que oferece 
serviços de catering, a Leonardo 
Group, que opera no ramo de 
recrutamento de mão-de-obra, 
a Gabriel Couto Moçambique, 
que está nos serviços de cons-
trução civil.

Também se destaca a Zagope, 
que actua no sector logístico; a 
EMMI, no sector de manutenção 
industrial; a TesTop, no ramo de 
electrificação, entre outras, que 
são apontadas pelo presidente 
do pelouro de recursos minerais 
e hidrocarbonetos da CTA, Si-
mone Santi, como tendo capa-
cidade técnica, rigor na gestão, 
entre outros itens para serem 

contratadas ou subcontratadas.
“Temos de pensar que exis-

tem muitas empresas moçam-
bicanas que estão a fazer um 
esforço para se capacitarem 
internamente e a investir no 
capital humano e em meios 
materiais para fornecer equi-
pamento, logística, serviços de 
construção e manutenção, pelo 
que todos os instrumentos le-
gais devem favorecê-las”, disse. 

ACELERAR O PASSO

Enquanto as empresas se or-
ganizam tendo em conta esta 
nova realidade económica es-
timulada pelos investimentos 
no sector de hidrocarbonetos, 
os empresários aguardam pela 
aprovação da lei de Conteúdo 
Local, mas Simione Santi diz 
que o que mais importa neste 
momento é monitorar a imple-
mentação dos planos de con-
teúdo local de cada projecto.

“Cada projecto tem um pla-
no de conteúdo local aprovado 
pelo Governo que tem um or-
çamento específico destinado 
às empresas de capital maio-
ritariamente moçambicano, o 
qual inclui uma lista de prio-
ridades para esta categoria de 

empresas. Mensalmente moni-
toramos a implementação des-
tes planos com os operadores 
e fazemos o mesmo exercício 
trimestralmente com o Comi-
té de Conteúdo Local”, subli-
nhou.

Para Santi, a vigilância à 
implementação destes planos 
visa assegurar que as empresas 
nacionais têm um valor acres-
centado, com produtos, ser-
viços e facturação feita no ter-
ritório nacional, que formem 
jovens nacionais e realizem as 
suas operações respeitando as 
normas e certificações de qua-
lidade.

Apontou que no sector de 
petróleo e gás há um vasto 
mercado aberto às empresas 
nacionais citando o caso da 
Sasol que está a avançar no de-
senvolvimento de projectos na 
região de Temane, na provín-
cia de Inhambane, para a pro-
dução de energia eléctrica, e 
as necessidades de serviços de 
logística que deverão se con-
centrar na Baía de Pemba, em 
Cabo Delgado, para suportar 
a exploração de gás de águas 
profundas na Área 1.

Recordou que recentemente 
foi assinado um acordo entre a 
ENH e a italiana SAIPEM para 
o estudo e construção de uma 
planta que visa a monetização 
do gás da Área 1, através da 
produção de fertilizantes, ureia 
e metanol. 

Trata-se de um investimen-
to de cerca de 20 mil milhões 
de dólares que vai utilizar perto 
de 400 milhões de pés cúbi-
cos padrão de gás natural por 
dia para o desenvolvimento de 
projectos de industrialização 
do país, no âmbito de uma im-
posição do Governo para que 
20 por cento do gás natural ex-
plorado no país sejam usados 
no mercado interno. 

“Este é o primeiro passo 
para a industrialização do país 
a partir de projectos ancorados 
no sector de hidrocarbonetos 
para se ter energia mais está-
vel e barata, fertilizantes para a 
agricultura e produtos diversos 
para a exportação, mas basea-
dos e facturados em Moçambi-
que e com uma extensa cadeia 
de valor”, frisou. 

Entretanto, Santi entende 

que o país deve ser mais rápido 
na tomada de decisões relacio-
nadas com este sector porque já 
está entre os maiores produto-
res mundiais e fazer parte des-
se clube traz vantagens, mas 
também muitas desvantagens 
porque os outros integrantes 
assumem que estão perante 
um adversário.

Lembrou que há poucas 
semanas o Catar convidou a 
Total, ENI, ExxonMobil e ou-
tras empresas deste gabarito a 
formarem um consórcio para 
passarem da produção daque-
le país dos actuais 77 Milhões 
de Toneladas Por Ano (MTPA) 
para 110 MTPA. “Por isso temos 
de manter um passo de nível 
internacional e aprovar os pro-
jectos em carteira o mais rápi-
do possível”. 

Sublinhou que o país tem 
condições e capacidade para 
negociar rapidamente para 
aproveitar a janela de oportu-
nidades que se abrem para o 
fornecimento de gás à Europa, 
tendo a seu favor o facto de 
possuir excelentes reservas e 
de ter um potencial enorme. 

No que tange à Tanzânia, 
Santi disse que este país está 
a acelerar muito, mas tem 
quantidades menores, ca-
racterísticas geológicas mais 
complexas e está cerca de três 
anos atrasado em termos de 
desenvolvimento de infra-es-
truturas. Mas alertou que no 
mundo dos negócios “quem 
chega primeiro pode ser o pri-
meiro a ganhar”.

Em relação ao terrorismo 
que assola a província de Cabo 
Delgado, a nossa fonte referiu 
que o local onde os projectos 
estão a ser desenvolvidos é se-
guro quando comparado com 
os locais de onde as compa-
nhias exploradoras provêm, 
mas disse estar confiante nos 
esforços empreendidos pelas 
Forças Armadas de Moçambi-
que, do Ruanda e da Comuni-
dade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC).

“A acção dos terroristas não 
vai bloquear os projectos, o que 
está a fazer é atrasá-los, mas 
asseguro que nenhum opera-
dor está interessado em per-
der um activo tão importante 
como aquele”, disse.

Aposta na mão-de-obra nacional
Enquanto o sector privado 

celebra o aumento de empresas 
habilitadas a lidar com os gran-
des projectos, o Instituto Nacio-
nal de Petróleo (INP) aplaude os 
ganhos fiscais que resultarão da 
exploração do gás natural pelo 
projecto Coral Sul e, sobretudo, 
a geração de postos de trabalho 
para jovens nacionais e renda. 
Conforme referiu o representante 
desta instituição, Milissão Milis-
são, na Cimeira de Energia e In-
dústria realizada há dias em Mapu-
to, este projecto está avaliado em 
sete biliões de dólares americanos 
e o Estado moçambicano espera 
arrecadar cerca de 19 biliões de dó-
lares, numa média de receita anual 
de cerca de 740 milhões de dólares 
por ano.

Em relação à mão-de-obra 
nacional e transferência de co-
nhecimento, Milissão Milissão 
disse que se espera que 858 jo-
vens moçambicanos trabalhem 
na plataforma flutuante, sendo 
que o empreendimento empre-
gou na fase de instalação 550 na-
cionais, na fase de comissiona-
mento cerca de 350 e na etapa de 
operação deverão estar 220 tra-
balhadores nacionais.

“O número parece reduzido 
porque existem algumas exigên-
cias e muitos moçambicanos não 
respondiam aos requisitos. Para 
colmatar este obstáculo, foi ne-
cessário formar alguns técnicos 
moçambicanos em determinados 
ramos de especialidade”, disse.

À semelhança de Simione San-
ti, o representante do INP desta-
cou que já existem empresas mo-
çambicanas que prestam serviços 
nas áreas de logística e serviços 
de agenciamento de navios, for-
necimento de equipamento, ac-
tividades portuárias, marinhas, 
serviços aduaneiros e de expedição 
de mercadorias, abastecimento de 
combustível, restauração, gestão 
de resíduos, entre outros serviços. 

Disse que há também oportu-

nidades na área de transporte dos 
trabalhadores, alojamento, servi-
ços informáticos, arrendamento 
de escritórios, seguros, contabili-
dade e finanças, segurança e outras 
áreas.

A economista e especialista fis-
cal em indústrias extractivas Ino-
cência Mapisse disse ser bastante 
importante a aprovação da Lei do 
Conteúdo Local para obrigar os 
investidores a apostarem na mão-
-de-obra moçambicana. “Agora 
temos cerca de 82 moçambica-
nos a trabalharem na plataforma e 

espera-se que o número aumente, 
mas precisamos que mais em-
presas e jovens nacionais tenham 
acesso a essas oportunidades”. 

Referiu que a dinâmica eco-
nómica que pode ser causada em 
termos de empregabilidade pode 
não ser de grande impacto porque 
a primeira plataforma em operação 
está no alto-mar e isso limita, de 
certa maneira, a dinamização 
económica local. 

Joaquina Gumeta, directora 
geral do Instituto para a Pro-
moção das Pequenas e Médias 
Empresas (IPEME), fez saber que 
esta instituição está a implemen-
tar um conjunto de programas 
para capacitar as empresas de 
modo a serem competitivas e se 

tornarem potenciais fornecedo-
res de serviços aos megarojectos. 

Apontou que a instituição 
está a implementar um progra-
ma denominado MozWeb voca-
cionado para a criação de novas 
capacidades e habilidades das 
empresas em fase de iniciação 
potenciando o conteúdo local ao 
nível dos empreendedores.  

“O projecto é financiado pelo 
Banco Africano de Desenvolvi-
mento (BAD) e está avaliado em 
cerca de um milhão de dólares 
americanos e com um período de 

implementação de cinco anos. O 
programa abrange as provín-
cias de Maputo, Nampula, Tete e 
Cabo Delgado”, disse.

Sublinhou que as principais 
actividades a serem beneficiadas 
são o fornecimento de capaci-
dade e habilidades, qualidade e 
ética no negócio, fortalecimento 
e melhoria no fornecimento de 
bens e serviços que respondem 
às exigências e padrões das gran-
des empresas.

Este programa vai abranger 
cerca de 100 pequenas e médias 
empresas, sendo que metade de-
verá ser dirigida por mulheres. O 
projecto vai apoiar na certificação 
e sistema de gestão de qualidade a 
um total de 25 empresas.

Para o presidente da Associa-
ção Moçambicana de Conteúdo 
Local de Moçambique (ACLM), 
Elthon Chemane, a certificação 
tem sido um dos requisitos exigi-
dos para que as pequenas e médias 
empresas possam prestar serviços 
aos megaprojectos, quando este 
requisito não devia ser um impe-
rativo.

Conforme referiu, a certifi-
cação não deve servir de garan-
tia para a contratação das em-
presas nacionais, pois sabe-se 
que o mercado é dominado por 
empresas de pequena e média 
dimensão, cujo retorno anual 
é inferior a 150 mil dólares e os 
custos para o preenchimento dos 
requisitos são altíssimos. “A cer-
tificação é para a verificação de 
conformidade, por isso não deve 
ser mandatária, mas sim reco-
mendada”, sublinhou.

Na sua óptica, não é necessá-

Certificação não pode ser imperativo

rio que uma empresa que forne-
ce material de escritório a uma 
multinacional tenha certificado 
ISO porque se ela vende marcas 
acreditadas no mundo já tem 

lá a certificação. “A prioridade 
não deveria ser certificar as em-
presas, mas sim os produtos na 
medida em que se queira aferir 
a qualidade do que se oferece”.

