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Meditar a paz
Afinal as crianças estão vivas
As duas meninas que há dias foram dadas como tendo sido as-
sassinadas na cidade de Chimoio regressaram segunda-feira ao 
convívio familiar após 11 dias em parte incerta.
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Naife já não
é director
do STAE

O Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, felicita 
cristãos do mundo inteiro, 
e particularmente de Mo-
çambique, por ocasião da 
celebração, hoje, da Pás-
coa, que simboliza a ressur-
reição de Jesus Cristo.

Em mensagem alusi-
va à efeméride, o Chefe de 
Estado refere que este ano, 
devido às circunstâncias 
adversas em que vivemos, 
celebra-se a Páscoa de for-
ma diferente da tradicional. 

“Num momento em que 
o mundo inteiro centra es-
forços no combate à pan-
demia da covid-19 que tem 
estado a ceifar milhares de 
vidas humanas, suscita-se 
um claro repto à necessi-
dade de aprofundar a nos-
sa humanidade, sentido 
de solidariedade e amor ao 
próximo”, lê-se na mensa-
gem.

Filipe Nyusi acrescen-
ta que a fé e convicção são 
ainda chamadas para a soli-
dariedade com a população 
de Cabo Delgado, “em ple-
no sofrimento, vítima de 
assassinatos e pilhagem dos 
seus bens, destruição das 
suas habitações, hospitais, 
escolas e igrejas, entre ou-
tras infra-estruturas”. 

O Presidente da Repú-
blica afirma estar igual-
mente preocupado com os 
incidentes que ocorrem na 
zona Centro do nosso país, 
onde homens e mulheres 
são vedados de circular e 
importantes infra-estrutu-
ras económicas e sociais são 
constantemente sabotadas.

“Fazemos votos since-
ros de uma celebração pas-
cal plena da sua essência, 
em recolhimento e intros-
pecção sobre a nossa fé e o 
nosso papel na construção 
de um Moçambique me-
lhor, de paz e progresso so-
cioeconómico”, concluiu. 

Presidente
da República
felicita cristãos

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Simulação da paixão de Cristo na Igreja Metodista da Malhangalene

Cristãos oram pela paz 
e fim do terrorismo

A
s celebrações do Do-
mingo da Páscoa (Do-
mingo de Ressurreição) 
que hoje se assinalam 
no mundo e, particu-

larmente, no território nacional 
vão servir de reflexão, exaltação 
do perdão, amor ao próximo e 
solidariedade para com as víti-
mas dos ciclones Ana e Gombe e 
do terrorismo em alguns distritos 
de Cabo Delgado, entre outros 
males que afectam a sociedade. 
A exortação é de líderes religio-
sos entrevistados pelo domingo 
a propósito deste marco impor-
tante para os que professam a re-
ligião cristã.

Depois da suspensão das cele-
brações por dois anos consecuti-
vos, devido a restrições impostas 
pela pandemia da covid-19, os 
cristãos reúnem-se este domin-
go nas suas paróquias para cele-
brar a Páscoa, encerrando deste 
modo a Semana Santa, período 
no qual são relembrados todos 
os eventos que levaram à crucifi-
cação de Jesus para a salvação da 
humanidade.

Especial atenção tem de ser 

dada aos fiéis de diferentes con-
gregações no sentido de obser-
var as medidas decretadas para 
a contenção da propagação da 
covid-19, nomeadamente, uso 
das máscaras, lavagem constante 
das mãos, colocação de dispen-
sadores de álcool com gel, entre 

outras.
É que na celebração da Sexta-

-feira Santa (Celebração da Pai-
xão de Jesus Cristo) as igrejas 
ficaram abarrotadas de fiéis que 
quiseram evidenciar a sua fé.

Numa ronda efectuada pela 
nossa reportagem por diferentes 

confissões religiosas na cidade e 
província de Maputo, foi notória 
a presença de muitos cristãos nas 
igrejas, o que obrigou ao impro-
viso de cadeiras e/ou bancos no 
pátio para albergar o maior nú-
mero possível de crentes.

Uma nota positiva vai para o 
facto de as pessoas terem procu-
rado, na medida do possível, evi-
tar aglomerações, o que significa 
que num banco que normalmen-
te sentam dez pessoas, estavam 
apenas cinco crentes.

As lideranças religiosas lem-
bram aos fiéis que as autoridades 
sanitárias ainda não decretaram 
o fim da pandemia. 

Qual é a mensagem principal 
que a igreja tem para os cristãos, 
por ocasião da Páscoa.

Qual é a mensagem que os lí-
deres religiosos têm por ocasião 
da Páscoa?,  é a pergunta colo-
cada.

Contribuir para o bem 
- Joaquina Nhanala, Igreja Metodista

Para a bispa da Igreja Metodista Unida de 
Moçambique, Joaquina Nhanala, o apelo é que 
fiéis devem continuar a respeitar as orienta-
ções das autoridades competentes e agradecer 
a Deus por permitir o regresso das celebrações 
nos moldes tradicionais, “mas, sobretudo, o 
momento de virar a página e contribuir para o 
bem do próximo”. Disse que durante o perío-
do de restrições devido à covid-19 muita coisa 
negativa aconteceu no seio das famílias, o que 
de alguma forma criou perturbações. “A nossa 
mensagem é de perdão. Quando chega a Pás-
coa, onde Cristo veio para morrer e pagar pelos 
nossos pecados para que fôssemos perdoados, 
nós também temos de perdoar àqueles que nos 
ofenderam, tal como oramos todos os dias”. 

Acrescentou que é necessário restaurar as 
boas relações entre os homens segundo os 
ensinamentos da Bíblia, segundo os quais não 
há pecado que o Senhor não possa perdoar. 
“É momento de recomeçar uma nova vida, de 
mudar em nome do perdão que temos em Cris-
to e receber a mensagem de perdão no sentido 
de virarmos a página”. 

Explicou que quando se fala da salvação é 

em todos os aspectos, o que significa que todos devem 
ser promotores da paz.   “Falamos de Jesus como prín-
cipe da paz, que veio morrer para que aquele castigo 
que devíamos ter de Deus fosse anulado e vivêssemos 
em paz com o Senhor e no amor ao próximo”.

Anotou que é na Páscoa que as pessoas devem 
intensificar a ajuda mútua e orar para que termine 
a guerra em Cabo Delgado. “A nossa igreja em Mo-
címboa da Praia foi fechada e os crentes espalhados. 
Igualmente os ciclones destruíram locais de culto, 
não só da nossa congregação, mas das outras, pelo 
que não devemos ignorar o sofrimento dos outros”. 

Repelir o mal
- Dom Francisco Chimoio

O arcebispo da Arquidiocese de Maputo, Dom Francisco 
Chimoio, diz ser importante a recuperação de valores morais 
para que a sociedade viva na concórdia, o que passa neces-
sariamente por colocar em prática os ensinamentos de Jesus 
Cristo, nomeadamente, perdão e amor ao irmão.

Destacou que com a ressurreição os fiéis são chamados a 
manter a lealdade a Cristo no sentido de seguir em frente. “A 
principal mensagem é pegar no Cristo ressuscitado e abdicar 
das guerras, orar pelos enfermos, vítimas das tempestades e 
do terrorismo em Cabo Delgado”.

Explicou que, depois da celebração da Paixão do Senhor na 
Sexta-feira Santa, hoje (domingo), os católicos são chamados 
a oferecer o seu testemunho livrando-se de todo o mal. “Urge 
repelir os males que afectam a sociedade e contemplar a boa 
nova que é anunciada com a ressurreição de Jesus Cristo e isso 
significa privilegiar sempre a verdade no relacionamento”.

Para aquele prelado, a Paixão e Ressurreição de Jesus Cristo 
carregam valores de irmandade. “Devemos abdicar da opres-
são e perseguir o amor e concórdia, para que sejamos livres do 
pecado, que o sacrifício consentido não tenha sido em vão”. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Para conter a propagação da covid-19 foram colocadas cadeiras no pátio das Igrejas

Felicidade Xerindza, presidente do Conselho Cristão de Moçam-
bique, diz que os últimos dois anos foram difíceis na medida em que 
muitos crentes não participavam regularmente nos cultos. Explicou 
que na Páscoa os cristãos evidenciam o amor que Cristo lhes ensi-
nou. “O amor que Jesus Cristo nos ensina toca-nos profundamente 
de forma que não podemos ficar alheios ao sofrimento dos irmãos 
que abandonaram as origens devido ao terrorismo e às intempéries”.

Felicidade Xerindza apela aos moçambicanos a distanciar-se das 
guerras e de tudo aquilo que não abona aos ensinamentos de Cristo. 
“Perante as ameaças que se registam temos de privilegiar a oração 
com fé, isto é não calar e entregar tudo nas mãos de Deus”. Acres-
centou que a prioridade tem de ser no sentido de continuar a pre-
venção da covid-19, na medida em que ainda não houve orientação 
de que a pandemia já não existe. 

Reforçar 
a prevenção 
da covid-19

- José Guerra, Igreja Universal
José Guerra, presidente da Igreja Universal, diz que ao ce-

lebrar a Páscoa os cristãos devem recordar os sacrifícios con-
sentidos por Jesus Cristo. “É o dia do Grande Milagre! O dia em 
que Cristo volta à vida através da sua ressurreição de entre os 
mortos. O Senhor Jesus ressuscita”.  

Explicou que a ressurreição do Senhor Jesus é a maior e me-
lhor noticia que o mundo já ouviu; “pois representa a vitória 
sobre a morte. Isto é: por meio desta obra redentora de Deus 
pela humanidade, a vitória tornou-se completa e eficaz. As-
sim, com o sacrifício consumado, o filho do Altíssimo passou 
a ser o fundamento da Igreja, e por intermédio dele todos os 
que crêem podem compartilhar da sua maior herança: a vida 
eterna”.