Joaquina Gumeta, IPEME

Temos de pen-
sar que existem 
muitas empresas 
moçambicanas 
que estão a fazer 
um esforço para 
se capacitarem 
internamente e a 
investir no capi-
tal humano e em 
meios materiais

Elthon Chemane
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Glória Maria, jornalista brasileira, de 72 anos, fez história na televisão viajando para mais de 160 
países e sendo uma das primeiras jornalistas negras a entrevistar Michael Jackson. Nascida no Rio 
de Janeiro e graduada em Jornalismo, ela começou como estagiária na Rede Globo e aos poucos 
conquistou muito espaço. Foi âncora, apresentou diversos programas e jornais, e diz estar longe 
de se aposentar.
Mason Peoples, de apenas 6 anos, deu um exemplo de boa conduta em sua escola. O caso acon-
teceu em Nevada, nos Estados Unidos da América, quando a escola convidou um fotógrafo para 
fotografar a todos os estudantes. Quando ele pediu para Mason tirar a máscara para ser fotogra-
fado, o menino disse que sua mãe pediu para ele tirar a máscara apenas para lanchar. E a foto foi 
tirada assim mesmo. O caso se espalhou e milhares de pessoas fizeram uma vaquinha online para 
pagar os estudos do garoto no futuro.
Considerado uma das aves mais bonitas da natureza, o Papagaio-drácula é uma espécie já amea-
çada pela caça humana. O preto é a cor que predomina em suas penas, com marcas brancas, 
vermelhas e cinzas, que formam uma vestimenta que lembra o personagem Drácula. O pássaro 
tem um canto grave e áspero, mas é inofensivo. Diferente dos papagaios “comuns”, ele sobe em 
árvores dando pequenos pulos, em vez de usar o bico. Por conta de sua aparência exótica e carac-
terísticas, que contrastam com as outras aves, ele é muito caçado e corre risco de extinção.
Gatos reconhecem os próprios nomes, mas preferem ignorar. Você pode chamá-los pelo nome 
por horas, eles vão continuar no lugar deles, sem se mexer. Nos piores casos, podem até te olhar, 
mas continuarão imóveis. Um estudo publicado na revista Scientific Reports descreve uma série 
de testes feitos em 78 gatos, e acaba provando que sim, eles reconhecem seus nomes e até a voz 
de seus donos, mas parecem ignorar por espontânea vontade. O estudo mostra que estes animais 
aprendem tanto quanto os cachorros, porém, preferem não demonstrar o que aprenderam.
Um homem britânico, de 34 anos, passou por uma experiência um tanto assustadora. Ao segurar 
um espirro, ele abriu um buraco na própria garganta. O caso foi descrito pelo jornal Washington 
Post. O que é chamado de ruptura espontânea da parte de trás da garganta é algo raro e geralmen-
te está associado a algum trauma. Ele teve que ficar internado, pois não aguentava a quantidade 
de ar que entrava pelo buraco, que causava um som constante nos seus ouvidos.

PENSATEMPO SABIA QUE…

Respostas a,a,a,a

A nível mundial, existe um país que durante 30 anos implementou a política de 
filho único para equilibrar a taxa de natalidade que era alta. Que país é esse?
a) China 
b) Índia 
c) EUA 
d) Nigéria 
e) Egipto
A Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos da 
América (EUA). O presente atrasado em dez anos foi em comemoração ao cen-
tenário da Independência dos EUA, que aconteceu no ano de 1876. Quantos me-
tros tem esta estátua?
a) 92,9 metros 
b) 95 metros 
c) 82,8 metros
d) 100 metros  
e) 110 metros
Cristo Redentor é uma estátua que retrata Jesus Cristo, localizada no topo do 
morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, com vista para parte 
considerável da cidade brasileira do Rio de Janeiro. Qual é o peso da sua estru-
tura?
a) 1145 toneladas 
b) 1245 toneladas 
c) 1000 toneladas 
d) 900 toneladas 
e) 100 toneladas
Em muitos países ainda existe discriminação em relação a homossexualidade. 
No entanto, existe um país no médio oriente onde ser gay é considerado crime, 
com pena que varia de três a cinco anos até pena de morte, de acordo com o 
artigo 296 do código penal. Que país é esse?
a) Catar 
b) Arábia Saudita 
c) Irã
d) Iraque e) Afeganistão

Realidade virtual ajuda
a recriar sensação de caminhar

M
iguel Pais-Vieira é o 
investigador luso que 
faz parte da equipa 
que está a estudar um 
novo método para 

que doentes com lesões na medu-
la espinal possam ter a sensação 
de caminhar. Para esse efeito, a 
equipa propõe uma interface li-
gada ao cérebro do paciente e que 
combina depois realidade virtual 
com feedback térmico e táctil.

O objectivo do estudo é intro-
duzir sinais altamente realistas e 
multimodais de realidade virtual 
para que os pacientes consigam 
“levar o seu cérebro” a sentir que 
está a caminhar, explica o comu-
nicado de imprensa da Universi-
dade de Aveiro. 

A utilização da realidade vir-
tual neste contexto ajuda a pes-
soa a habituar-se novamente à 
ideia de caminhar, criando um 
mapa mental desse exercício e 
“quanto mais real a experiência 
for para o cérebro, mais neuro-
plasticidade parece haver”, ou 
seja, aumenta o potencial de 
reabilitação do sistema nervo-
so.

No estudo, a utilização de 
mangas térmicas conferiu um 
maior realismo à sensação, simu-
lando-se cenários de praia, cam-

po ou montanha e os pacientes a 
sentirem a temperatura de acor-
do com os locais que viam em 
ambiente digital. O investigador 
explica que “o cérebro começa 

a correlacionar múltiplas pistas 
ficando o utilizador com a sensa-
ção de que o corpo do avatar faz 
parte de si e é controlado por si”.

Este estudo procurou ainda 

aferir se este tipo de interface 
pode causar algum desconforto 
no paciente ou até mesmo dor. 
Nos vários testes, o paciente em 
questão não teve qualquer dor, 

nem apresentou sinais de des-
conforto ou efeitos adversos, o 
que abre caminho a que possam 
ser realizados mais testes e com 
maior complexidade.
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Nacional

A capital do Ruanda – Kigali – transformou-
-se rapidamente numa das cidades mais fala-
das do mundo, muito por culpa de um passado 
menos glorioso, mas também por se ter tornado 
rapidamente uma cidade vibrante. 

Mistura traços modernos com as tradicionais 
construções de outros tempos… em Kigali, tanto 
se vê um prédio moderníssimo como logo se vê 
uma casa de “pau a pique”… mas a mesma cida-
de tem muito a oferecer em termos de turismo 
e pode ser explorada em roteiros variados. Em 
um dia, por exemplo, dá apenas para conhecer 
o mais básico do centro histórico e quantos mais 
dias ficar haverá locais para explorar na cidade e 
redondezas.

As ruas, sobretudo no centro da cidade, são 

bem limpas e o trânsito, como não podia deixar 
de ser, “acotovela-se” devido à pressa de um e 
outro motorista. Há uma profusão de monumen-
tos. Não faltam coisas para ver e provar. Desde as 
comidas típicas, cujos ingredientes básicos são 
bananas, leguminosas, bata-doce e mandioca. 

Entretanto, porque vivemos num mundo 
maravilhoso, cheio de beleza, charme e aven-
tura, só alguns olhos mais atentos conseguem 
captar a alma dos lugares. Carlos Uqueio regis-
tou na retina alguns instantâneos de Kigali que 
aqui partilha… e fica claro que não há um fim 
para as aventuras que podemos ter, se as procu-
rarmos com os olhos abertos. 

B. Adamugy

Aventura sem fim

GRÁFICA DE CARLOS UQUEIO

CIDADE DE KIGALI
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CONSUMO DE DROGAS NAS ESCOLAS

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

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

palavras e podem ser enviados para os seguin-

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

Está caro conduzir 
nas estradas nacionais

Há dias, acompanhei na comunicação 
social uma notícia que dava conta que uma 
mãe abandonou o seu filho recém-nascido 
numa lata de lixo, alegadamente porque o 
pai não o quer assumir e ela não tem con-
dições financeiras para cuidar do menor.

Este tipo de notícias é recorrente nos 
dias que correm - mães que fazem mal aos 
seus filhos. Não há explicação ou justifica-
ção para que tal aconteça. Uma mãe deve 
ser uma pessoa sensível e incapaz de fazer 
mal ao filho. 

A razão é muito simples: só ela é que 
sabe das coisas por que a mulher passa du-
rante a gravidez. Por isso, não se justifica 
que seja a primeira a praticar actos vis con-
tra o filho.

Como pode uma mãe conceber e 
aguentar 9 meses para no fim deitar o 
bebé na latrina ou numa lixeira qualquer 
sob alegação de que não tem condições 
para cuidar dele? Não faz sentido aparecer 
com este tipo de justificações. O Sistema 
Nacional da Saúde está cheio de métodos 
para evitar gravidez indesejada que são 
disponibilizados gratuitamente.

Ou, em último caso, pode simplesmen-
te entregar o bebé a pessoas que estão ávi-
das de ter uma criança para criar.

É preciso ser muito fria para conseguir 
cometer um crime tão hediondo como 
abandonar ou matar um recém-nascido.

Seja como for, na minha opinião, as fa-
mílias têm também responsabilidades em 
relação a tudo o que acontece aos recém-
-nascidos. É que uma mulher grávida pre-
cisa de todo o tipo de apoio, desde moral 
a financeiro. É muito sensível, razão pela 
qual a qualquer momento pode ser aco-
metida por uma depressão, com conse-
quências desastrosas para ela e para o bebé.

É preciso recordar que nos casos de gra-
videzes indesejadas que resultem de viola-
ção sexual, por exemplo, as vítimas podem 
ter ajuda em qualquer unidade sanitária 
deste país, de forma grátis. 

Assim podemos acabar com as descul-
pas de que abandonou a criança porque 
resultou de gravidez indesejada ou porque 
o pai não aceita se responsabilizar. 

Lídia Maciel

Nada justifica que a mãe 
maltrate o filho

Como cidadã ficaria satisfeita se 
pagasse e tivesse o devido retorno 
dos serviços pelos quais tive de pa-
gar. Até podia reclamar, mas teria 
o devido consolo, mas nada disso 
acontece no nosso belo Moçambi-
que.Na semana passada, falou-se 
dos buracos da Estrada Nacional Nú-
mero 1. É um cenário triste. Só de ver 
na televisão fiquei indisposta... e a 
imaginar o pessoal que diariamente 
é obrigado a conduzir naquelas con-
dições por imperativos de diversa 
índole.

São tantos buracos, mas tantos 
buracos que o automobilista tendo 
de escolher o “melhor” para meter 
lá o carro... é entrar ou entrar. O que 
falta para termos uma estrada em 
condições?

Ora vejamos, de Maputo a Cabo 
Delgado gasta-se muito dinheiro só 
em portagens. Depois temos o com-
bustível e outras despesas básicas 
atinentes à viatura. É muito dinhei-
ro para o moçambicano, principal-
mente se considerarmos que depois 
terá de fazer a indispensável repa-

ração do carro devido aos estragos 
causados associados ao estado da 
via. 

É verdade que reabilitar a estrada 
nacional, no estado de degradação 
em que actualmente se encontra, 
deve custar biliões de dólares norte-
-americanos, dinheiro que, todos 
sabemos, o Estado moçambicano 
não tem.No entanto, penso que é 
preciso mobilizar esse dinheiro de 
algum lugar, até porque neste mo-
mento não se discute a viabilidade 
económico-financeira desta infra-
-estrutura que é, afinal, a espinha 
dorsal na ligação rodoviária entre 
o Sul e o Norte de Moçambique. É 
certamente um investimento com 
retorno garantido.Chegado a esta 
parte, mesmo não sendo perita na 
matéria, entendo que há necessida-
de de se priorizar as infra-estruturas 
tendo em conta o seu carácter vital 
para a economia e bem-estar da po-
pulação. A questão de estradas em 
Moçambique é crónica e efecta a to-
das as cidades e províncias. 

Milda Zandamela

O que está a falhar?
Alunos do ensino secundário, fundamentalmente 

da 8.a , 9.ª e 10.ª classes, foram expulsos da escola 
devido ao consumo de drogas e álcool. Trata-se de 

adolescentes entre os 13 e 15 anos de idade. A títu-
lo de exemplo, oito alunos foram expulsos, no mês 
passado, nas escolas secundárias da Polana e Josina 

Machel, cidade de Maputo, aliados ao consumo de 
drogas. O domingo saiu à rua para ouvir a opinião dos 
cidadãos e encarregados de educação sobre o tema.   

 MÁS INFLUÊNCIAS

– Elias Paiva, funcionário

Tudo parte das más in-
fluências que os nossos filhos 
têm através da internet e te-
levisão. Hoje em dia, há mui-
ta coisa que as redes sociais 
mostram e as crianças acabam 
imitando. Não devemos ficar 
de braços cruzados porque 
essa situação tem destruído 
muitas crianças. 

Acho que expulsar um alu-
no da escola não é a medida 
correcta, porque ele não dei-
xará de consumir drogas. É ur-
gente que os encarregados de 
educação e as escolas encon-
trem mecanismos correctos 
para minimizar o problema.

VIGILÂNCIA

– Shisley do Rosário, 
estudante

Muitas vezes os alu-
nos metem-se no mundo 
das drogas por causa da 
má influência dos amigos 
ou colegas. Os estupefa-
cientes criam reacções no 
aluno, o que tem levado a 
situações de tensão na es-
cola e no seio familiar.

Alguns pais não co-
nhecem realmente os seus 
filhos, chegando a pensar 
que são santos. De modo 
a corrigir o que tem acon-
tecido, nomeadamente 
consumo de drogas nas 
escolas, sou de opinião 
que os pais deviam ser 
mais vigilantes e abertos 
com os filhos.

ATENÇÃO DOS PAIS

– Armando Machanguane, funcioná-
rio

No meu entender, tudo tem a ver com 
a falta de atenção dos pais, porque, depois 
de matricularmos os nossos filhos, dei-
xamos toda a responsabilidade com a di-
recção da escola. Mas não devia ser assim, 
porque os filhos são nossos. 

É da nossa inteira responsabilidade 
procurar saber como tem sido o dia-a-dia 
dos nossos filhos. Entretanto, a escola tem 
o dever de zelar pelos alunos no período 
em que estão na escola. As direcções es-
colares devem fazer de tudo para evitar 
que pessoas estranhas se aproximem dos 
alunos, pois, por vezes, são essas pessoas 
que vendem drogas. Para além de reforça-
rem a segurança, seria bom que fizessem 
palestras sobre os perigos de consumir 
drogas. 

RESPONSABILIDADE 

– Armando Jorge, estafeta

Acredito que não há nada 
de errado, apenas, trata-se de 
alunos que não têm interesse 
nenhum nos estudos. Os pais 
fazem de tudo para que o filho 
seja alguém no futuro. Entre-
tanto, ele escolhe seguir um 
caminho errado. Por isso, não 
podemos dizer que a culpa é 
dos pais ou da escola. Cada  um 
é responsável pelas suas esco-
lhas.  

Penso que o Governo deve 
colocar em prática a lei que 
proíbe a venda de álcool próxi-
mo das escolas, porque há mui-
tas barracas de venda de cigar-
ros e bebidas alcoólicas perto 
das instituições de ensino. 

PAIS SÃO LIBERAIS
– Sofia Waide, reformada

A falta de boa educação em casa 
tem gerado esses problemas. Ac-
tualmente, os  pais têm sido  mui-
to  liberais e as crianças fazem o que 
bem entendem. Eles deixam toda 
responsabilidade nas mãos dos pro-
fessores. Mas será que o professor tem 
capacidade para ensinar matérias es-
colares ao aluno  e, ao mesmo tempo, 
educar a criança sobre coisas que são 
da responsabilidade dos pais? Claro 
que não. Muitos pais justificam que 
não têm tempo por causa do traba-
lho, no entanto, isso não é verdade, 
porque o trabalho não ocupa a pessoa 
ao ponto de ela se esquecer que tem 
filhos. Apelo-os para educarem os 
seus filhos com sabedoria. É, sempre, 
bom saber com quem a criança anda 
e como tem-se comportado fora de 
casa. Ser liberal não é sinal de amor.  

FALTA DE DIÁLOGO
– Sheila Beca, economista

O aumento do consumo de dro-
gas nas escolas secundárias tem a ver 
com a falta  de  diálogo entre pais e 
filhos. Nos últimos dias, os pais não 
se têm dado tempo para conversar 
com os filhos. Não procuram saber 
como foi a aula ou se o filho teve al-
gum problema na escola. 

Existem crianças que passam 
“bullying” na escola e, por não te-
rem intimidade com os pais,  acabam 
sendo crianças fechadas. No entan-
to, pela falta de atenção dos encar-
regados, essa criança tem maior 
possibilidade de seguir um caminho 
errado.  O mais triste é que os pais 
andam, sempre, ocupados e nem, se 
quer, se importam em aproximar-se 
à escola para saber como o filho tem-
-se comportado. Preferem delegar 
essa responsabilidade a terceiros.
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MODO DE PREPARAR

– 2 xícaras de arroz cozido 
– 1 envelope de tempero de legumes em pó 
– 2 dentes de alho 
– 2 colheres de sopa de óleo 
– 2 xícaras de brócolis pequenininhos 
– 1 xícara de ervilhas frescas 
– 1 xícara de cenoura picada 
– 1/2 xícara de uvas passas pretas 
– 1/2 xícara de uvas passas brancas 

Arroz colorido 
e nutritivo
INGREDIENTES

RECEITA

Numa panela coloque o óleo, frite o alho até dourar, depois coloque a 
cenoura e a ervilha. Frite-as bem até amaciar, a seguir ponha os bróco-
lis, refoge e, por último, as uvas passas e o tempero de legumes. Tape e 
cozinhe por uns minutinhos. Particularmente a gosto dos legumes cro-
cantes, se você gosta bem cozido deixe cozinhar até o ponto desejado. 
Depois de pronto, acrescente o arroz já cozido. Aconselha-se a aquecer 
o arroz primeiro no microondas e colocá-lo quente na panela, assim o 
arroz não colará no fundo. Sirva com uma mistura de salada. 

Fonte: petitchef

O que as unhas 
quebradiças e secas 
podem indicar

Mostro que sou capaz

Unhas quebradiças e secas são as 
que se partem muito facilmente e, 
normalmente, estão relacionadas 
com o envelhecimento natural, mas 
também podem acontecer como 
consequência de alergias a produ-
tos como esmaltes, detergentes, 
sabonetes ou produtos de limpeza, 
por exemplo, assim como excesso 
de manicure ou remoção de unhas 
em gel. 

Esta alteração das unhas também 
pode ser sinal de deficiência de fer-
ro, ácido fólico, vitaminas A, B12 ou 
C, uma vez que são responsáveis por 

produzir uma proteína que confere 
força às unhas, ou de doenças como 
psoríase, micose, hipertireoidismo 
ou anemia.

O que fazer: deve-se evitar os 
produtos que possam causar aler-
gia, dar descanso à unha e evitar 
fazer manicure durante cerca de 
2 semanas. Se a alteração se man-
tiver, é importante consultar um 
dermatologista para avaliar se exis-
te deficiência de vitaminas ou outra 
doença para que seja feito o trata-
mento mais adequado. 

Fonte: https://www.tuasaude.com/

SAÚDE

Nada justifica que a mãe 
maltrate o filho

Nome: Joice Alberto Chunguana
Naturalidade: Maputo
Residência: Maputo
Profissão: Operadora de câmera
Conquistas: a “muthiyana” de fibra do do-

mingo conta que o distrito da Manhiça foi palco 
da sua primeira infância, na companhia dos pais 
e avós paternos até aos 5 anos de idade. Perdeu 
a mãe ainda em tenra idade (5 anos), por esta 
razão, mudou-se para a capital, no bairro de 
Mavalane “B”, onde passou a morar com os avós 
maternos. Aqui, frequentou o ensino primário 
na Escola Primária Completa Mavalane “B”. O 
ensino secundário, por sua vez, foi dividido en-
tre duas escolas: Escola Secundária da Solidarie-
dade e Escola Secundária de Laulane.

Terminado o ensino médio, tentou ingressar 
na faculdade. Todavia, não conseguiu lograr os 
seus objectivos, mas não desanimou e optou por 
trilhar outros caminhos. “Certo dia, enquanto 
assistia à televisão, passou um ‘spot’ publicitá-
rio na TV Sucesso, sobre uma academia que ofe-
recia cursos de comunicação. Interessei-me por 
fazer câmera. Suscitou-me a curiosidade de sa-
ber como é que as coisas chegam até nós, a partir 
de uma câmera, estando em casa”, explica.  

Apesar de ter feito este curso, esta mulher 
de fibra narra que essa não foi a primeira esco-
lha. Quando chegou à academia, tinha outros 

planos. “Queria fazer o curso de técnicas de 
apresentação por ter mais visibilidade”,  mas a 
directora da instituição sugeriu-lhe que abra-
çasse a área onde se encontra hoje, ou seja, a ser 
operadora de câmera. Foi por isso que “acabei 
optando por câmera por oferecer um mercado 
consideravelmente acolhedor, visto que, após 
a formação, posso criar os meus projectos sem 
depender inteiramente da televisão”, desaba-
fou.

Lembra que o início do curso foi difícil por 
ser a única mulher entre os formandos. Narra 
que quando chegasse a vez das aulas práticas 
a situação era constrangedora por haver pre-
conceito no concernente ao maneio do instru-
mento de vídeo. “Comentários tais como ‘tu és 
mulher, podes deixar cair a câmera... podes não 
fazer bem o trabalho’ eram desanimadores, mas 
eu não dei ouvidos porque sabia o que queria e 
ganhei força, empenhei-me para mostrar a to-
dos que eu era capaz”. 

Para que as coisas estejam a correr de feição, 
teve de superar os pensamentos limitantes até 
da família.

Sonho: “Tornar-me jornalista”, declara. Ad-
mite que o jornalismo sempre foi a sua paixão. 
Entretanto, por se considerar tímida, vê nesta 
profissão uma oportunidade para acabar com a 
timidez. 

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

MUSEUS

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

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

06:00 Telenovela: “Se Nos Deixarem”   
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da 
Bruxa” Continuação
07:00 Bom Dia Moçambique    Directo
09:00 TV Surdo  
09:30 Debate de Palmo e Meio: 
Kaíke Lacerda  
Gravado/Inhambane
10:00 Conversas em Casa   Gravado
10:30 Desenhos Animados: Código 
do Puzzle  Episódios 35 
10:45 Janela Económica 
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da 
Bruxa” Repetição
11:30 Antena do Soldado   
12:00 Análise Global   Directo
13:00 Jornal da Tarde  Directo
14:00 Canal Zero  
14:30 Moçambique Digital 
15:00 Passadeira Vermelha 
15:15 Gala: Casa do Artista 
“Celebrando Vida”  
18:00 Baía do Indico  
18:30 Inspirações  
Programa 13
19:30 Domingo Familiar  
20:00 Telejornal Directo
21:00 Grande Entrevista: Joaquim 
Chissano/Antigo Presidente da República 
2ª Parte/Gravado
22:00 Espectáculo: Lara Fabian - “Nue” 
23:30 Inspirações Repetição
00:30 Canal Zero Repetição
01:00 Domingo Familiar   Repetição
01:30 Moçambola 2022: Ferroviário 
de Maputo vs Liga Desportiva de Maputo 
Repetição
03:00 TV Surdo Repetição
03:30 Grande Entrevista: Joaquim 
Chissano/Antigo Presidente da República 
Repetição
04:30 Antena do Soldado   
Repetição
04:45 Análise Global  Repetição
05:40 Hino Nacional

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

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

1:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUI

09:15- DESPORTO/CULTURA E 
SAÚDE

10:00- NGOMA MOÇAMBI-
QUE-2022

11:10- TUDO VAI FICAR BEM 

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

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ESTA SEMANA ACONTECE

14:45- DOMINGO DESPORTIVO

18:10- LETRAS E SONS

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE 

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

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

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

3 de Julho de 2022

CINEMA

Agenda
Cultural

Filmes para você mostrar
aos seus filhos na infância

ÁRIES
Será um momento favorável para fazer mu-
danças necessárias com mais leveza. Não é uma 
fase propícia para viagens, especialmente a 
longa distância, pois pode acontecer situações 
que te levem a gastos em excesso, inclusive de 
energia. 