No seu entender, é importante continuar-se com as medi-
das de prevenção da covid-19 de modo a evitar a propagação 
da doença. “Não restam dúvidas que os casos positivos têm 
estado a reduzir significativamente em Moçambique, mas os 
cidadãos não devem abandonar o uso das máscaras, lavagem 
das mãos e o distanciamento físico”.

Lamentou o facto de alguns actores estarem a relaxar nas 
medidas de prevenção da pandemia. “Verificamos que a socie-
dade está deixando de usar máscara e há um certo relaxamento 
nas entradas das instituições públicas e privadas, pois já não 
não temos medidores de temperatura, álcool-gel ou água com 
sabão, numa altura em que foi descoberta uma nova variante”.

Segundo José Guerra, a agenda dos moçambicanos nos pró-
ximos dias deveria ser no sentido da recuperação do tecido 
moral degradado, “sendo   importante a reintrodução de edu-
cação moral e cívica em todos os níveis das nossas escolas”.

Não ficar alheio 
ao sofrimento do outro

- Felicidade Xerindza, Conselho Cristão

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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D
eputados da Assembleia 
da República (AR) não 
falam a mesma língua 
quanto à proposta de revi-
são da lei de base da Cria-

ção, Organização e Funcionamento 
das Autarquias Locais. 

No pomo da discórdia está a 
questão da transferência de servi-
ços primários da Educação e Saúde 
do Governo central para a gestão 
dos conselhos municipais.

Deste modo, a aprovação da 
proposta de revisão da lei foi adiada 
na última quinta-feira.

Segundo a presidente da AR, Es-
perança Bias, o adiamento à última 
hora da aprovação do documento 
foi a pedido das chefias das banca-
das, designadamente, Sérgio Pan-
tie, da Frelimo, Viana Magalhães, 
da Renamo, e Lutero Simango, do 
MDM, que vão a consultas no senti-
do de reaproximar as suas posições.

O processo de revisão foi ante-
cedido de auscultação pública em 
todo o país a vários actores, desde 
os titulares dos órgãos de gover-
nação descentralizada provincial, 
dirigentes e membros dos conse-
lhos municipais, partidos políticos 
e sociedade civil.

O denominador comum foi de 
que, volvidos 25 anos após a intro-

Bancadas chocam-se
e Funcionamento das Autarquias 
Locais”. Venâncio Mondlane, da 
Renamo, condicionou a aprovação 
da proposta à incorporação na lei 
da transferência de competências 
de gestão dos serviços primários da 
Saúde e Educação para todas as au-
tarquias.

Afirmou que houve acréscimos 
que acabaram adulterando o espí-
rito e a filosofia que levou à criação 
das autarquias locais. Disse que o 
gradualismo foi aprovado em 1997 
como uma questão transitória, “de 
tal forma que, volvidos 25 anos, 
não faz sentido continuar com este 
princípio”. Acrescentou que na go-
vernação descentralizada provin-
cial, introduzida com as eleições 
gerais de 2019, já se verifica a trans-
ferência dos serviços básicos para os 
governos provinciais.

“A revisão em curso é um cata-
lisador para que de facto não ocorra 

a descentralização, isto é, não há 
prazos para a sua efectivação”, re-
feriu. 

“Defendemos o acolhimento 
das nossas emendas para aprovar 
a presente proposta de lei”, acres-
centou Venâncio Mondlane.

Fernando Bismarque, do grupo 
parlamentar do Movimento De-
mocrático de Moçambique, disse 
que só vai votar favoravelmente se 
a proposta for clarificada e aceite a 
necessidade da transferência dos 
serviços básicos da Saúde e Educa-
ção às autarquias.

Sublinhou que, volvidos 25 anos 
após a aprovação da lei dos órgãos 
autárquicos, é tempo de cumprir 
na letra e espírito a legislação per-
tinente. “Descentralizar significa 
transferir o poder para mais perto 
dos cidadãos e melhorar a prestação 
dos serviços, o que não está a acon-
tecer na governação autárquica”. 

dução da autarcização, justifica-se 
a revisão do quadro jurídico legal 
dos órgãos autárquicos para a sua 
harmonização com o pacote legis-
lativo da governação descentra-
lizada, introduzido com a revisão 
constitucional de 2018. 

A quinta-feira estava reservada 
para o debate em plenário, depois 
da harmonização das contribui-
ções nas comissões especializadas. 
No entanto, nas intervenções dos 
deputados vieram ao de cima di-
vergências no que diz respeito à 
transferência dos serviços básicos 
da Saúde e Educação para os mu-
nicípios.

Alberto Jumulate, da Frelimo, 
defendeu a aprovação do docu-

mento por entender que, apesar 
de a lei vigente fazer referência ao 
gradualismo como princípio orien-
tador da criação das autarquias 
locais e da transferência de com-
petências para estes órgãos, “não 
clarificava o sentido e o alcance 
deste princípio, situação que fica 
sanada na revisão em curso”. Na 
sua óptica, a proposta é bastante 
inovadora e traduz as dinâmicas do 
desenvolvimento do país na actual 
conjuntura, “ao mesmo tempo que 
sintetiza as boas práticas da nossa 
experiência de mais de duas déca-
das de autarcização, que faz de Mo-
çambique uma grande referência 
sobre descentralização, sobretudo, 
no âmbito da Criação, Organização 

A ministra da Administração Estatal e Função Pública, 
Ana Comoana, diz que desde logo a Constituição da Repú-
blica estabeleceu o princípio de gradualismo como um dos 
limites à descentralização, “de tal forma que não se pode 
transferir as competências a todo custo. Há que verificar se 
as condições estão criadas e se há capacidade para melhor 
gestão”. 

Explicou que isso significa que a descentralização deve 
acontecer como um processo, “o que significa que deve 
observar etapas,  além de que o Estado não pode eximir-se 
da sua última responsabilidade que é prover as condições 
necessárias para o bem-estar social das pessoas e, neste 
caso, os munícipes”. 

Anotou que a transferência de competências deve ser 
analisada a nível de cada autarquia e que não é por se ter 
criado os municípios que o Governo se deve retirar da sua 
gestão.

“Um município que ainda é jovem será que tem capa-
cidade para gerir o sistema de educação? É capaz de provi-
denciar serviços em diversas áreas?”, questionou a gover-
nante, ressalvando que alguns municípios ainda enfrentam 
as necessidades mais básicas, debatendo-se com proble-
mas sérios para a sua sustentabilidade, como por exemplo 
o não pagamento dos salários aos funcionários.

“O que vai acontecer se largarmos os professores, os 
médicos, enfermeiros e por aí, para depois haver dificulda-

Não se pode transferir
as competências a todo custo

– Ana Comoana, ministra da Administração Es-
tatal e Função Pública, em entrevista ao domingo

des no seio dos municípios? O que se pretende 
com a descentralização é autonomizar, mas 
criando condições para que, gradualmente, 
essas entidades ganhem autonomia financei-
ra, robustez, pujança e estejam em condições 
de gerir sem dificuldades”, explicou a ministra 
da Administração Estatal e Função Pública. 

Felisberto Naife já não é di-
rector geral do Secretariado Téc-
nico da Administração Eleitoral 
(STAE) na sequência do pedido de 
demissão que apresentou quarta-
-feira ao presidente da Comissão 
Nacional de Eleições (CNE).

Com o pedido de demissão de 
Naife que dirigiu o órgão duran-
te cerca de 15 anos estão criadas 
as condições para a abertura, em 
princípio ainda nesta semana, 
do concurso público de avalia-
ção curricular para a selecção do 
novo director geral do STAE.

Enquanto isso não acontece, 
o órgão funciona normalmente 
dirigido por dois directores ge-
rais adjuntos, que representam 
os partidos políticos com mais 
assentos na Assembleia da Repú-
blica.

A demissão de Naife acon-
tece numa altura em que o país 
prepara a realização das sextas 
eleições autárquicas, convocadas 
para o dia 11 de Outubro de 2023, 
cujo calendário já foi aprovado 
pela CNE. Do calendário há a as-
sinalar a constituição e instala-
ção dos órgãos de apoio à CNE, 
designadamente, as Comissões 
Provinciais de Eleições (CPE) e 
do Secretariado Técnico de Ad-
ministração Eleitoral nos distri-
tos municipais. A criação destes 
deve acontecer até 60 dias con-
tados a partir da data da marca-
ção das eleições.

A instalação das comissões 
distritais e de cidade deve ocor-

Felisberto Naife 
já não é director 
geral do STAE

rer até 30 dias após a tomada de 
posse dos membros das CPE e, 
segundo a lei, tem de ser feito 
com a integração, a todos os ní-
veis, dos membros dos partidos 
políticos com assento no Parla-
mento.

Espera-se nos próximos dias 
que o Conselho de Ministros 
anuncie o período de realização 
do recenseamento eleitoral, fase 
dependente da apresentação de 
uma proposta da CNE. 

As projecções serão feitas com 
base nos indicadores do Censo 
Geral da População e Habitação 
de 2017 e, para o efeito, decorrem 
trabalhos de coordenação com o 
Instituto Nacional de Estatística.

Dados preliminares indicam 
que as sextas eleições autárqui-
cas estão orçadas em 9,7 mil mi-
lhões de Meticais, dos quais 3,2 
mil milhões a ser gastos ainda 
este ano em actos preparatórios 
do escrutínio e 6,5 mil milhões 
a serem aplicados na fase der-
radeira do processo, incluindo a 
votação.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Presidentes Nyusi e Masisi à saída do museu

Museu Samora Machel 
inaugurado no Botswana

O
s Presidentes de Mo-
çambique, Filipe Nyu-
si, e do Botswana, 
Makgweetsi Masisi, 
eternizaram semana 

finda a história e as relações de 
amizade que unem os dois po-
vos, com a inauguração do Mu-
seu Samora Machel, em Lobatse, 
distrito de South East, a cerca 
de 70 quilómetros da capital 
do Botswana, Gaborone, onde 
o primeiro Presidente de Mo-
çambique independente se hos-
pedou, na viagem à Tanzânia, 
em 1963, para se juntar à Frente 
de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO).