TOURO
Você terá mais força e disposição para con-
quistar sua independência e para lutar pela 
afirmação da sua identidade. Haverá também 
mais animação e competitividade no seu dia a 
dia. Por isso, é importante ter cautela em suas 
acções.

GÉMEOS
Nesta semana você mergulhará em si com mais 
intensidade e poderá lidar com medos e ques-
tões inconscientes com mais coragem. No en-
tanto, é provável que entre em contacto com 
questões que te trarão incómodos. 

CÂNCER
Nesta semana, o excesso de sensibilidade pode 
diminuir, isso te deixará mais leve. Haverá a 
possibilidade de fazer mudanças e transforma-
ções que tem buscado, principalmente se você 
se propor a romper com padrões ultrapassados 
e se conectar mais com a sua intuição.

LEÃO
Poderá sentir a necessidade de se isolar e de 
acolher seus sentimentos mais profundos. 
Neste movimento, poderá fazer progressos 
significativos e ter mais consciência de si, além 
da capacidade para se libertar da insegurança 
que tem te mantido em ciclos repetitivos.

VIRGEM
Aproveite a energia de movimentação para ir 
em busca de seus ideais e propósitos que esta-
rão mais fortes nestes dias. Se dedique a ativi-
dades que te fortaleçam nesses caminhos. Você 
entrará em um período de mais consciência da 

potência dos encontros com pessoas que estão 
na mesma sintonia que você.

LIBRA
Poderá haver mais movimento no setor profis-
sional. Há possibilidade de mudança de cargo, 
de setor ou, até mesmo, de cidade. Contudo, 
será muito importante que você seja pruden-
te e não se empolgue demais, contando com o 
sopro da sorte. Isso poderá gerar frustração. 

ESCORPIÃO
Você poderá ter maiores chances de reconhe-
cimento no setor profissional. Todo o empenho 
em sua carreira poderá render bons frutos. E, 
caso não esteja na área que deseja, poderá ter 
mais energia para ir em busca do que almeja 
com mais criatividade e capacidade para fazer 
as mudanças que precisa. 

SAGITÁRIO
Você continua em um momento de mergulho 
no lado obscuro da sua alma. Contudo, poderá 
sentir mais leveza nestes dias, especialmente 
se você se conectar mais com a sua intuição. 

CAPRICÓRNIO
Bom momento para trazer mais harmonia para 
sua vida quotidiana e para o convívio no am-
biente de trabalho. Você está em um momento 
de maior dedicação e poderá reconhecer seu 
valor e brilho. 

AQUÁRIO

Será necessário ter cautela nas questões que 
envolvem as relações familiares e a conexão 
com o seu lar, pois existe a tendência de que 
seja um momento desafiador. 

PEIXES
Você pode querer se movimentar mais duran-
te essa semana, mas a tendência a entrar em 
contato com dores e traumas do passado pode 
trazer desconforto. Isso  pode deixar sua mente 
agitada e te levar a pensamentos obsessivos.

A força do cinema está no nos-
so reflectir após assistir o belo fil-
me que nos faz entender melhor 
os futuros caminhos, nossa vida, 
nossa sociedade, nossa família. 
Desde pequeno a arte estando 
lado a lado na nossa construção 
como ser humano é um factor que 
ajuda a sermos pessoas melhores. 
Pensando nisso, resolvemos criar 
uma lista bem legal de filmes para 
você mostrar aos seus filhos na 
infância:

O Bom Dinossauro
Na trama, ambientada dentro 

da hipótese de que na fase pré-
-histórica do planeta Terra um 
asteroide não caiu por aqui e os 
dinossauros não foram extintos, 
conhecemos a família do jovem 
dinossauro Aldo que luta diaria-
mente para sobreviver em paz 
em um planeta selvagem cheio 
de animais enormes. Certo dia, 
o pai de Aldo acaba falecendo 
numa situação extrema e o jovem 
dinossauro resolve fazer uma ex-
pedição para conhecer melhor o 
planeta onde vive. Buscando uma 
coragem que não sabia que tinha 
e fazendo novas amizades, prin-
cipalmente com o humano Spot, 

rante uma pequena investigação 
descobre segredos desconheci-
dos da família e após tocar uma 
canção com um violão mágico, 
acaba indo para em uma terra dos 
mortos. Nesse mundo fantástico 
e cheio de parentes que nunca 
conhecera, descobre mais sobre 
sua família e um novo segredo se 
torna um objectivo em sua busca 
constante em voltar para o mun-
do dos vivos.

 Pets – A Vida Secreta dos Bi-
chos

Na trama, conhecemos o ado-
rável cachorrinho Max que vive 
uma vida maravilhosa ao lado de 
sua dona. Certo dia, ela volta para 
casa com um outro cachorro, o 
gigantesco Duke, com quem a 
princípio, Max, tem uma terrível 
relação. Após uma saída para pas-
sear no parque, os dois cachorri-
nhos acabam se perdendo e sen-
do perseguidos pela carrocinha. 
Agora, para voltar para casa, eles 
precisarão enfrentar as loucu-
ras do mundo fora do conforto 
de cãs, e, para isso contarão com 
a ajuda de seus amigos animais 
vizinhos que não medirão forças 
para encontrá-los.

Aldo amadurecerá bastante nessa 
longa caminhada de descobertas.

A Família Mitchell e a Revolta 
das Máquinas

Na trama, conhecemos a jo-
vem Katie que está prestes a en-
trar na universidade para seguir 
a tão sonhada carreira de cineas-
ta. Ela sempre se interessou pelo 
assunto e quase sempre posta 
vídeos em seu canal na internet 
com o foco divertido mostrando 

muito das situações de sua fa-
mília. Seu relacionamento com 
o pai Rick está numa fase com-
plicada, parece que ambos não 
conseguem se entender. A mãe, 
Linda, tenta sempre que possível 
intervir para que ambos se enten-
dam. E nessa família, ainda tem o 
irmão de Katie, Aaron, um jovem 
que adora dinossauros. Um dia, o 
mundo das máquinas, já recheada 
de inteligência artificial, se rebela 

contra os humanos o que inusi-
tadamente faz com que a família 
Mitchell seja uma única fonte de 
esperança para a raça humana.

Viva – A Vida é uma Festa
Na trama, conhecemos o me-

nino sonhador Miguel, um jovem 
que adora música mesmo sua fa-
mília não gostando da ideia, pois 
anos atrás um parente abandonou 
a família pela carreira musical e 
nunca mais voltou para casa. Du-
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CELEBRAÇÃO DO 16.º ANIVERSÁRIO

As instalações beneficiaram de nova pintura 

d Benjamim Wilson
benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

“Quisse Mavota” trabalha 
na melhoria da sua imagem

N
uma altura em que 
se comemora o 16.º 
aniversário da ins-
tituição de ensino, 
assinalado há dias, 

o Conselho da Escola Se-
cundária Quisse Mavota, 
constituído por pais, en-
carregados de educação, 
comunidade local, profes-
sores, alunos e funcioná-
rios não docentes, está a 
trabalhar na modificação da 
imagem da escola, localiza-
da na cidade de Maputo. A 
acção incide sobre a melho-
ria das infra-estruturas e no 
provimento de equipamen-
to escolar.

Falando ao domingo, o 
director Eduardo Macou re-
feriu que foi possível resol-
ver aspectos como a pintura 
das instalações e proble-
mas sérios nas casas de ba-
nho, restabelecendo, deste 
modo, as boas práticas de 
higiene. 

Algumas intervenções 
acontecem pela primei-
ra vez desde que ocorreu a 
explosão do paiol de Malha-
zine em 2007, que resultou 
em danos nas janelas e no 
tecto falso.   

Macou referiu ainda que 
a força colectiva tem con-

Em termos de equipa-
mento, foram adquiridas 
140 carteiras. 

Com efeito, referiu que 
“é um conselho presente. 
Acompanha todas as acti-

1102 alunos, o que ajuda a 
aliviar a pressão em termos 
de procura de vagas. No ano 
passado, foi introduzido 
o segundo ciclo e espera-
-se que nos próximos anos 
lectivos o rácio professor-
-aluno nas salas de aula 
seja cada vez reduzi-
do.

No curso noc-
turno frequentam 
654 alunos. 

Devido à sua 
localização, esta 
escola tem sido 
chamada a absor-
ver alunos vindos 
de outros estabele-
cimentos de ensino si-
tuados a Norte da cidade 
e província de Ma-
puto, sobretudo no 
segundo ciclo.

Contudo, o director da 
“Quisse Mavota” referiu 
que a transformação pro-
jectada de estabelecimen-
tos primários em escolas 
básicas vai contribuir para 
aliviar o estabelecimento 
no segundo ciclo. Sabe-se 
que na cidade de Maputo o 
Sistema Nacional de Edu-
cação prevê que as escolas 

primárias passem a leccio-
nar da primeira à nona clas-
se.

Dois estabelecimentos 
são apontados para a intro-
dução do novo ciclo, desig-
nadamente, as escolas pri-
márias Mártires de Mbuzini 
e Artur Canana, no bairro 
do Zimpeto. 

VENDA DE BEBIDAS

Um dos maiores desa-
fios que a Escola Secundá-
ria Quisse Mavota enfrenta 
neste momento tem a ver 
com a venda de bebidas 
alcoólicas nos pequenos 
estabelecimentos situados 
nas proximidades do recin-
to escolar. 

Segundo o director Ma-
cou, o período entre as 
17h45 e 18h30 minutos tem 
sido o mais crítico, devido à 
aglomeração de raparigas e 
rapazes ao redor da escola.    

A estrutura administra-
tiva do bairro tem vindo a 
fazer alguma intervenção, 
mas a direcção da escola 
entende que devia ser feito 
um trabalho mais profun-
do. Considerou que pelo 
facto de se situar junto da 
24.ª Esquadra poderia ser 

feito um 
traba-

lho 

com vista à melhoria da se-
gurança naquele estabele-
cimento de ensino. 

Destaque-se que com 81 
professores, a “Quisse Ma-
vota” apresentou, no ano 
passado, o melhor aprovei-
tamento da cidade de Ma-
puto, um índice de 95,1 por 
cento de um universo de 20 
escolas secundárias.

vidades que a escola desen-
volve. Presta o devido apoio 
técnico à direcção. Estamos 
satisfeitos”.

Destaque-se que a Esco-
la Secundária Quisse Ma-

vota funciona desde 2006. 
Comporta 20 salas de aula, 
laboratórios de Química, 
Física e Biologia, bibliote-
ca, ginásio e um campo de 
futebol. Com o crescimen-
to da escola foi construída 
uma oficina que ajuda na 
manutenção do mobiliário 
escolar, não havendo algum 
aluno que se senta no chão. 

A referida oficina não 
serve somente a escola, be-
neficia também os estabe-
lecimentos de ensino que se 
situam na zona do Zimpeto. 
Os técnicos deslocam-se 
para os estabelecimentos 
circunvizinhos para fazer a 
manutenção de carteiras. 
Destes destaca-se um for-
mado na Alemanha. 

Em termos de efectivo 
escolar, no presente ano 
lectivo frequentam 4869 
alunos. O primeiro ciclo, 
que compreende a 8.ª, 9.ª 
e 10.ª classes possuem 1510 
alunos, e no segundo - 11.ª 
e 12.ª classes - frequentam 
1603 alunos.  

Ainda neste 2022, está 
em teste a modalidade do 
ensino secundário à dis-
tância, com um universo de 

tribuído igualmente para 
a limpeza daquele estabe-
lecimento, tornando-se 
numa espécie de cartão-
-de-visitas no distrito mu-
nicipal KaMubukwana. 