Trata-se de uma infra-estru-
tura composta por quatro com-
partimentos, nomeadamente, 
casa-museu, bloco de exposi-
ção, restaurante, cozinha e área 
administrativa, avaliada em 300 
mil dólares norte-americanos, 
desembolsados pelos governos 
de Moçambique e do Botswana. 

Tanto o Presidente Fili-
pe Nyusi, como o Presidente 
Makgweetsi Masisi afirmaram 
nos seus discursos que o museu 
trará ganhos para o município 
de Lobatse, não apenas no tu-
rismo tradicional histórico, mas 
também no turismo cultural, 
esperando-se que o lugar seja 
um cartão-de-visita de turistas 
nacionais e estrangeiros.

Os dois estadistas olham para 
o museu como um monumento 
que recorda os libertadores de 
África, um local histórico para 
lembrar a nova geração sobre 
onde começa a história da região 
e do continente.

Filipe Nyusi, que terminou 

ontem uma visita de Estado de três 
dias ao Botswana, usou a ocasião para 
agradecer ao povo tswana, em especial 
de Lobatse, e à família Kaboasile, que 
recebeu Samora Machel e outros na-
cionalistas, que ali encontraram aco-
lhimento e esconderijo, uma vez que 
eram perseguidos pela PIDE. 

 “Nesta casa, depois de peripécias 
atribuladas, encontraram o alento 
enquanto aguardavam pela criação de 
condições para continuarem com a 
viagem para a Tanzânia”, disse Filipe 
Nyusi, sublinhando que o povo mo-
çambicano reserva para sempre a sua 
vénia a todos aqueles que apoiaram os 
libertadores da pátria moçambicana.

A importância deste museu, 
segundo Filipe Nyusi, é que vai re-
cordar à nova geração o preço alto 
que o povo tswana e o Botswana 
pagaram, ao prestar apoio à luta de 
libertação na África Austral e, em 
particular, Moçambique, traduzido 
em bombardeamentos e privações 
económicas, exercidas pelos regi-
mes opressivos que consideravam 
a emancipação dos povos uma 
ameaça à sua existência.

“Hoje, a região está livre e a 
prosperar para o bem dos seus po-
vos. A visão dos seus líderes icóni-
cos, o Presidente Seretsi Kama, do 
Botswana, Samora Machel, de Mo-

çambique, Julius Nherere, da Tan-
zânia, Kenneth Kaunda, da Zâmbia, 
e Agostinho Neto, de Angola, foi de 
longo alcance que, compreenden-
do que a independência política só 
podia ser sustentável com a eman-
cipação económica, enveredaram 
pela criação da SADCC, que esteve 
na génese da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Aus-
tral”, sublinhou.

Tanto no exterior como no in-
terior do museu estão estampadas 
imagens que recordam a história de 
Samora Machel, desde jovem en-
fermeiro, na Tanzânia, e de todos 
os ícones defensores da liberdade 
e bem-estar dos povos da região, 
como Juluis Nherere, Kenneth 
Kaunda e Seretsi Khama.

Extractos de discursos de Samo-
ra Machel  também estão estampa-
dos no museu como “A nossa ami-
zade foi criada na luta, fundida em 
aço pelo sangue e, por isso, é indes-
trutível. A luta continua!”.

A inauguração do museu contou 
com a presença de Samora Machel 
Júnior, filho do Presidente Samora 
Moisés Machel, em representação 
da família, do general Matias Boa, 
companheiro de viagem e de trin-
cheira de Samora Machel, e de altas 
individualidades dos dois países e 
população de Lobatse, que acorreu 
ao local para testemunhar o mo-
mento, com danças tradicionais em 
representação da cultura local.

Samora Machel Júnior 
agradece apoio dado ao pai
Na sua intervenção, Samora Ma-

chel Júnior começou por agradecer 

aos dois governos pelo museu, que 
vai contribuir para a preservação e 
divulgação de um dos capítulos da 
história, propiciando a sua partilha 
e apropriação pelas gerações vin-
douras, particularmente os jovens, 
a seiva da nação, como os apelidou 
o Presidente Samora Machel.

Segundo Samora Machel Jú-
nior, que nasceu em plena luta 
armada, foi há 59 anos que o seu 
pai esteve em Lobatse, depois de 
dias antes abandonar Moçambi-
que, para juntar-se à FRELIMO, na 
Tanzânia. “Aqui neste local Samo-
ra Machel foi acolhido e protegido 
pela família Kaboasile, a quem fi-
cou eternamente grato por lhe ter 
garantido passagem segura para 
Dar-es-Salaam”, disse. De acordo 
com Samora Júnior, para o seu pai, 
Lobatse, em geral, e, em particular, 
Kaboasile permanecerão como as 
raízes de um vínculo que a partir de 
1975, quando foi declarada a Inde-
pendência de Moçambique, serviu 
de base para as relações políticas e 
económicas, sociais e de solidarie-
dade que floresceram entre Mo-
çambique e Botswana.

“Se a família Kaboasile foi 
exemplo de solidariedade do povo 
tswana, relativamente ao povo 
moçambicano, o primeiro Presi-
dente do Botswana independente, 
Seretsi khama, viria a ser o político 
que Samora Machel admirava como 
diplomata sábio na condução do 
seu país à independência, dirigente 
que soube manter o povo unido em 
condições difíceis de pobreza im-
postas pelos interesses geopolíticos 
do seu colonizador”, declarou.

Para Samora Machel Júnior, 
Khama foi o Chefe de Estado que 
se destacou por uma governação 
transparente, preservou a soberania 
do seu país sem violar o princípio 
das nações africanas de apoio à luta 
dos povos de Zimbabwe e África do 
Sul contra os regimes minoritários e 
racistas da região.

Por seu turno, o general Matias 
Boa agradeceu à família Kaboasile 
por tudo o que fez ao acolher-lhe 
juntamente com Samora Machel 
em sua casa, partilhando o que ti-
nha. “Levantei-me para agradecer 
aos governos de Moçambique e do 
Botswana pelas boas relações que 
criaram e sempre souberam aca-
rinhar. Aqui foi para nós segunda 
casa”, disse, sublinhando que ali 
foram defendidos da prisão da PIDE 
que rondava em torno deles.

Matias Boa acrescentou que o 
que a família Kaboasile fez por ele 
e Samora fez também por muitos 
moçambicanos. Recordou que na 
década de 60 centenas de moçam-
bicanos e sul-africanos passaram 
pelo Botswana, na sua fuga contra o 
colonialismo e discriminação racial.

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



www.jornaldomingo.co.mz

 ABIBO SELEMANE
abibo.selemane@snoticicas.co.mzd

DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

6 Nacional
17 de Abril de 2022

Arresto de bens 
agita tribunal

Juiz chama declarantes para esclarecer titularidade 
de imóveis e terrenos por arrestar

O 
Ministério Público 
(MP) requereu o arres-
to preventivo de bens 
de 11 dos 19 réus em 
julgamento no caso 

das dívidas não declaradas, no 
âmbito da recuperação de acti-
vos a favor do Estado. 

O arresto é um procedi-
mento determinado pelo juiz, 
visando a garantia de futura 
execução judicial. Esta medi-
da é aplicada a bens de réus em 
julgamento. 

Na semana passada, iniciou 
o contraditório sobre a matéria, 
tendo os réus negado em tribu-
nal a titularidade dos imóveis e 
terrenos arrolados pelo MP. 

Defendem que os bens não 
devem ser arrestados, alega-
damente, porque pertencem a 
outros cidadãos ou entidades, 
posição reforçada pelos seus 
mandatários judiciais que, rei-
teradamente, colocaram em 
causa as alegações do MP, por 
considerá-las extemporâneas.

O QUE ESTÁ EM 
JOGO?

O MP solicitou o arresto de 67 
bens, entre imóveis e parcelas, 
do réu António Carlos do Rosá-
rio.

Uma cidadã de cerca de 44 anos de idade foi 
brutalmente assassinada por desconhecidos 
com recurso a catana na Macia, província de 
Gaza. 

São desconhecidas as reais motivações des-
te crime. Segundo apurámos, os autores, em 
número não apurado, introduziram-se na ma-
drugada de quinta-feira na casa da malograda, 
e desferiram contra ela vários golpes. 

Facto curioso e que intriga a família é que os 
assassinos levaram apenas o telefone celular da 
vítima.

A família desconfia que o assassinato seja um 
ajuste de contas, pois, dias antes, a malograda 

terá recorrido à justiça com as próprias mãos 
em resposta aos roubos que sofrera. 

Fauzia Uqueio, uma das filhas da vítima, 
disse que os meliantes introduziram-se na casa 
por volta da meia-noite da última quinta-feira. 
Quando a vítima se apercebeu de movimentos 
estranhos dentro de casa, tentou alertar a famí-
lia, mas sem sucesso. 

domingo tem informação segundo a qual 
alguns indiciados do crime foram detidos esta 
sexta-feira pela Polícia da República de Mo-
çambique (PRM). Ainda assim, as investigações 
prosseguem, com vista a encontrar outros en-
volvidos.  

Cidadã decapitada na Macia

António Carlos do Rosário 
disse durante o contraditório que 
alguns bens arrolados não lhe 
pertencem. No entanto, assumiu 
a propriedade de outros, mas, 
segundo explicou, não foram 
adquiridos com o dinheiro das 
dívidas não declaradas. 

Armando Ndambi Guebuza 
disse, por seu turno, que o imó-
vel localizado na Avenida Julius 
Nyerere, no condomínio Xiluva, 
arrolado pelo MP, não é seu, per-
tencendo a Epslon. O MP reque-

reu ainda o arresto da quota no 
valor de 5 mil Meticais, corres-
pondente a 5 por cento do ca-
pital social da empresa Focus 21, 
pertencente a Armando Ndambi 
Guebuza.

Explicou Armando Ndambi 
Guebuza que a empresa Focus 
21, igualmente arrolada pelo MP, 
é do seu pai, Armando Emílio 
Guebuza, e foi constituída nos 
anos 1990.