Eduardo Macou, director da “Quisse Mavota” 
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CIDADE DE MAPUTO

Nacional

Praças e vias beneficiam
de algumas intervenções   
O 

município de Ma-
puto, no âmbito 
da requalificação 
urbana, está a fa-
zer intervenções 

em alguns pontos da cida-
de. Decorrem obras de rea-
bilitação das praças da Ju-
ventude e 25 de Junho, bem 
como de passeios ao longo 
de várias vias.

Faz parte destes traba-
lhos o tapamento de bura-
cos e melhoramento do sis-
tema de drenagem de águas 
pluviais. 

Na Praça 25 de Junho, lo-
calizada na Avenida Samo-
ra Machel, as intervenções 
visam recuperar o brilho 
dos tempos idos e resgatar a 
imagem que a caracterizava 
como um espaço de lazer, 
recreação e exposição de 
manifestações artísticas.

Sabe-se que, recente-
mente, a praça encontra-
va-se num estado de total 
abandono, chegando ao 
ponto de albergar morado-
res de rua. 

Segundo Félix Matsimbe, 
citadino, a reabilitação da 
praça é bem-vinda porque, 
terminadas as obras, have-
rá um jardim de qualidade 
e sanitários melhorados. 
“A iniciativa de reabilitar a 
praça é uma maravilha por-
que vai devolver a paisagem 
que há muito foi perdida”.

Lázaro Salomão Mue-
che, munícipe, olha para as 
obras como uma forma de 
organizar a cidade. “É um 
espaço de lazer onde  po-
derá se fazer exposições  e  
outras actividades recrea-

Por seu turno, Delfina 
Pedro Fanequisso, muní-
cipe, defendeu que aque-
le local deve ostentar uma 
imagem que identifique os 
jovens. “Como o nome su-
gere, é da juventude. Entre-
tanto, nos dias actuais não 
os representa. Espero que, 
no final, tenha um jardim e 
uma estátua representando 
a juventude”.

Lázaro Mueche

Delfina Fanequisso

Carolino Tivane

Ainda não iniciou a requalificação da Praça da Juventude

Asfaltagem da avenida Guerra Popular Arborização na Praça 25 de Junho

tivas. Também passará a ser 
um atractivo turístico”.

PRAÇA DA 
JUVENTUDE

A Praça da Juventude, 
localizada na intersecção 
entre as avenidas Julius 
Nyerere, Lurdes Mutola e 
General Sebastião Mabote, 
está igualmente no plano 
de reabilitação em resposta 
à degradação a que se assis-
tia. A intervenção inclui  a 
construção de um sistema 
de rega para o tratamento 
do jardim. 

De acordo com Inocên-
cio Bernardo, director mu-
nicipal de Infra-estruturas 
Urbanas,  posteriormente 

se seguirá a instalação de 
iluminação para garantir a 
segurança, bancos de des-
canso, um sanitário públi-
co e algumas passadeiras 
para facilitar a mobilidade 
e  travessia dos peões, numa 
empreitada orçada em 10 
milhões de Meticais. A ini-
ciativa inclui ainda a insta-
lação de internet gratuita 
para que estudantes possam 
desenvolver as suas pesqui-
sas. 

Refira-se que, antes, 
aquele local tinha a sua 
imagem comprometida de-
vido à imundície, resultan-
te, sobretudo, do comércio 
informal. 

Com efeito, para Caro-
lino Tivane, munícipe, a 

Praça da Juventude terá o 
seu mérito caso “haja uma 
infra-estrutura que junte a 
juventude e faça progredir 
esta camada”, daí que se 
espera que, “terminadas as 
obras, a praça ostente uma 
beleza que foi roubada pelos 
vendedores informais que 
desenvolviam as suas acti-
vidades neste local”.

Outro munícipe ouvido 
pelo domingo é Victor Cas-
tro Matope. Residente nas 
proximidades da Praça da 
Juventude, não esconde o 
seu desejo de ver mudanças 
significativas no local. “Es-
pero que tenha uma infra-
-estrutura que possa repre-
sentar os jovens. Que haja 
bancos e espaços de lazer”.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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- Inocêncio Bernardo, director munici-
pal de Infra-estruturas Urbanas

Obras finalizadas
no primeiro
semestre de 2023

Obras na avenida OUA

Félix Matsimbe Tiago Marciel Victor Matope

PUBLICIDADE

Concurso no 27 de 02 - 07 - 2022

53 15 27 30 33

As obras de reabilitação do troço Praça 
da Juventude-ponte ferroviária (Praça dos 
Combatentes), na Av. Julius Nyerere, ainda 
não foram iniciadas devido ao estudo que 
decorre internamente no município, que 
serve para aferir se aquela via será apenas 
reabilitada ou, também, terá alargamento 
das faixas. A informação foi avançada por 
Inocêncio Bernardo, director municipal de 
Infra-estruturas Urbanas. 

Num outro desenvolvimento, Bernardo 
explicou que a reabilitação das praças per-
mitirá que os munícipes disponham de jar-
dim, espaços para lazer e recreação. “Serão 
lugares onde as crianças poderão brincar 
em segurança. Os citadinos terão bancos 
para o descanso e lugar para agendar os 
seus encontros”.

No que toca ao acesso à internet gratui-
ta, o director disse que é um avanço de ex-
trema importância, pois os alunos passarão 
a ter um lugar para realizar pesquisas, facto 
que vai melhorar o seu desempenho esco-
lar.

 “O município tem o projecto de criação 
de praças digitais, onde terá internet livre, 
o que permitirá aos jovens estudantes fazer 
os seus estudos”, aclarou. 

PASSEIOS 
E BACIAS
DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Para além das praças, 
decorrem em simultâ-
neo nas avenidas Eduar-
do Mondlane, Julius 
Nyerere (troço do Minis-
tério da Defesa até Praça 
do Destacamento Femi-
nino), Guerra Popular 
(concretamente no troço 
entre as avenidas 24 de 
Julho e 25 de Setembro), 
bem como na Avenida 
do Trabalho, obras de 
reabilitação de passeios, 
sistemas de drenagem 
e saneamento do meio, 

construção de novas cai-
xas, sarjetas e colocação 
de asfalto.

Só as intervenções nas 
avenidas Eduardo Mon-
dlane e Julius Nyerere 
são avaliadas em 230 mi-
lhões de Meticais e as da 
avenida Guerra Popular 
em 49 milhões de Meti-
cais, avançou Inocêncio 
Bernardo.

Tiago Marciel, mu-
nícipe, mostrou-se sa-
tisfeito com as obras de 
reabilitação dos pas-
seios, das estradas e das 
bacias de águas pluviais  
porque, para além de tra-
zerem uma nova imagem 
à cidade, vão dinamizar 
a mobilidade de peões e 

carros. “Vão beneficiar 
o meio ambiente com a 
melhoria das bacias de 
águas pluviais”, apontou. 

Para Carla João, ven-
dedeira, a reabilitação 
dos passeios “é um gan-

DESTINO DOS 
COMERCIANTES 
INFORMAIS

O director municipal de Infra-
-Estruturas Urbanas falou igual-
mente da ocupação daquele es-
paço por comerciantes informais. 
Referiu que, “durante a sensibi-
lização dos comerciantes infor-
mais, deixámos claro que alguns 
seriam integrados nos mercados. 
Entretanto, os que desenvolviam  
actividades de venda de areia ou 
de pedra não serão contemplados 
por ser um trabalho que requer 
instalações próprias”.

Explicou que “quando come-
çou este fenómeno (venda de 
material de construção na praça) 
alguns vendedores já tinham um 
estaleiro em algum ponto e, opor-
tunamente, usavam a praça como 
um espaço de amostra”. 

De qualquer modo, afirmou 
que todas as praças são geridas 
pelo município, de forma a pre-
servar a sua história. 

Sobre a degradação das estra-
das referiu que existe uma briga-
da ao nível do município que tem 
feito manutenção rotineira, há um 
orçamento específico para cada 
praça proceder à respectiva ma-
nutenção, tapando os buracos e 
reabilitando, como é o caso da Av. 
Fernão Magalhães, na baixa da ci-
dade, bem como em outros locais.

De acordo com o director, até 
ao primeiro semestre do próximo 
ano as obras de requalificação es-
tarão finalizadas.

ho para nós, visto que 
se apresentavam num 
estado avançado de de-
gradação”. Apesar de a 
empreitada ser um gan-
ho, a munícipe apre-
senta algumas queixas. 

“Lamento que a quali-
dade não seja a melhor, 
porque alguns passeios 
reabilitados não têm 3 
meses, mas já apresen-
tam deficiências”.  

Para além da requali-

ficação nestes pontos, há 
obras de rotina em curso 
em outras vias. Trata-se 
de tapamento de buracos 
e manutenção de estra-
das em várias artérias da 
cidade.
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O encolhimento do Ocidente

F
racasso na guerra contra 
a Rússia pode acelerar um 
longo declínio. Mas com 
ele vêm arrogância e am-
bições irreais. E há perigo 

à frente – porque os impérios não 
se admitem nem como espaços su-
balternos, nem em relações iguali-
tárias

O que os ocidentais designam 
por Ocidente ou civilização oci-
dental é um espaço geopolítico 
que emergiu no século XVI e se 
expandiu continuamente até ao 
século XX. Na véspera da Primei-
ra Guerra Mundial, cerca de 90% 
do globo terrestre eram ocidentais 
ou dominados pelo Ocidente: Eu-
ropa, Rússia, as Américas, África, 
Oceânia e boa parte da Ásia (com 
parciais excepções do Japão e da 
China). A partir de então o Oci-
dente começou a contrair: primeiro 
com a revolução russa de 1917 e a 
emergência do bloco soviético, de-
pois, a partir de meados do século, 
com os movimentos de descolo-
nização. O espaço terrestre (e logo 
depois, o extraterrestre) passou a 
ser um campo de intensa disputa. 
Entretanto, o que os ocidentais en-
tendiam por Ocidente foi-se mo-
dificando. Começara por ser cris-
tianismo, colonialismo, passando 
a capitalismo e imperialismo, para 
se ir metamorfoseando em demo-
cracia, direitos humanos, desco-
lonização, auto-determinação, 
“relações internacionais baseadas 
em regras” – tornando sempre 
claro que as regras eram estabe-
lecidas pelo Ocidente e apenas se 
cumpriam quando servissem os in-
teresses deste – e, finalmente, em 
globalização.

Em meados do século passa-
do, o Ocidente havia encolhido 
tanto que um conjunto de países 
recém-independentes tomou a 

decisão de não se alinhar nem com 
o Ocidente nem com o bloco que 
emergira como seu rival, o bloco 
soviético. Assim se criou, a partir de 
1955-61, o Movimentos dos Não-
-Alinhados. Com o fim do bloco 
soviético em 1991, o Ocidente pa-
receu passar por um momento de 
entusiástica expansão. Foi o tempo 
de Gorbatchev e o seu desejo de a 
Rússia integrar a “casa comum” 
da Europa, com o apoio de Bush 
pai, um desejo reafirmado por Pu-
tin quando assumiu o poder. Foi 
um período histórico curto, e os 
acontecimentos recentes mostram 
que, entretanto, o “tamanho” do 
Ocidente sofreu uma drástica con-
tração. No seguimento da guerra da 
Ucrânia, o Ocidente decidiu, por 
sua própria iniciativa, que só seria 
ocidental quem aplicasse sanções 
à Rússia. São neste momento cer-
ca de 21% dos países-membros da 
ONU, o que não chega a ser 15% da 
população mundial. A continuar 
por este caminho, o Ocidente pode 
mesmo desaparecer. Várias ques-
tões se levantam.