Armando Ndambi Guebuza 
disse, durante o contraditório, 

que a indicação da empresa Fo-
cus 21 no processo de arresto de 
bens é uma forma encontrada 
pelo MP para atingir o antigo 
Chefe de Estado Armando Emílio 
Guebuza, bem como a sua famí-
lia. 

A procuradora Ana Sheila 
Marrengula disse que o imóvel 
que Ndambi Guebuza nega a sua 
propriedade foi vendido pela Ep-
slon. Acrescentou que foi no re-
ferido imóvel onde foi executada 
a sua prisão. 

Segundo o MP, foi neste imó-
vel onde foram igualmente 
apreendidos dispositivos elec-
trónicos na data da sua captura. 

A procuradora declarou que 
existem documentos de contra-
to-promessa de compra e venda 
do imóvel arrestado. Ressalvou 
que estão disponíveis documen-
tos relativos às prestações que 
foram pagas por Ndambi Gue-
buza. 

Bruno Langa é outro arguido 
que nega a propriedade da casa 
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SOBE
AMARILDO ROMÃO

O jornalista da Televisão de Mo-
çambique Amarildo Romão foi o 
vencedor de um prémio reservado 
aos profissionais de comunicação 
social nacionais, no âmbito das ce-
lebrações dos 15 anos da reversão 
da Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
para o Estado moçambicano.

A Selecção Nacional de Natação 
estreou-se com nove medalhas 
no Campeonato Africano que de-
corre desde quinta-feira finda, em 
Lusaka, na Zâmbia. As medalhas 
foram conquistadas em provas in-
dividuais (quatro de ouro, três de 
prata e duas de bronze) e de esta-
fetas (um ouro e igual número de 
bronze).

Três indivíduos estão desde 
segunda-feira a contas com as 
autoridades na cidade de Maputo, 
indiciados de roubo de material 
informático e electrodomésticos 
em residências e estabelecimentos 
comerciais. Os indiciados confir-
maram o seu envolvimento no cri-
me, de acordo com o porta-voz do 
SERNIC, Hilário Lole. 

SELECÇÃO 
DE NATAÇÃO

O atleta internacional moçam-
bicano Ernesto Muianga conquis-
tou na semana passada a Superliga 
Portuguesa de Taekwondo na ca-
tegoria de -54 kgs, escalão sénior, 
após três vitórias.

ERNESTO MUIANGA

ASSALTANTES

ASSALTANTES

Catorze engenheiros falsos foram de-
tectados pela Ordem dos Engenheiros de 
Moçambique.

Feliciano Dias, bastonário da ordem,  
disse ao domingo que este caso será en-
tregue esta semana à Procuradoria Geral 
da República (PGR). 

“Nós neste momento estamos a cruzar 
a informação que recebemos das univer-
sidades e essa é a causa da aparente de-

mora na tramitação do processo”, disse.
Apontou que alguns destes engenhei-

ros falsos apresentaram certificados du-
vidosos, pois referiram que estudaram 
numa determinada universidade quando 
efectivamente nunca passaram por lá. O 
bastonário falou ainda de situações de fal-
sificação de cédulas da ordem. 

“Temos também declarações da ordem 
passadas ao Ministério das Obras Públicas 

por causa do licenciamento dos emprei-
teiros que também foram falsificados e 
temos situações em que até bilhetes de 
identidade foram falsificados para que o 
nome condissesse com o número do nos-
so membro”, apontou. 

A Ordem dos Engenheiros de Moçam-
bique tem 5500 engenheiros inscritos, 
dos quais 12,5 por cento são do sexo femi-
nino. 

Descobertos 14 engenheiros falsos

que o MP requereu para o arres-
to. 

Disse em tribunal que a casa 
foi-lhe cedida pela sua ex-sogra 
para viver com a sua família em 
2010. 

Teófilo Nhangumele, tal 
como os outros nove co-réus, 
não reconhece o imóvel que foi 
apresentado no tribunal. 

A ré Inês Moiane referiu que o 
património alistado pelo MP para 
arresto é da sua família. Reco-
nhece que o mesmo vem regis-
tado no seu nome, mas por op-
ção da família, pelo que entende 
que não deve ser arrestado.

A ré Ângela Leão negou deter 
activos numa sociedade em que 
o seu marido, Gregório Leão, co-
-réu, é accionista na empresa 
Anlaba. Disse, durante o con-
traditório, que um dos aparta-
mentos arrolados pelo MP foi 
adquirido antes de despoletar o 
problema das dívidas não decla-
radas.

MATUSSE, LEÃO 
E ZULFICAR AHMED

O MP mandou arrestar 15 
talhões, localizados no bairro 
Romão, na cidade de Maputo, 
bem como uma quinta que se 
encontra no posto administra-
tivo de Muzingane, distrito de 
Limpopo, na província de Gaza, 
bens pertencentes ao réu Rena-
to Matusse.

Matusse mostrou-se sur-
preendido e revoltado com o 
facto de o MP não ter exibido 
documentos que comprovam 
que é titular dos bens que vão a 
arresto.

Na ocasião, assumiu que é 
proprietário de apenas dois ta-
lhões, localizados no bairro Ro-

mão, na capital do país. 
Contou ainda que o patrimó-

nio de Muzingane é da família, 
por isso não é herdável. Expli-
cou que no local existem árvo-
res e um espaço aberto onde a 
família pretende erguer outras 
infra-estruturas. 

Quanto a Gregório Leão, o 
MP associa-o à titularidade de 
três imóveis, na cidade de Ma-
puto, de um terreno no Belo 
Horizonte, distrito de Boane, 
todos registados em nome da 
empresa Anlaba, empresa que, 
segundo o Ministério Público, 
vincula-o como sócio.

Leão negou ser sócio da em-
presa. Declarou que a empresa 
tinha próprios gestores.

Zulficar Ahmed disse que a 
casa arrolada pelo MP para o ar-
resto preventivo foi-lhe doada, 
juntamente com a sua família, 
pelo seu irmão, no ano de 2004. 

Contou que o irmão teria 
comprado a casa da Adminis-
tração do Parque Imobiliário do 
Estado (APIE) em 1988.

MUTOTA ACEITA 
ARRESTO DOS BENS

O Ministério Público reque-
reu ainda o arresto de dois imó-
veis no bairro 25 de Junho, na 
cidade de Maputo, e um terreno 
no distrito de Marracuene, pro-
víncia de Maputo, pertencentes 
ao réu Cipriano Mutota.

Cipriano Mutota confirmou 
que os bens apresentados pelo 
MP são sua propriedade. Expli-
cou que uma das casas foi cons-
truída em 1996 ou 1997.  

Disse ainda que no terreno 
que se encontra em Marracuene 
apenas foi erguido um muro. 

Afirmou que não vê a ne-

cessidade de impedir a apreen-
são destes bens, assim como 
de outros que possam vir a ser 
apresentados, sublinhando que 
quando veio ao mundo não 
trouxe qualquer bem e voltará à 
terra sem nenhum bem.

AUDIÇÃO DE 
DECLARANTES 
A 26 DE ABRIL

Serão amanhã notificados os 
cidadãos Fátima Bibí, Momade 
Amed, Bilal Sidat e Imran Issa 
para comparecerem no tribu-
nal no dia 26 de Abril corrente, 
onde serão ouvidos na condição 
de declarantes. 

Segundo o juiz Efigênio Bap-
tista, a convocação destes ci-
dadãos visa o esclarecimento 
das circunstâncias nas quais a 
Sociedade Anlaba adquiriu os 
imóveis solicitados pelo Minis-
tério Público para arresto.

O juiz disse ainda que o tri-
bunal emitiu um ofício à Im-
prensa Nacional para esclarecer 
a natureza e os nomes de sócios 
da Sociedade Anlaba Investi-
ments. 

O tribunal pretende ainda 
saber da Conservatória dos Re-
gistos de Entidades Legais so-
bre quem procedeu à compra e 
venda das casas.

NINGUÉM PERDERÁ 
BENS ANTES DE 
O CASO TRANSITAR 
EM JULGADO

O juiz Efigênio Baptista cla-
rificou no decorrer do contra-
ditório que o arresto dos bens 
está dependente do processo-

-crime que foi julgado na Ca-
deia de Máxima Segurança da 
Machava (BO). 

Esclareceu que se o arresto 
for decretado e no processo-
-crime o visado não for con-
denado, o tribunal irá devolver 
os bens.

Na ocasião, o juiz tranquili-
zou que nenhuma família será 
retirada das residências antes 
de a sentença transitar em jul-
gado.

“Não quer dizer que uma 
vez que foi anuído o arresto 
preventivo, as pessoas tenham 
de ser despejadas. Não é isso! 
O tribunal não vai agir nesse 
sentido. Elas vão continuar 
nas residências até a decisão 
transitar em julgado”, expli-
cou.

LEITURA 
DA SENTENÇA 
PODE SER ADIADA 

A leitura da sentença sobre o 
processo das dívidas não decla-
radas, que está marcada para o 
próximo dia 1 de Agosto, pode 
ser adiada para uma data ainda 
a anunciar. 

A informação foi tornada pú-
blica pelo juiz do caso que sus-
tentou que o adiamento deve-
-se à sobrecarga de trabalho, 
relacionada com despachos no 
âmbito do processo.  

O juiz afirmou que precisa de 
mais tempo para ler os vários 
requerimentos submetidos, 
tanto pelo Ministério Público, 
bem como pelos advogados, 
entre milhares de páginas que 
compõem o processo. 

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



www.jornaldomingo.co.mz

Direcção, redacção e Oficinas
Rua Joe Slovo, 55. Cx.Postal 327
Jornal Online:www.jornaldomingo.co.mz

Propriedade da Sociedade 
do Notícias, S A

SO
LT
A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Júlio Manjate
(Presidente)

Cezerilo Matuce
(Administrador)

Director Editorial
André Matola
e-mail: andré.matola@snoticias.co.mz

Chefe da Redacção
António Mondlhane
e-mail: antonio.mondlhane@snoticias.co.mz

Redactor Principal
Belmiro Adamugy

Nacional
Bento Venancio (Chefe), Abibo 
Selemane, Pretilério Matsinhe
e Hercília Marrengule

Economia
Jorge Rungo (Editor), Angelina 
Mahumane, Idnórcio Muchanga e 
Eduardo Changule

Política
Domingos Nhaúle (Editor) e Maria 
de Lurdes Cossa

Sociedade 
Carol Banze (Editora), Benjamim  
Wilson e Luísa Jorge 

Artes e Letras
Frederico Jamisse (Editor) 
Fotografia
Inácio Pereira, Jerónimo Muianga 
e Carlos Uqueio

Jornal Online
Idnórcio Muchanga

Revisão Linguística
Pedro Chemane

Colaboradores
Manuel General (njingiritante), 
António Fernandes(Cinespectadora)

Direcção
(Telefone/Fax-21431027)

Redacção
21320119/21431026 e 21431027
e-mail:jornaldomingo@snoticias.co.mz

Directora Comercial
Isabel Boavida
21323180 – Fax-21324902

Director de Adm. e Finanças

(Telefone: 21429342-Fax-21431726)

Director de Produção
Castro Furvela
(Telefone:21320119/20)

Director da Unidade Gráfica: Ivan G. 
Cossa - (Telefone: 21783684)

Departamento de Desenho Gráfico 
e Revisão
Leonel Magaia (Chefe)

Desenho Gráfico
Aida Mangue (Chefe)

Publicidade
(Telefone: 21427061/2)

Composição/Impressão
(Telefones:21320119/20)

Encomendas e Tipografia
(Telefones: 21320094/21324118)

8 Opinião
17 de Abril de 2022

PR no Botswana e SAMIM
Dois acontecimentos marcaram a sema-

na finda, nomeadamente a visita do Chefe 
de Estado, Filipe Nyusi, ao Botswana e a 
transição da Missão da SADC em Moçam-
bique (SAMIM) do cenário 6 (Capacidade 
de Desdobramento Rápido) para o cenário 
5 (Força Multidimensional), com um man-
dato robusto.

A visita do Presidente da República ao 
Botswana é de grande simbolismo e de  de-
monstração de amizade entre os dois povos 
que se consubstancia, entre outras vias, 
pelo apoio militar que aquele país presta 
no combate ao terrorismo na província de 
Cabo Delgado, integrado na Missão Militar 
da Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral para Moçambique (SAMIM).

A solidariedade entre moçambicanos e 
tswanas data dos primórdios da luta pela 
Independência Nacional de Moçambique 
e cimentou-se, de forma indelével, com o 
estabelecimento, em 2004, da missão di-
plomática de Moçambique em Gaborone e 
da missão diplomática do Botswana em Ma-
puto, em 2012.

A inauguração do Museu Samora Ma-
chel, no município de Lobatse, na passada 
quinta-feira, que contou com a presença 
do Presidente Filipe Nyusi e do anfitrião, 
Makgweetsi Masisi, foi, por assim dizer, 
mais uma página dourada tricotada entre os 
dois países.

Neste contexto, foi com toda a juste-
za que o Presidente Filipe Nyusi disse, na 

inauguração do museu, que “o povo mo-
çambicano reserva, para sempre, a sua vé-
nia a todos aqueles que apoiaram os liberta-
dores da pátria moçambicana, porque nesta 
casa, depois de atribuladas peripécias, en-
contraram o alento, enquanto aguardavam 
pela criação de condições para continuarem 
com a viagem para a Tanzânia”.

Num outro momento, Filipe Nyusi recor-
dou ainda que, “hoje, a região está livre e a 
prosperar para o bem dos seus povos porque 
a visão dos seus líderes icónicos, nomeada-
mente o Presidente Seretsi Kama, do Bots-
wana; Samora Machel, de Moçambique; 
Julius Nyerere, da Tanzânia; e Agostinho 
Neto, de Angola, foi de tão longo alcance 
que compreendendo que a independência 
política só podia ser sustentável com uma 
emancipação económica, enveredaram 
pela criação da Conferência Coordenadora 
para o desenvolvimento da África Austral, 
que esteve na génese da actual Comunida-
de de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC) de que Moçambique e Botswana são 
membros-fundadores”. 

De referir que a inauguração do Mu-
seu Samora Machel aconteceu na mesma 
semana em que um outro embondeiro do 
pan-africanismo, Julius Nyerere, se fosse 
vivo teria completado 100 anos na passada 
terça-feira.

Intra-muros, a luta contra o terrorismo 
na província de Cabo Delgado mereceu a 
atenção dos Chefes de Estado e de Gover-

no da Troika do Órgão da SADC e dos países 
contribuintes com efectivos para a SAMIM, 
durante a Cimeira Extraordinária realizada 
de forma virtual,  numa altura em que no 
terreno os resultados operativos são ani-
madores e traduzem-se na recuperação de 
algumas zonas  anteriormente ocupadas 
pelos terroristas.

É neste sentido que a Cimeira felicitou os 
Países Contribuintes com Efectivos (PCC) 
para a SAMIM, homens e mulheres, que no 
terreno têm dado o melhor de si.

A transição da SAMIM do cenário 6  para 
o cenário 5, com mandato robusto, visa ga-
rantir a consolidação das posições conquis-
tadas e não só, como explicou o secretário 
executivo da SADC, Elias Magosi.

A cimeira orientou o chefe da Missão 
SAMIM para que, em colaboração com a 
República de Moçambique, coordene a im-
plementação de um plano abrangente de 
reconstrução e desenvolvimento integrado 
de Cabo Delgado.

Como já escrevemos neste mesmo espa-
ço, a luta contra o terrorismo exige paciên-
cia meticulosa e contribuição da população 
alvo e não só dos ataques na denúncia de 
todo o tipo de situação susceptível de pôr 
em causa a paz e tranquilidade públicas.

Em Cabo Delgado, materializam-se os 
princípios e valores defendidos pela União 
Africana (UA) como esforços para o estabe-
lecimento da paz rumo ao desenvolvimento 
e  bem-estar das populações.
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Semana passada, os guardiões da moral 
e dos bons costumes da nossa sociedade 
terçaram armas contra um músico da nova 
vaga porque, ente outras coisas, terá dito 
que vezes sem conta havia aceitado receber 
“cachets” abaixo daquilo que acredita ser o 
seu real valor. Justificava o facto pela sim-
ples, mas complexa, motivação de luta pela 
sobrevivência. A falta de alternativas, ajun-
tou, era motivo bastante para que aceitasse 
ser “viajado”, expressão usada por alguns 
artistas para dizer “fintado”, “subvaloriza-
do”.

A “chuva de porrada” foi brava. Vários 
artistas e comunicadores caíram sobre o po-
bre compositor e intérprete que confessara 
que já engolira vários sapos para poder so-
breviver. Achei interessante o “debate” tão 
somente porque alguns dos intervenientes 
– artistas no caso – limitavam-se apenas a 

desancar o cantor-confesso... não apresen-
tavam dados bastantes para nos garantirem 
que nunca haviam passado pela mesma ex-
periência. Dito de outra forma: mal se des-
cobriram cantores, passaram a receber de 
acordo com o valor que julgavam ter. Mila-
gres acontecem...

Sem querer tomar partido na contenda, 
apetece-me dizer duas ou três palavrinhas 
sobre o “vuku-vuku” – na verdade é mais 
fogo fátuo do que outra coisa: a primeira é 
que é importante respeitar a opinião alheia. 
A segunda é que nem todos nascemos em 
berço de ouro e a última é que nem tudo o 
que parece é.

E o que me leva a laborar sobre isto? A 
resposta é simples: arte é trabalho e o artista 
é trabalhador. E se assim é, então pague-se 
pelo trabalho. Não sendo cantor nem coisa 
que se aproxime de tal, tenho a felicidade 
de privar com vários artistas. E falo de gente 
de primeira água. Tenho (se me permitem 
a veleidade... mas o contrário também não 
me vai impedir de dizer o que penso) o pri-
vilégio de “bula-bular” sem salamaleques 
com figuras como Stewart Sukuma,  Jimmy 
Dludlu, Mingas, Roberto Chitsondzo, Ania-
no Tamele, Chico António, entre muitos 
outros. São pessoas a quem trato claramente 
como amigos. Só para citar alguns músicos 

já que o tema tem a ver com essa modalida-
de artística... porque a lista, garanto, é bem 
longa se quisermos abarcar outras expres-
sões. 

Então, por causa desse convívio, de mais 
de três décadas, pude aprender algumas 
coisitas sobre a vida dos artistas e posso ga-
rantir que não atingiram os patamares que 
hoje ostentam sem conceder vários sacrifí-
cios. Alguns, só para se ter uma ideia básica, 
“saltaram o arame” (expressão usada para 
dizer atravessar ilegalmente a fronteira) 
à busca de melhores condições de vida... 
hoje, são artistas e actores sociais impagá-
veis. Continuam a trabalhar de sol a sol para 
fazerem o que mais gostam: compor e can-
tar. Com raras excepções, não tem mais do 
que 5 ou 6 álbuns.

Na outra margem, temos os “filhinhos de 
papai”; os que nascerem com a sorte de te-
rem todas as comodidades e facilidades (não 
que tenham culpa alguma nisso, mas saiu-
-lhes a sorte grande). São estes que debo-
cham dos que lutam para sobreviver. “Não 
reclama. Se aceitas ser viajado, fica calado”, 
conclamam.

O que eu penso é que mais do que o ar-
tista aceitar ser viajado – coisa que abomino 
– é o “empresário” que age assim, que deve 
ser “açoitado”. Esse empresário que aceita 

pagar milhares de Meticais a um “mija na 
escada” qualquer só porque é estrangeiro, 
mas tem graves dificuldades de pagar con-
dignamente ao artista nacional, esse é que 
devia estar na berlinda. Esse é que devia 
ser objecto de bufos e arrufos. É que me faz 
confusão essa atitude... o nacional gasta o 
seu dinheiro aqui; o estrangeiro pega e vai... 
gasta-o na sua terra natal, gerando um im-
pacto positivo na economia do seu país.