“Contração é declínio”? Pode 
pensar-se que a contração do Oci-
dente o favorece porque lhe per-
mite focar-se sobre objetivos mais 
realistas com mais intensidade. A 
leitura atenta dos estrategas do país 
hegemônico do Ocidente, os EUA, 
mostra, pelo contrário, que, sem 
aparentemente se darem conta da 
flagrante contração, mostram uma 
ambição ilimitada. Com a mesma 
facilidade com que preveem poder 
reduzir a Rússia (a maior potência 
nuclear) a uma ruína ou a um Es-
tado vassalo, preveem neutralizar a 
China (a caminho de ser a primeira 
economia mundial) e provocar em 
breve uma guerra em Taiwan (se-
melhante à da Ucrânia) com esse 
objetivo. Por outro lado, a história 
dos impérios mostra que a contra-
ção vai de par com declínio e que 
esse declínio é irreversível e implica 

muito sofrimento humano.
No estágio atual, as manifesta-

ções de fraqueza são paralelas às de 
força, o que torna a análise muito 
difícil. Dois exemplos contrastan-
tes. Os EUA são a maior potência 
militar do mundo (ainda que não 
tenham ganho nenhuma guerra 
desde 1945) com bases militares 
em pelo menos 80 países. Um caso 
extremo de dominação é o da sua 
presença no Gana onde, por acor-
dos estabelecidos em 2018, os EUA 
usam o aeroporto de Accra sem 
qualquer controle ou inspeção, os 

soldados norte-americanos não 
precisam sequer de passaporte para 
entrar no país, e gozam de imu-
nidade extraterritorial, ou seja, se 
cometerem algum crime, por mais 
grave, não podem ser julgados pe-
los tribunais do Gana. Em sentido 
contrário, os milhares de sanções 
à Rússia estão, por agora, a causar 
mais dano no mundo ocidental 
do que no espaço geopolítico que 
o Ocidente está a construir como 

não-ocidental. As moedas de quem 
parece estar a ganhar a guerra são as 
que mais se desvalorizam. A infla-
ção e a recessão que se avizinham 
levam o CEO da JP Morgan, Jamie 
Dimon, a afirmar que se aproxima 
um furacão.

Contração é perda de coesão in-
terna? A contração pode efectiva-
mente significar mais coesão, e isso 
é bem visível. A liderança da União 
Europeia, isto é a Comissão Euro-
peia, tem sido nos últimos vinte 
anos muito mais alinhada com os 
EUA que os países que integram a 
UE. Viu-se com a viragem neolibe-
ral e o apoio entusiasta à invasão do 
Iraque por parte de Durão Barroso 
e vemos agora com Ursula von der 
Leyen transformada em subsecre-
tária de defesa dos EUA. A verdade 
é que esta coesão, se é eficaz na pro-
dução de políticas, pode ser desas-
trosa na gestão das consequências 
delas. A Europa é um espaço geo-
político que desde o século XVI vive 
dos recursos de outros países que 
direta ou indiretamente domina e a 
quem impõe a troca desigual. Nada 
disso é possível quando o parceiro 
é os EUA ou os aliados deste. Além 
disso, a coesão é feita de incoerên-
cias: afinal a Rússia é o país com um 
PIB inferior ao de muitos países da 
Europa ou é uma potência que quer 
invadir a Europa, uma ameaça glo-
bal que só pode ser travada com o 
investimento que já ronda cerca 
de 10 biliões de dólares em armas e 
segurança por parte dos EUA, num 
país distante do qual pouco resta-
rá se a guerra continuar por muito 
tempo?

A contração ocorre por razões 
internas ou externas? A literatu-
ra sobre o declínio e fim dos im-
périos mostra que, salvo os casos 
excepcionais em que os impérios 
são destruídos por forças externas 
– caso dos impérios Azteca e Inca 
com a chegada dos conquistadores 
espanhóis – dominam, em geral, os 
fatores internos, ainda que o declí-
nio possa ser precipitado por fato-
res externos. É difícil destrinchar o 

gueses, dos 14 temas, 7 tinham a ver 
diretamente com os rivais do Oci-
dente. Saberemos o que discutiram 
e decidiram seguindo atentamente 
as capas de The Economist dos pró-
ximos meses. (in Outras Palavras)
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interno do externo, e a específica 
identificação é sempre mais ideo-
lógica que outra coisa. Por exemplo, 
em 1964 o conhecido filósofo con-
servador norte-americano James 
Burnham publicava um livro intitu-
lado o Suicídio do Ocidente. Segun-
do ele, o liberalismo, então domi-
nante nos EUA, era a ideologia desse 
declínio. Para os liberais da época, 
o liberalismo era, pelo contrário, a 
ideologia que permitiria uma nova 
hegemonia mundial ao Ocidente, 
mais pacífica e mais justa. Hoje, o 
liberalismo morreu nos EUA (do-
mina o neoliberalismo, que é o seu 
oposto) e mesmo os conservadores 
da velha guarda foram totalmente 
superados pelos neoconservadores. 
É por isso que Henry Kissinger (para 
muitos, um criminoso de guerra) 
incomodou os prosélitos anti-Rús-
sia ao pedir negociações de paz em 
Davos. Seja como for, a guerra da 
Ucrânia é o grande acelerador da 
contração do Ocidente. Uma nova 
geração de países não alinhados está 
a emergir, de fato alinhados com a 
potência que o Ocidente quer isolar, 
a China. Os BRICS, a Organização 
para a cooperação de Xangai, o Fó-
rum Económico Euroasiático são, 
entre outras, as novas faces do não-
-ocidente.

O que vem depois? Não sabemos. 
É tão difícil imaginar o Ocidente 
como espaço subalterno no contex-
to mundial como imaginá-lo numa 
relação igualitária e pacífica com 
outros espaços geopolíticos. Apenas 
sabemos que, para quem manda no 
Ocidente, qualquer destas hipó-
teses é impossível ou, se possível, 
apocalíptica. Por isso se multipli-
cam as reuniões nos últimos me-
ses, do Fórum Económico de Davos 
(Maio) à mais recente reunião do 
grupo Bilderberg (Junho). Nesta úl-
tima, em que participaram 5 portu-
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De “parceira estratégica”
à “ameaça mais significativa”
– Rússia na cimeira da OTAN

R
ealizou-se, semana 
passada, a cimeira 
da Organização do 
Tratado do Atlânti-
co Norte (OTAN) em 

Madrid, na Espanha, para 
actualizar o “conceito es-
tratégico” da aliança. Quan-
do a cimeira iniciou, a Rússia 
continuava a ostentar o esta-
tuto de “parceira estratégica” 
do “braço armado” dos EUA e 
seus aliados. No entanto, no 
final do encontro foi anun-
ciado que esse estatuto não só 
foi revogado, como também o 
país de Putin passa a ser con-
siderado formalmente como 
a “ameaça mais significati-
va” dos membros da alian-
ça. Além de mirar a Rússia, 
o novo “conceito estratégico 
da OTAN incluiu a China, pela 
primeira vez, à lista dos de-
safios aos “interesses, segu-
rança e valores” da aliança no 
sistema internacional. Du-
rante a cimeira foi igualmente 
formalizada a candidatura da 
Finlândia e da Suécia como 
membros da aliança tran-
satlântica. Estão, portanto, 
lançado o ingredientes que 
comprovam a intenção dos 
líderes da OTAN estenderem a 
sua hegemonia a nível global 
e conterem qualquer adver-
sário que pretenda o mesmo. 

O “conceito estratégico” é 
um documento da OTAN que 
define aquilo que os membros 
desta aliança militar per-
cebem como desafios à sua 
segurança e traça as priori-
dades políticas e militares a 
desenvolver para os enfren-
tar. Geralmente o documento 
é actualizado a cada 10 anos 
desde o fim da ocidental-
mente designada Guerra Fria, 
para ter em conta as mudan-
ças no ambiente de segurança 
global e garantir que a aliança 
está preparada para o futuro. 
A última vez que o “conceito 
estratégico” foi actualizado 
foi em 2010, numa cimei-
ra em Lisboa, Portugal. Doze 
anos depois, os membros da 
OTAN reuniram-se e fizeram 
revisões sobre as ameaças e as 
prioridades.

O documento adoptado na 
última cimeira da OTAN traz 
duas novidades que parecem 
demonstrar que os aliados 
procuram reforçar os seus es-
forços de manter hegemonia 
global e tentar conter os seus 

potenciais adversários. A pri-
meira novidade é que a Rússia 
passa de “parceira estratégi-
ca”, estatuto que ostentava 
desde a actualização de 2010, 
para “ameaça mais significa-
tiva e directa à segurança dos 
aliados e à paz e estabilidade 
na área euro-atlântica”. O 
documento de 2010 conside-
rava que a cooperação OTAN-
-Rússia era de importância 
estratégica, pois contribuía 
para a criação de um espaço 
comum de paz, estabilidade e 
segurança. No novo “concei-
to estratégico” o país de Putin 
é rotulado como um Estado 
que busca estabelecer esfe-
ras de influência e controlo 
directo por meio de coerção, 
subversão, agressão e anexa-
ção. É lógico que esta mudan-
ça já era de esperar dada a de-
terioração das relações entre 
Moscovo e Washington e seus 
aliados que acabou desembo-
cando na guerra que a Rússia 
iniciou na Ucrânia. A respeito 
desta crise, os aliados consi-

deram que “uma Ucrânia for-
te e independente é vital para 
a estabilidade da zona euro-
-atlântica”. 

A segunda novidade é a da 
inclusão da China, pela pri-
meira vez desde que o “con-
ceito estratégico” é emitido, 
nos desafios à segurança que 
supostamente os aliados da 
OTAN enfrentam. No caso 
da China, os aliados sentem-
-se incomodados com o fac-
to de o gigante asiático estar 
a tentar controlar, coisa que 
eles querem ser os únicos a 
fazer, os principais sectores 
tecnológicos e industriais, 
infra-estrutura crítica e ma-
teriais estratégicos e cadeias 
de suprimentos. Incomoda 
ainda mais os aliados o facto 
de a China estar a usar o seu 
poderio económico para, se-
gundo o documento, criar 
dependências estratégicas e 
aumentar sua influência. Ao 
que tudo indica, a ascensão 
da China no mundo está a 
criar ciúmes nos aliados, pois 

notam que o gigante asiáti-
co está a criar esferas de in-
fluência em espaços outrora 
“controlados” somente pelo 
Ocidente. 

Devido às suas ambições 
hegemónicas, a OTAN não 
olha com “bons olhos” a 
aproximação entre poten-
ciais adversários aos seus 
intentos. É por isso que os 
aliados da OTAN não fica-
ram nada satisfeitos quando 
Pequim e Moscovo anun-
ciaram, pouco antes do iní-
cio da guerra na Ucrânia em 
Fevereiro, que a sua parceria 
“ não tem limites”. Assim, o 
documento considera que o 
aprofundamento da parceria 
estratégica entre a República 
Popular da China e a Federa-
ção Russa e suas tentativas de 
reforço mútuo mina a ordem 
internacional estabelecida 
pelo Ocidente e é contrária 
aos valores e interesses oci-
dentais.

O último ponto da cimei-
ra que merece inclusão nesta 

análise sobre os esforços da 
OTAN em manter hegemonia 
global foi a formalização das 
candidaturas da Finlândia e 
Suécia. Depois de o presiden-
te da Turquia ter ameaçado 
vetar a entrada destes países 
na aliança, Recep Erdoğan 
acabou dando luz verde aos 
dois países. Em relação a este 
ponto, a retórica ocidental 
vê a adesão daqueles paí-
ses como uma grande vitória 
contra o presidente russo. Há 
uma percepção de que Pu-
tin iniciou a guerra para dis-
suadir outros países vizinhos 
seus de se unirem à aliança. 
O facto daqueles dois países 
terem quebrado a sua políti-
ca de neutralidade para ade-
rirem à aliança é, portanto, 
interpretado como “um tiro 
que saiu pela culatra” contra 
Putin. Daí que os discursos 
ocidentais insistem que com 
a invasão à Ucrânia a Rússia 
vai ter mais OTAN nas suas 
fronteiras. 

A adesão da Finlândia e 
da Suécia enquadra-se tam-
bém na continuação do cer-
co contra um adversário às 
ambições hegemónicas oci-
dentais. Mas, diferentemen-
te da Ucrânia, que a Rússia 
se havia oposto firmemente 
à aderir à OTAN a ponto de 
emitir ultimatos em 2021, no 
caso destes dois países Pu-
tin diz não se opor. De acor-
do Putin, com a Finlândia e 
a Suécia a Rússia não tem o 
tipo de problemas que tem 
com a Ucrânia. O presidente 
russo “dá luz verde” à vonta-
de daqueles dois países, mas 
avisa que enquanto no passa-
do não havia problemas entre 
Moscovo e Helsínquia e Es-
tocolmo, com a sua adesão à 
OTAN agora certamente há-
-de haver algumas tensões. 
Portanto, diz o presidente 
russo, se contingentes e in-
fra-estrutura militares forem 
implantados naqueles países, 
então a Rússia responderá na 
mesma moeda para “criar as 
mesmas ameaças para os ter-
ritórios de onde as ameaças 
contra nós são criadas”.

Com o lançamento dos 
“dados” ocidentais na luta 
pela hegemonia, falta é ver 
que respostas concretas os 
dois visados vão dar ao novo 
“conceito estratégico” da 
OTAN. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Juvenal Bucuana, foi exímio goleador

DEVIDO AO CICLONE CLAUDE

Juvenal Bucuana foi mais 
talentoso... que Tico-Tico

Otítulo deste artigo pode 
causar choque ao lei-
tor. Sossegue. Não são 
palavras do articulista. 
Aliás, este nunca viu 

Juvenal Bucuana a chutar uma 
bola. Esta afirmação foi feita pelo 
seu antigo amigo e adversário de 
ocasião, o ilustre Salvador Pedro 
Sitói, autor do primeiro golo de 
Moçambique independente, que 
brilhou no 1.º de Maio, Textáfrica, 
Desportivo e selecção nacional. 

Manuel Bucuana, Tico-Tico, 
foi o membro da família que teve 
mais projecção no futebol, sem, 
porém, ter sido o único do clã a 
jogar futebol. “Com todo o res-
peito que tenho pelo Tico-Tico e 
pelo que ele fez enquanto jogou, 
o Juvenal, o seu irmão mais velho, 
mesmo sem ter conseguido che-
gar ao federado, era mais talento-
so e melhor finalizador que ele”, 
começou por dizer Sitói.  

Antes da existência das novas 
moradias que dão outra vida ao 
bairro Indígena, havia um cam-
po onde vários meninos jogavam 
futebol, em confrontos titânicos. 
Juvenal deixou marcas evidentes 
nas partidas que realizou no bair-
ro, naquele tempo. “Na minha 
opinião, o futebol ficou mais fá-
cil nos dias que correm. O jogo é 
mais táctico e com maior discipli-
na. Naquele tempo, para um joga-
dor se evidenciar era mais difícil 
e Juvenal impunha-se”, declarou 
Sitói.

Juvenal, conta, nunca se en-
vaideceu com os comentários que 
se faziam a seu respeito e hoje al-
gumas pessoas que o viram jogar 
afirmam que ele foi melhor que o 
Tico-Tico. “Isso nunca me preo-
cupou. Lembro-me que os meus 
colegas de equipa me admiravam 
e teciam elogios que podiam en-
cher de orgulho a qualquer um, 

Depois do nascimento do primeiro filho de Luís Bucuana, Eli-
sa regressou a Chibuto e, após o baptismo, uns meses depois, 
viajaram para Lourenço Marques, tendo fixado residência no 
bairro Indígena, onde nasceram mais cinco filhos do casal. En-
tretanto, devido às cheias de 1966, resultante do ciclone Clau-
de, as famílias que ali residiam dispersaram-se por outros locais 
mais seguros de Lourenço Marques. A família Bucuana passou a 
viver na Bela Rosa, uma zona hoje chamada bairro da Maxaque-
ne, bem perto do campo do Clube Desportivo 1.º de Maio, uma 
colectividade pela qual tinham passado figuras como Matateu e 
o seu irmão, Vicente Lucas da Fonseca, por coincidência, tam-
bém com raízes em Chibuto.

mas eu limitava-me a ouví-los, 
apenas. Chegaram a apelidar-me 
de Caliano, um excelente jogador 
com raízes na Mafalala. Caliano 
era fabuloso. Um jogador por ex-
celência. Achavam que eu tinha 
um perfil futebolístico igual ao 
dele. Os que lhe viram jogar dizem 
que eu era um super-craque”, 
disse o escritor moçambicano. 

DUELOS COM SITÓI

Juvenal lembrou-se que Pedro 
Sitói foi seu adversário nos jogos 
de bairro. Enquanto ele represen-
tava o bairro Indígena, Sitói joga-
va pela Urbanização. “A rivalida-
de entre nós era enorme, mas só 
dentro do campo. Se estivéssemos 
os dois a jogar pelas nossas equi-
pas, ficava tudo muito bem, mas a 
ausência de um de nós nas nossas 
equipas comprometia a outra, ou 
seja, eles tinham-nos como pesos 
pesados das nossas equipas e se 

um jogasse, sem que o outro es-
tivesse na outra, a balança ficava 
desequilibrada”, contou-nos Ju-
venal.

Pelo seu reconhecido talento, 
os amigos de Juvenal influencia-
ram-no a treinar no então Spor-
ting de Lourenço Marques (Ma-
xaquene). Fez alguns treinos, mas 
não se sentiu moralizado para 
continuar. “Alguns amigos fica-
ram no Sporting e os outros foram 
para o Desportivo, Ferroviário, 
Mahafil e Nova Aliança, que era 
um clube do Xipamanine”, reve-
lou Bucuana. 

Depois de desistir do Sporting, 
voltou a jogar pelos campos do 
bairro Indígena. A vida académica 
e profissional, um tempo depois, 
tirou-lhe definitivamente do fu-
tebol. No entanto, já com 35 anos 
de idade, surpreendeu os colegas 
da empresa petrolífera onde tra-
balhava até atingir a reforma, no 
futebol recreativo.

Tinha sido convidado pelos co-
legas para um jogo, mas ninguém 
dava algo por ele. “Não sabia se ia 
ser titular, suplente ou se estaria 
na bancada. No entanto, um cole-
ga, que era guarda-redes, quando 
manifestei o desejo de jogar, me-
nosprezou o meu valor. Quando 
faltavam poucos minutos para o 
fim, solicitaram a minha entrada 
em campo. 

Antes, disse-lhes que jogava 
como avançado e com os dois pés. 
Riram-se. Entrei e acho que dei 
boas impressões porque, a partir 
dali, sempre joguei a titular”, dis-
se Juvenal.

O mano de Tico-Tico foi de-
terminante para os jogos que se 
seguiram da equipa e teve grande 
influência na conquista do cam-
peonato do futebol recreativo, 

vencendo o prémio de melhor 
marcador da prova. “Conquistar o 
campeonato dava direito a subida 
à primeira divisão, situação que a 
empresa não regularizou porque 
não conseguiu reunir a documen-
tação necessária”, afirmou o ir-
mão de Tico-Tico, que mais tarde 
passou do futebol de “onze” ao de 
salão.

Nascido depois de Juvenal Bu-
cuane, Hilário, já falecido, outro 
irmão, foi mais um elemento da 
família Bucuana a jogar futebol 
(federado). Foi referenciado como 
craque. Era médio. Representou 
o Munhuanense Azar e também 
evoluiu no futebol recreativo, ali-
nhando pela equipa da Marinha.

O sétimo filho dos Bucuana, 
antes de Tico, é José Luís, que foi 
guarda-redes, jogando pelo Des-
portivo.

CHIBUTO: BERÇO 
DOS BUCUANA

Os pais de Juvenal Bucuana, 
Tico-Tico e companhia nasceram 
no distrito de Chibuto, província 
de Gaza, cresceram e estudaram 
na Missão de Maleice. Ainda mui-
to nova, a mãe, Elisa Mariquele, 
estava no internato feminino, ao 
cuidado das freiras, a estudar e 
aprendendo a fazer trabalhos do-
mésticos, como também a costu-
rar, entre outros trabalhos nor-
malmente exigidos na missão, 
e o pai, Luís Buacuana, também 
no mesmo internato, estabele-
cido na ala masculina, no centro 
de formação profissional, onde 
aprendeu marcenaria. 

A relação entre Luís e Elisa ini-
ciou-se quando o jovem Bucuana 
terminou o seu aprendizado e 

apto para trabalhar. A direcção 
da Missão de Maleice criou con-
dições para que ele construísse 
uma família, com uma moça que 
fosse educada e igualmente bem 
comportada. Era peculiar naque-
le tempo que os casais fossem 
formados entre pessoas que esti-
vessem no mesmo meio.

No entanto, as alas masculi-
na e feminina do internato não 
tinham nenhum contacto com o 
mundo exterior. Ou seja, os ho-
mens não se encontravam com 
as raparigas. Dessa forma, a mis-
são tomou a iniciativa de procurar 
uma jovem do internato femini-
no, a Elisa, que, antes de entrar 
no internato, vivia atrás da Mis-
são de Maleice. Era filha única do 
casal Mariquele, tendo crescido 
numa casa que tinha separação 
de quintal com a família do anti-
go Presidente da República, Joa-
quim Chissano, enquanto o pai de 
Luís Bucuana era de uma zona um 
pouco distante da sede da locali-
dade de Maleice.

Para estabelecer os passos para 
a consumação do matrimónio, as 
duas famílias reuniram e forma-
lizaram a relação dos dois jovens, 
enquanto a Missão de Maleice 
treinava os dois jovens para for-
marem o seu lar.

No início dessa relação con-
jugal, Luís foi escolhido por um 
empreiteiro português, com boas 
relações com o então superior 
daquela missão, o padre Joaquim 
Boavida, famoso naquela região, 
para integrar o grupo que cons-
truiu a Igreja de Maleice. 

Durante as actividades, o em-
preiteiro impressionou-se com 
a forma como Luís desenvolvia o 
trabalho nas obras e, como tinha 
outras construções em Louren-
ço Marques (Maputo), tratou de 
solicitar a sua transferência para 
a capital, juntando-se assim aos 
outros grupos que estavam encar-
regues de construir outros edifí-
cios. 

Com a autorização da Missão de 
Maleice, Bucuana veio a Lourenço 
Marques, mas sozinho, deixando 
a senhora Elisa em Maleice, que 
já se encontrava grávida. Toda-
via, como o empreiteiro tivera 
conhecimento que Bucuana havia 
casado, tratou de criar condições 
para que ele tivesse uma residên-
cia onde pudesse viver com a sua 
companheira. E foi precisamente 
no bairro Indígena que Luís en-
controu o seu primeiro tecto. 

Quando os dias para dar à luz se 
aproximaram, Elisa foi levada para 
a Maternidade do Hospital da Vila 
de João Belo, hoje conhecida por 
cidade de Xai-Xai, onde nasceu o 
primeiro filho do casal, que viria a 
chamar-se Juvenal Bucuana.

“Fuga” à Bela Rosa
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Domingo de assalto à final 
com o foco no título

Quatro duplas nacionais, 
designadamente Aina-
dino Martinho/Jorge 
Monjane e José Mon-
dlane/Osvaldo Mun-

goi, em masculinos, e Ana Paula 
Sinaportar/Vanessa Muianga e 
Ângela Tembe/Natália Intego, em 
femininos, disputam esta manhã 
as meias-finais na terceira etapa 
do Circuito da Zona VI de Vólei 
de Praia e, caso saiam vitoriosas, 
voltam a entrar na Arena Mara-
bou Rocks em Gaborone, capital 
tswana, que acolhe o evento des-
de sexta-feira.