Concluo tristemente que há entre nós 
gente que continua a pensar que o que é de 
fora é que é bom; doí-me ainda ver “artis-
tas” a arranharem-se por causa dessa prá-
tica abominável de alguns empresários. Não 
seria esse um motivo mais do que bastante 
para os artistas unirem-se, entre-ajuda-
rem-se para vencerem algumas dessas bar-
reiras? 

Aos desafortunados, um conselho: o 
processo pode ser lento, mas trabalhar duro 
te coloca cada dia mais perto do sucesso. 
Conhecemos muitos que brilham, mas nin-
guém se lembra do que cantam... outros, 
muitos outros, nunca se colocaram em bi-
cos de pés, mas todos nos lembramos das 
coisas que cantaram há 30 anos!

Aí está a diferença entre os que traba-
lham e os que só brilham graças a muitas 
coisas... menos trabalho!

Já tem barba branca o ditado segundo 
o qual não há bela sem senão. Tanto se 
festejou a instalação da ponte Maputo-
-KaTembe que até hoje soam nos ouvidos 
os gritos de emoção vividos aquando da 
inauguração daquele emblemático em-
preendimento.

Passados mais de dois anos, a imagem 
que se tem de KaTembe é de um distri-
to municipal praticamente “sitiado”. Os 
residentes quase que já esgotaram argu-
mentos. 

O que todos esperavam é que houvesse 
um movimento constante dos residentes 
para chegarem até ao centro da cidade ca-
pital. Ora bem, nada disso está a aconte-
cer e ainda arriscam a enfrentar dificulda-
des agravadas pela escassez de transporte 
público.

Do lado da KaTembe, os transportado-
res praticamente desapareceram, muitos 
dos quais conseguiam estabelecer a liga-

ção entre a ponte-cais e os diversos bair-
ros residenciais. São praticamente poucos 
os “chapas” e autocarros públicos que 
transportam pessoas de um lado para o 
outro da baía de Maputo.

Não sabemos a quem agrada as pessoas 
terem de sair de casa com as viaturas e 
estacionarem na rotunda onde começa a 
estrada de ligação com a Ponta do Ouro. 
Naquele lugar, além das viaturas, os mo-
radores concentram-se à espera do tão 
escasso transporte público para poderem 
ir ao serviço ou tratar da sua vida no cen-
tro da cidade capital.

A razão daquela triste realidade está 
no valor fixado para a portagem na pon-
te, que praticamente não está ao alcance 
de muitos bolsos. Não estamos a advogar 
que se faça a revisão tarifária, mas se as 
pessoas reagem daquela maneira é por-
que algo não deve estar a ocorrer de acor-
do com os objectivos estabelecidos face à 

instalação da ponte.
O que é penoso é que foi paralisado o 

serviço de travessia marítima, estando 
inactivo o “ferry-boat” “Mpfumo” que 
ajudava de alguma forma a ligação com a 
cidade.

Nós defendemos o princípio de utili-
zador-pagador, visto ser um mecanismo 
que em todo o mundo se aplica para fazer 
a manutenção das infra-estruturas físi-
cas. Esse princípio deve ser implementa-
do tendo em conta o poder de compra e o 
nível de vida das pessoas.

Com cada travessia a custar 160 Meti-
cais não sabemos se há bolso que resista, 
sobretudo para quem tenha de ir ao ser-
viço a cada dia que nasce ou procura sus-
tento nesta nossa cosmopolita cidade de 
Maputo. Todos entendemos que se deve 
contribuir para a vitalidade das infra-es-
truturas, mas como em tudo desejamos 
que prevaleça o princípio da razoabilida-

de. 
Tirando uns e outros, fica-se a saber 

que a ponte está a servir apenas a proe-
minentes investidores ou turistas que vão 
para Matutuíne deleitar-se nas cristalinas 
águas de Zitundo ou desfrutar das belas 
estâncias turísticas que na ponta mais a 
Sul de Maputo existem.

O resto das pessoas deve contentar-se 
com os transportes públicos ou apinhar-
-se nos pequenos “Mapapai” se quiser 
“tocar a vida” para a frente. 

Ficar à espera do transporte da Ka-
Tembe para a cidade ainda constitui um 
martírio para muita gente, chegando as 
pessoas a permanecer mais de 30 minutos 
nas paragens.

Se de um lado a ponte veio facilitar a 
conexão com uma das regiões atractivas 
da capital, arriscamos a dizer que do ou-
tro lado contribuiu para “sitiar” o distrito 
municipal KaTembe.
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Benjamim Wilson
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MAPUTANDO

“É a maior boa sorte da 
humanidade que haja uma 

substancial correlação  entre 
inteligência e moralidade, 

incluindo a boa vontade para 
com o próximo“ – 

Edward Thorndike

O artista é trabalhador
Belmiro Adamugy
belmiro.admugy@snoticias.co.mz

MAPIKO

KaTembe “sitiada”

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



www.jornaldomingo.co.mz

BAIXO LIMPOPO

d Idnórcio Muchanga
idnórcio.muchanga@snoticias.co.mz

10 Economia
17 de Abril de 2022

Hernâni Mussanhane, director executivo adjunto da CCMI 

CCMI tem comprado arroz dos produtores para impulsionar a produção

Privados fomentam 
comercialização de arroz

A 
Câmara de Comér-
cio de Moçambique 
(CCM) criou, em 
2020, uma empresa 
independente para a 

aquisição e comercialização 
do arroz obtido dos produ-
tores que operam no Regadio 
de Baixo Limpopo (RBL), na 
província de Gaza.

A criação da empresa sur-
ge em resposta ao convite 
do ministro da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, 
Celso Correia, no contex-
to do programa SUSTENTA, 
para a promoção da cadeia 
de valor da comercialização 
do arroz produzido em Gaza, 
uma iniciativa que se enqua-
dra no âmbito dos esforços 
para a redução das importa-
ções deste cereal, cuja fac-
tura ascende a 300 milhões 
de dólares norte-americanos 
por ano.

A decisão surge após a 
constatação da existência de 
muita produção do arroz sem 
acesso ao mercado, o que 

Gaza alcançará, na presente colheita do arroz, cerca de 71 mil 
toneladas, que correspondem a 30% da produção nacional

desencorajava, de certa ma-
neira, os produtores. 

Para fazer face à situação, 
a empresa designada Câmara 
de Comércio de Moçambi-
que e Investimentos (CCMI) 
adquiriu dum grupo de 60 
produtores, membros da as-
sociação Arpone, cerca de 
370 toneladas de arroz não 
descascado, ceifadas numa 
área de 300 hectares.

Para a presente colheita, a 
empresa CCMI prevê adquirir 
mais de 380 toneladas de ar-
roz, já processado, que será 
comercializado pela empresa 
denominada “Moz Rice”. 

O arroz a ser comprado 
será empacotado em sacos 
que ostentam o nome da em-
presa. 

Entretanto, para impul-
sionar a produção e produ-
tividade no Regadio do Baixo 
Limpopo, a empresa CCMI 
teve, no início, de se envol-
ver quase em todo o processo 
de produção, desde a prepa-
ração do solo e disponibili-
zação de insumos agrícolas 
com destaque para sementes 

fortificadas e fertilizantes. 
No final, a empresa com-

prou o arroz a um preço re-

duzido do estabelecido, que 
é de 17 Meticais, por causa 
dos descontos referentes às 

despesas suportadas no for-
necimento de insumos e das 
máquinas ceifadeiras para a 
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Intensifica-se  a produção do arroz

Empresários querem que haja fundo de garantia agrícola

colheita do arroz.
Os descontos são apli-

cados também no caso de a 
CCMI ter de disponibilizar as 
viaturas e os respectivos mo-
toristas para transportarem o 
arroz dos campos de cultivo 
no Baixo Limpopo para os 
armazéns, situados no cen-
tro da cidade de Xai-Xai, em 
Gaza. 

Para os produtores que não 
têm a capacidade de fazer a 
ceifa, a empresa é obrigada 
a estabelecer parceria com 
a Wambao e Moz-Índia para 
disponibilizar as máquinas 
ceifadeiras para a colheita, 
de modo a que os produtores 
não percam a cultura.

Segundo o director exe-
cutivo adjunto da CCMI, 
Hernâni Mussanhane, apesar 
dos esforços empreendidos 
para uma boa produção, a 
primeira safra não foi satis-
fatória devido à chuva ex-
cessiva que acabou alagan-
do os campos de produção 
num período acima do reco-
mendável para esta cultura, 

CCM defende criação de fundo para agricultura
A Câmara de Comércio de 

Moçambique defende a cria-
ção de um fundo de garantia 
agrícola de modo a dinami-
zar a produção do milho no 
país, por ser importante na 
dieta alimentar dos moçam-
bicanos. 

A Câmara acredita que é 
necessária uma reflexão e 
advocacia para a tomada de 
medidas urgentes de modo a 
dinamizar a actividade agrí-
cola e atrair o sector finan-
ceiro, o que permitirá a valo-
rização da terra como activo 
que possa servir de garantia, 
uma vez que a banca hesita 
em conceder crédito ao sec-
tor por alegadamente o mes-
mo ser de risco elevado.

O Governo precisa, de 
acordo com o empresaria-

do, de responsabilizar-se 
pela criação de um fundo de 
garantia agrícola e de incen-
tivos às instituições segura-
doras para que haja uma co-
bertura dos riscos associados 
ao sector agrícola.

Dizem, igualmente, ser 
urgente a criação de políti-
cas fiscais para a potencia-
lização de toda a cadeia de 
valor de produção, de forma 
a impulsionar o sector. 

O sector empresarial dis-
se que o Governo precisa de 
ter em conta que o milho 
constitui matéria-prima 
para diversas indústrias e 
pelas suas potencialidades 
no mercado.

Refira-se que a agricultu-
ra absorve cerca de 80% da 
população economicamente 

activa no país e contribui com 23% no Produto 
Interno Bruto (PIB), por isso, segundo os em-

presários, é necessário que haja crédito para o 
desenvolvimento do sector.

porque numa determinada 
fase do crescimento o arroz 
não deve estar submerso por 
mais de 15 dias.

“Outra adversidade en-
frentada, no princípio, foi 
o atraso que se registou na 
recepção de sacos para em-
pacotar o arroz e colocá-lo 

no mercado. Tal atraso re-
sultou das restrições econó-
micas impostas pelos efeitos 
da covid-19 um pouco pelo 
mundo. Para tal, houve a 
necessidade de estabelecer-
-se parcerias com outras 
empresas para ensacá-lo e 
vendê-lo”. 

Refira-se que a província 
de Gaza alcançará, na pre-
sente colheita do arroz, cer-
ca de 71 mil toneladas, que 
corresponde a 30% da pro-
dução nacional.

Acredita-se que o país 
poderá alcançar a auto-
-suficiência na produção de 
arroz até 2030, por meio da 
convergência da adopção de 
políticas de intensificação 
da produção agrícola, bem 
como o aumento do uso de 
insumos agrícolas fortifica-
dos. 

Devido ao aumento do 
consumo do arroz numa al-
tura em que as colheitas não 
foram satisfatórias, na cam-
panha 2020-2021 o Governo 
importou 600 milhões de 
dólares norte-americanos 
em cereais, sendo que nes-
ta factura o arroz contribuiu 
com 50 por cento, ou seja, 
300 milhões de dólares. 

O país consome cerca de 
500 mil toneladas de arroz, 
das quais 60 por cento ain-
da são importados, facto que 
faz com que o Governo im-
pulsione a produção e pro-

dutividade desta cultura de 
modo a quebrar a dependên-
cia de importações.

EXPERIÊNCIA 
ESTENDE-SE 
AO MILHO

Segundo Hernâni Mus-
sanhane, a partir do pró-
ximo ano, a CCMI passará 
a adquirir e comercializar 
o milho. E para o negó-
cio ser lucrativo terão de 
comprar em grandes vo-
lumes.

“Pretendemos engrenar 
nesta cultura como forma 
de apoiar os produtores 
a colocá-la no mercado, 
uma vez que tem sido difí-
cil devido à logística”.

Para tal, os produtores 
são chamados a produ-
zir milho em quantida-
de e qualidade de modo a 
rentabilizar o negócio. “A 
ideia é mobilizar recur-
sos para a comercialização 
agrícola do arroz, milho, 
oleaginosas e legumino-
sas”.
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Oswaldo Petesburgo no acto de entrega de um 'kit' de emprego

d Eduardo Changule

Dedica-se à compra e venda 
de milho. Com o aumento da 
procura por farinha processada, 
concede o serviço a outrem, o 
que não lhe é muito sustentável 
para o próprio negócio.

Actualmente conta com dois 
empregados e negoceia pelo 
menos uma tonelada de milho 
por mês. Após receber um “kit” 
de moageira acredita que vai au-
mentar a safra para pelo menos 
duas toneladas. Assim sendo, 
“quero tornar-me um empresá-
rio de sucesso”, afirmou. 
ESTÁGIOS 
PROFISSIONAIS

Está em curso o proces-
so de inscrições para o Fundo 
de Apoio a Iniciativas Juvenis 
(FAIJ), que visa apoiar os jovens 
em Cabo Delgado e de outros 
lugares do país. Esta informação 

foi avançada por Oswaldo Pe-
tesburgo, que acrescentou que 
em 2020 estiveram em Balama, 
Chiúre, Nangade, Pemba e Mue-
da e “este ano iremos a Mocuba, 
Macomia, Metuge, Montepuez e 
Namuno”. 

Outra preocupação des-
ta Secretaria na perspectiva de 
emprego é a questão dos es-
tágios profissionais. Aliás, na 
última quinta-feira, Oswaldo 
Petersburgo lançou, na cidade 
de Pemba, o novo regulamento 
de estágio profissonais que pre-
coniza, entre outras questões, 
a celebração formal de contra-
tos de estágios nas instituições. 
Com isso,  o estágio profissional 
passa a contar como experência 
profissional.

À luz da nova legislação, o es-
tágio profissional simples tem a 

Promover auto-emprego 
e reconstruir Cabo Delgado

- defende Oswaldo Petersburgo, secretário de Estado da Juventude e Emprego 

O 
secretário de Estado 
da Juventude e Em-
prego (SEJE), Oswaldo 
Petersburgo, defende 
que a criação de opor-

tunidades de negócio através do 
auto-emprego é uma das formas de 
contribuir para a reconstrução de 
algumas zonas afectadas pelo ter-
rorismo em Cabo Delgado.

Petesburgo falava, ontem, na 
vila-sede do distrito de Mueda, na 
província de Cabo Delgado, du-
rante a entrega de “kits” de auto-
-emprego para jovens no âmbito do 
projecto “Meu Kit, Meu Emprego”.

Em Mueda, foram entregues 
61 “kits” a um total de 63 jovens. 
Os equipamentos fazem parte de 
um total de 150 unidades adquiri-
das com fundos do Orçamento do 
Estado, avaliado em 27 milhões de 
Meticais.

Neste primeiro semestre, o Go-
verno, através dos programas da 
SEJE, já distribuiu um total de 327 
unidades em todo o território na-
cional. E nos últimos dois anos ofe-
receu um total de 2200 kits e uma 
estimativa de mais de 4 mil benefi-
ciários directos.

Entre os equipamentos entre-
gues, constam máquinas semi-

Penso em formar 
minha equipa 

- Cristina Ernesto, 24 anos de idade

Residente no bairro Rovuma, na vila de Mueda, Cristina dedica-se à 
sua machamba de dois hectares onde planta milho e uma diversidade 
de hortícolas, desde que concluiu o nível médio de ensino geral.

Entretanto, decidiu realizar o seu sonho, aderindo ao curso de elec-
tricidade oferecido pela SEJE, através do Instituto Formação Profissio-
nal e Estudos Laborais Alberto Casimo (IFPLAC). Passado algum tem-
po, começou a trabalhar com outros jovens da comunidade fazendo 
instalações domésticas.

Em conversa com a nossa reportagem, a jovem disse que a recep-
ção do “kit” composto por ferramentas e uma diversidade de material 
eléctrico é para si a realização de um sonho, pois assim já pode começar 
a pensar em formar a sua própria equipa.

Sempre quis independência financeira
- Ângela Romão, de 24 anos

É cabeleireira contratada num 
salão na vila de Mueda, onde tam-
bém reside. Contou ao domingo 
que sempre quis ter o próprio ne-
gócio, que lhe permitisse evoluir 
em termos de receitas, afinal é 
mãe de dois filhos e não tem sido 
fácil conseguir uma renda capaz 
de responder à demanda das des-
pesas.

Com um sorriso no rosto, ex-
pressou felicidade após beneficiar 
de um equipamento completo 
para, finalmente, abrir o seu pró-
prio salão de cabeleireiro.

“Agradeço muito ao Governo 
por este equipamento, eu sempre 
quis ser independente, ter o meu 
próprio salão e não conseguia por-
que estava difícil começar”, disse.

Quero tornar-me empresário de sucesso
- José Sebastião, 30 anos de idade

duração de três meses e o remunerado até 
um ano devendo a entidade contratante 
pagar no mínimo 75 por cento do salário 
mínimo. “As empresas que mantiverem os 
estagiários por um período superior ao que 
está estabelecido no regulamento deverão 
pagar salário”, disse Petesburgo. Por outro 
lado, o mesmo instrumento dá primazia ao 
envolvimento da mulher e rapariga na for-
mação e no mercado de emprego ao isentar 
de limite de tempo de estágio profissional.

De igual modo, acontece com estagiá-
rios com algum tipo de deficiência física.

-industriais para a produção de 
blocos acompanhados de 50 sacos 
de cimento, areia e pó de pedra para 
cada beneficiário.

Além disso, foram entregues 
conjuntos de insumos agrícolas, 
equipamentos de culinária, elec-
tricidade, vulcanização, moageiras, 
máquinas de costura e acessórios, 
entre outros.

Em Mueda, Petersburgo apelou 
para que os equipamentos sejam 
usados com responsabilidade, de 

forma a gerar renda, desenvolver 
a comunidade e criar oportuni-
dades para outros jovens. “Esses 
equipamentos devem servir para 
auto-suficiência e para ajudar aos 
outros, mas se avariar chama os 
teus colegas que receberam ‘kits’ 
de reparação”, instruiu a uma das 
beneficiárias em Mueda.

Alguns dos jovens beneficiários 
ouvidos pelo domingo mostraram-
-se satisfeitos com esta iniciativa, 
uma vez que há cerca de dois anos 
que o distrito de Mueda se encon-
tra relativamente isolado devido ao 
encerramento do troço Macomia-
-posto administrativo de Oasse, 
no distrito de Mocímboa da Praia, 
sendo que, actualmente, por terra, 
chega-se a Mueda via Montepuez, 
uma distância de pouco mais de 
500 quilómetros da cidade de Pem-
ba.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Chefe do Departamento de Relações 
Públicas no Comando Provincial da 
PRM em Manica, Mário Arnaça

TUMULTOS EM CHIMOIO

A
s duas meninas que há 
dias foram dadas como 
tendo sido assassinadas 
na cidade de Chimoio, 
e cujas cabeças tinham 

sido supostamente vistas num con-
gelador, na residência de um agen-
te económico do ramo hoteleiro, 
regressaram esta segunda-feira ao 
convívio familiar após 11 dias em 
parte incerta.

Entretanto, a opinião pública 
está dividida. Enquanto a Polícia da 
República de Moçambique (PRM) 
afirmou que as crianças foram en-
contradas algures, na cidade de 
Chimoio, após terem fugido de casa 
em consequência de maus-tratos 
e agressões físicas, alegadamente, 
perpetrados pelos seus progenito-
res, outros preferem manter a ideia 
de que terão sido raptadas e depois 
libertadas do cativeiro.