A acontecer a qualificação dos 
voleibolistas em alusão, irão re-
petir a história das primeiras duas 
etapas (Maputo e Joanesburgo) 
quando protagonizarem finais 
cem por cento moçambicanas. 

A esperança é que as duplas 
cheguem à final, já que, a prio-
ri, ficaria garantida a medalha 
de ouro e de prata para o país, 
restando apenas saber se os bi-

campeões, Ainadino/Jorge e Ana 
Paula/Vanessa, repetiriam a faça-
nha ou se em Gaborone os com-

patriotas José/Osvaldo e Ângela/
Natália contrariam a tendência. 

As respostas a estas previsões 

serão dadas durante um domingo 
que se espera com temperaturas 
a rondarem os 7-15 graus celsius, 
mas de muito calor dentro da 
arena. 

Para chegar à final, Ainadino/
Jorge eliminou a dupla namibiana 
composta por Sack/Brickmann, 
por 2-0, pelos parciais de 21-17 
e 21-8, enquanto José/Osval-
do afastou Meffrew/Mathew do 
Zimbabwe também por 2-0, mas 
pelos parciais de 21-13/21-11.

Já Ana Paula/Vanessa deixou 
pelo caminho a dupla do Zimba-
bwe formada por Guyo e Dhlomo, 
por 2-0, pelos parciais de 21-8 e 
21-12. Pelo mesmo resultado, 
Ângela/Natália bateu a Guitse-
modimo e  Gaokamelo do Bos-
twana, 2-0, com os parciais de 
21-12 e 21-10.

SUB-19 QUASE 
FIZERAM HISTÓRIA

Vistas, a princípio, como 
equipas que vinham apenas para 
ganhar experiência, as duplas 

nacionais de sub-19, Rafael/
Denilson e Vânia/Verónica, lo-
graram chegar aos quartos-de-
-final, como tinha acontecido 
nas últimas duas etapas e chega-
ram mesmo perto de causar sen-
sação, visto que estiveram perto 
de se apurar pela primeira vez às 
meias-finais, mas o sonho caiu 
por terra na tarde de ontem. Ra-
fael/Denilson saiu derrotada no 
duelo com Chiswaniso/Jack do 
Bostwana, por 2-1, com os par-
cias de 23-21/11-21 e 12-15, de-
pois de ter oferecido uma enorme 
resistência. 

Por seu turno, Vânia/Veróni-
ca bateu-se bem frente ao par do 
Bostwana composto por Murape 
e Wright, por 2-0, mas acabou 
por ceder pelos parciais de 21-
19 e 21-16. Contudo, fica para a 
história uma prestação condigna 
dos mais novos talentos do vólei 
de praia nacional. 

Noutro jogo dos quartos-de-
-final, as zimbabweanas Marange 
e Gaza superaram o par do mes-
mo país, Muchaoona/Tsugie por 
2-0.

O Ferroviário de Maputo venceu ontem a Liga 
Desportiva de Maputo, por 1-0, em jogo da sexta 
jornada do Moçambola-2022 que teve como palco 
o Estádio da Machava, na cidade da Matola.

O único golo do jogo foi marcado por Celso, aos 
11 minutos, depois de corresponder com perfei-
ção, de cabeça, a um livre cobrado por Pauluana.

Como resultado, a equipa treinada pelo bel-
ga Jean Losciuto obteve a sua segunda vitória na 
competição, passando a somar oito pontos, para 
além de ter interrompido uma sequência negativa 
de três jogos sem ganhar. Até então, a única vitó-
ria dos decacampeões nacionais havia sido regis-
tada no passado dia 15 de Maio quando, a contar 
para a segunda jornada, foi a Xinavane vencer o 
Incomáti, por 1-0.

Entretanto, se o Ferroviário de Maputo regres-
sou às vitórias, a Liga Desportiva de Maputo so-
mou o quinto jogo consecutivo sem ganhar. É que, 
depois da estreia com goleada sobre o Matchedje 
de Mocuba (3-0), a 8 de Maio último, a equipa de 
Dário Monteiro não mais ganhou e sequer mar-
cou. Perdeu na segunda e terceira jornadas para o 
Costa do Sol (1-0) e UD Songo (0-2), empatando 
a seguir sem golos diante do Ferroviário da Beira 
e Incomáti de Xinavane antes de, ontem, perder 
na visita ao Estádio da Machava. A Liga Desportiva 
soma cinco pontos na tabela classificativa.

BLACK BULLS TAMBÉM 
REGRESSA ÀS VITÓRIAS

A Associação Black Bulls, campeã nacional em 
título, recebeu e derrotou a AD Vilankulo, por 3-1, 
regressando desta forma às vitórias na prova de-

pois de longa seca que remontava à terceira ronda, 
em Março quando goleou em casa o Incomáti.

A vitória foi graças a uma reviravolta operada 
na segunda parte, depois de os campeões nacio-
nais terem saído para o intervalo a perder por 1-0, 
golo de Victor Malino anotado aos 42 minutos. O 
tento dos “hidrocarbonetos” gelou Tchumene, 
até porque aconteceu numa altura em que a Black 
Bulls estava na mó de cima.

Entretanto, na segunda parte, as coisas mu-
daram. Aos 55 minutos, Khadre empatou, sendo 
que pouco depois Melque operou a cambalhota no 
marcador. O terceiro tento foi apontado por Vic-
tor, que dessa forma sentenciava o encontro.

Foi apenas a segunda vitória da Black  Bulls na 
prova que desta forma passa a somar nove pontos, 
ainda longe dos lugares cimeiros.

Ao todo, em seis jogos no Moçambola, os “tou-
ros” têm dois triunfos, três empates e uma der-
rota.

COSTA DO SOL RECEBE 
FERROVIÁRIO DE LICHINGA

A jornada prossegue hoje com a disputa de 
mais quatro partidas, destacando-se a recepção 
do Costa do Sol ao Ferroviário de Lichinga, duas 
equipas em bom plano e que habitualmente pro-
porcionam bons espectáculos. Não menos impor-
tante é a deslocação do Ferroviário de Nampula a 
Beira para defrontar o seu homónimo local, em 
crise de resultados. O líder da prova, União Des-
portiva do Songo, joga em casa com o Matchedje 
de Mocuba, enquanto em Xinavane terá lugar o 
encontro entre Incomáti e Ferroviário de Nacala.

MOÇAMBOLA 

Fer. Maputo conquista
segunda vitória

Vamos dar o máximo
para revalidar o título

Encarar com maior
responsabilidade 

“As expectativas 
são as melhores. Espe-
ramos dar ainda mais 
para alcançar o nosso 
objectivo que é subir ao 
primeiro lugar do pó-
dio. Mas tudo irá se ver 
amanhã (hoje) porque 
todas as equipas estão 
a jogar para ganhar e 
nós prometemos dar o 
nosso máximo”, disse 
Vanessa Muianga logo 
após a passagem para as 
meias-finais.

“Devemos enca-
rar as meias-finais 
com maior responsa-
bilidade. Pela nossa 
forma de jogar temos 
todas as condições 
de passar à final e 
vencer o título, mas 
nunca se sabe. Temos 
adversários fortes 
pela frente”, avalia-
ção de Jorge Monjane 
aos jogos de hoje.
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Deixem os mortos em paz!
Solta: Carlos UqueioSolta: Carlos Uqueio

Zangar assim mete pena...

As coisas vão de mal a pior 
na pátria dos heróis. An-
dam à solta homens de 
má candura que estão 
a deixar Bula-bula lite-

ralmente com os cabelos em pé. É 
tanta coisa sórdida que dá medo só 
de pensar que há gente capaz de se-
melhante aleivosia.

Não se sabe a que próposito – 
embora se possa imaginar que sejam 
coisas ligadas ao ocultismo – des-
conhecidos têm estado a profanar 
campas num certo cemitério comu-
nitário de Cotocuane, bairro de Na-
mutequeliua, cidade de Nampula. 
Aparentemente, fazem-no para a 
retirada de partes metálicas dos cai-
xões e posterior venda no mercado 
do ferro velho. 

Familiares dos mortos sepul-
tados naquele local estão preocu-
pados com a situação e fazem figas 

para que os tais carniceiros não visi-
tem os seus entes queridos. Receiam 
que os tais esbirros sejam movidos a 
mando de gente que garante operar 
milagres caso lhes tragam objectos 
ou mesmo partes dos falecidos.

A coisa voltou a ganhar contor-
nos alarmantes depois da caça aos 
que vivem com albinismo.

 Recentemente, uns tantos 
malandros foram apanhados com 
restos humanos. Afiançaram que 
a ideia era vendê-los a um “endi-
nheirado” que queria usá-los nas 
suas “macumbas” para ganhar 
mais dinheiro ….

Bula-bula acha que se assuntos 
desse jaez forem aligeirados po-
deremos voltar a ter uma escalada 
sem precedentes de busca ao te-
souro via restos mortais. Há que 
pôr mão dura na cena… os mortos 
merecem respeito!

Moçambique celebrou 47 anos de Indepen-
dência. Neste assinalado percurso, queixumes 
e ranger de dentes não faltam, mas o impor-
tante é a celebração de vitórias e a reflexão em 
torno do que não foi tão bem, para não repetir 
os erros.  

Mas sucede que essa ideia de liberdade ou 
independência ainda precisa de ser aprofun-
dada. Ainda há, em algumas mentes, pensa-
mentos um “pouco assim” sobre este assunto. 
Sem querer se meter a sabichão, ou ensinar o 
pai nosso ao vigário,não se pode negar que 
Bula-bula tem olhos para ver e ouvidos para 
escutar. 

É o que normalmente faz, do seu modesto 
15x30, comendo mandioca.... Foi precisamen-
te desse ponto que, em pleno cantar de 25 de 
Junho, viu um cidadão – senhor dos seus di-
reitos – com responsabilidades autárquicas lá 
pelas bandas nacalenses insurgir-se por ver, 
entre a multidão que acorreu à praça para as 
celebrações do Dia da Independência Nacio-
nal, alguns concidadãos envergando camisetas 
da Frelimo.

Explodiu.
Gritou a plenos pulmões que aquilo não po-

dia ser; que configurava um atentado a isto e 
àquilo. Só visto. Ele não podia compactuar com 
tal delito, um verdadeiro atentado à indepen-
dência nacional. Que direito tinham aqueles 

“gatos pingados” de aparecerem naquele local 
com camisetas de um partido?

Bula-bula até sentiu pena do homem. Pare-
cia possesso. Gritava. 

Os óculos escuros davam-lhe um ar mais 
sombrio. Abandonou, chutando o pó com a bi-
queira do brilhante sapato. Ele podia suportar 
tudo menos aquilo.

Sucede que entre nós – e nós aqui refiro-me 
a nós, os pobres mortais – as camisetas que ga-
nhamos nas campanhas eleitorais nem sempre 
significam que estamos alinhados com este ou 
aquele partido; alguns de nós – nós, povo – te-
mos camisetas de todos os partidos e usamo-
-las independentemente do que esteja à volta. 

O estranho nisso tudo é que noutras partes 
do país, nas diversas celebrações de datas na-
cionais, é normal ver-se dirigentes deste ou 
daquele partido com lenços, pinos ou bandei-
rolas dos seus partidos… e aqui referimo-nos 
a pessoas com responsabilidades partidárias. 
Nessas ocasiões, não há memória de explosões 
do género que o Mister Novinte protagonizou.

Mas vale também perguntar qual é a sua res-
ponsabilidade na desordem de que se queixa… 
é que no fim do dia todos somos responsáveis 
pelos acontecimentos à nossa volta ou então 
somos tão criativos que quando não há proble-
mas nós os inventamos… nem que seja para fi-
carmos bem na imagem de uma televisão.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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