Com efeito, os que defendem 
esta tese acusam a Polícia de estar 
a faltar com a verdade e a tentar, 
a todo o custo, proteger o suposto 
traficante de órgãos humanos e a 
encobrir o crime. Dizem ser muito 
estranho que as referidas crianças 
tivessem de reaparecer após os tu-
multos: “Isto pode indiciar que o 
raptor se sentiu pressionado pelos 
tumultos e devolveu-as ao convívio 
familiar, porque se viu embaraçado 
em continuar com o negócio, uma 
vez que o assunto já era do domí-

Afinal as crianças não 
foram assassinadas 

mais conseguiram vislumbrar o ca-
minho de regresso à casa”.

Ainda segundo Arnaça, as crian-
ças permaneceram na rua até serem 
encontradas por uma senhora não 
identificada, que as entregou à Pri-
meira Esquadra da PRM na cidade 
de Chimoio, e dias depois enca-
minhadas ao infantário provincial 
através dos Serviços Provinciais de 
Assuntos Sociais.

Explicou ainda que o processo 
de identificação das crianças po-
derá ter causado o desencontro de 
informações, pois na esquadra usa-
ram nomes estranhos, e quando fo-
ram levadas ao infantário provincial 
trocaram de nomes. 

Por este motivo, de acordo com 
o porta-voz da PRM, “as crianças 
colocadas à guarda do infantário só 
vieram a ser confirmadas como as 
desaparecidas, após uma aturada 
investigação junto delas, da esqua-
dra e do infantário”, após a con-
frontação dos nomes. 

nio público”, disse um residente do 
bairro 25 de Junho.

Entretanto, o chefe do Depar-
tamento de Relações Públicas no 
Comando Provincial da PRM em 
Manica, Mário Arnaça, referiu, ci-
tando as crianças, que “tudo quan-
to a Polícia tem conhecimento é 
que os menores teriam fugido da 
casa dos seus pais por temerem 
agressão física e maus-tratos que, 
alegadamente, têm sido cometidos 
frequentemente pelos seus pró-
prios progenitores”.

Aliás, segundo aquele oficial, 
“no dia em que despareceram, as 

crianças tinham roubado laranjas 
e, com medo de serem violentadas, 
‘como sempre’, pela sua mãe, de-
cidiram fugir e foram parar algures, 
na cidade de Chimoio, de onde não 

O que contam as crianças
Em conversa com a nossa reportagem, as menores 

disseram ter saído de casa transportadas numa viatu-
ra ligeira de cor vermelha que as levou até ao centro 
da cidade. Entretanto, quando a viatura parou por um 
instante, para o condutor comprar alguns produtos 
alimentares numa loja, elas colocaram-se em fuga.

“Chegou um carro. Nós estávamos na estrada, 
próximo de casa, e um senhor gordo convidou-nos a 
subir na viatura. O carro saiu à alta velocidade até ao 
centro da cidade. Tivemos medo. Por isso, quando o 
tio parou no mercado, abrimos as portas e saímos a 

correr”, narraram as menores ao domingo.
Questionadas sobre onde realmente estavam ao 

longo dos 11 dias e por que, após fugirem da suposta 
viatura, não regressaram imediatamente à casa, jus-
tificaram-se afirmando que  “estávamos no meio da 
cidade, muito movimentada. Não conseguímos saber 
de onde tínhamos vindo e para onde iríamos. Por isso 
fomos andando pelas ruas, até que uma senhora nos 
encontrou e levou-nos à Polícia, e da esquadra leva-
ram-nos para o infantário”, contou a menina mais 
velha, de 13 anos de idade. 

Acalmia no bairro 25 de Junho
Com o regresso das menores, 

vive-se desde o passado dia 11 de 
Abril um ambiente de tranqui-
lidade e acalmia no bairro 25 de 
Junho. Recorde-se que de 7 a 8 de 
Abril, este bairro esteve em pol-
vorosa na sequência dos tumultos 
violentos, que tinham como fim 
reduzir a cinzas os bens móveis e 

imóveis do suposto sequestrador, 
para além de linchá-lo, após se-
rem espalhados boatos de ocor-
rência de sequestro.  

No ambiente familiar, o pai 
das menores preferiu não fazer 
muitos comentários, apenas re-
feriu que “estou muito satisfei-
to por isso e agradeço o trabalho 

feito pelo grupo multissectorial 
que culminou com o resgate das 
crianças”. Revelou que “já tí-
nhamos perdido a esperança de 
encontrá-las, tínhamos ficado 
completamente desnorteados. 
Procurámos por elas por tudo o 
que é canto da cidade, mas sem 
sucesso”.

Justiça está 
a investigar

 – Edson Macuacua, secretário de Es-
tado na província de Manica

O secretário de Estado em Manica, Edson Macuácua, disse estar 
em curso uma investigação visando apurar a veracidade dos factos e 
responsabilizar os envolvidos na manifestação que culminou com a 
perda de vida de um jovem e ferimento grave de outras três pessoas.

Entretanto, pediu calma e serenidade à população. “Queremos 
assegurar à população do bairro 25 de Junho e da província que as ins-
tituições do Estado estão a trabalhar neste caso. Há processos abertos 
e há ainda investigações em curso para que todos os contornos deste 
caso sejam conhecidos, esclarecidos e que todos os implicados sejam 
exemplarmente punidos nos termos da lei”.

Lembre-se que, para além de uma morte e três feridos graves, a 
manifestação culminou com a detenção dos cabecilhas dos supostos 
boateiros e prosseguem esforços visando identificar outros envolvi-
dos no vandalismo que foi aproveitado por oportunistas para saquear 
bens móveis e destruir parcialmente as casas do indiciado. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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– Marcelo Panguana, escritor – Deusa de África, escritora

Escritores exigem
dinamismo na AEMO

A 
Associação dos Escri-
tores Moçambicanos 
(AEMO) tem um novo 
elenco que tomou posse 
recentemente, resul-

tado das eleições realizadas no 
corrente mês de Abril, em que 
Carlos Paradona Rufino Roque 
concorreu, sozinho, para a sua 
sucessão. Inicialmente, havia 
dois candidatos, Carlos Para-
dona e o jovem Lucílio Manja-
te, mas o segundo retirou a sua 
candidatura.

Questionados sobre as ex-
pectativas em relação ao novo 
elenco, escritores foram unâni-
mes ao afirmar que pretendem 
ver uma associação mais unida, 
dinâmica e que edite mais livros.

NOVO ELENCO

Tendo como secretário-geral 
Carlos Paradona Rufino Roque, o 
novo elenco é composto por Pe-

dro Muiambo (secretário-geral 
adjunto), Alex Dau (vogal para 
programas e finanças), Solange 
Macie (vogal para assuntos do 
género), Deusa de África (vogal 
para extensão territorial - zona 
Sul), Francelino Wilson (vogal 
para extensão territorial - zona 
Centro), Manecas Cândido (vo-
gal para extensão territorial 
Norte), Delmar Gonçalves (vo-
gal para as relações exteriores).

O Conselho Fiscal, presidido 
por Luís Cezerilo, tem o escri-
tor Sangare Okapi como vice-
-presidente e Lídia Mathe como 
relatora.

A mesa da Assembleia Geral 
é presidida por Filimone Mei-
gos, sendo Fernando Manuel o 
vice-presidente e Helga Lan-
guana – relatora.

domingo ouviu vários escri-
tores por forma a saber as suas 
expectativas em relação ao novo 
elenco que vai dirigir os destinos 
da casa dos escritores nos próxi-
mos três anos.

O escritor Marcelo 
Panguana é expectante por 
uma AEMO mais coesa sob 
liderança do novo Secre-
tariado que vai conduzir a 
agremiação nos próximos 
três anos. “Que haja mais 
união entre os escritores 
de modo a darem o seu 
contributo no crescimento 
da literatura moçambica-
na. Como escritores temos 
uma boa expectativa em 
relação a este mandato, 
pois incluiu a extensão 
territorial nas regiões Sul, 
Centro e Norte de Moçam-
bique e ainda na diáspora 
temos extensão em Portu-
gal, isto é fantástico. ”.

É, igualmente, dese-
jo de Panguana que no-
vos membros se filiem à 
associação, um caminho 
importante para o cres-
cimento e união dos es-
critores. “Que se abram 
as portas para os jovens e 
novos escritores anuindo-
-os a apresentarem os seus 
projectos e sonhos para 
que façam parte da agenda 
da agremiação . É disto que 

Queremos mais união
entre escritores

Esperamos uma AEMO 
mais rejuvenescida

Para a escritora Deusa 
de África, a AEMO tem algo 
que lhe caracteriza desde 
que nasceu: “o que desde 
sempre definiu a forma de 
gestão da AEMO foi o seu 
modelo de continuidade”, 
disse. 

Para ela, a expectati-
va para os próximos anos é 
ver melhorias “no que se fez 
mal e incorporar aquilo que 
se deixou de fazer”. As rup-
turas, continuou, trazem 
transtornos. “Penso que a 
AEMO não necessita duma 
revolução na sua narrativa, 
deve estar aberta, isso sim, 
a outras ideias capazes de 
melhorar o seu desempe-
nho. E, naturalmente, reju-
venescê-lo, o que é visível 
na direcção que acabou de 
tomar posse”, esclareceu.

A escritora Deusa de 
África disse ainda que é seu 
desejo ver a AEMO mais or-
ganizada e unida, mas, para 
tal, “torna-se necessário 
que tenhamos a humildade 
de cada um de nós mudar 
por dentro, de pensar que 

somos detentores de todas as verdades, 
e também deixar de atirar pedras para o 
nosso quintal. A unidade e humildade são 
fundamentais. Uma mão lava a outra, as 
duas mãos lavam a cara”.

precisamos para que haja continuidade na literatura 
moçambicana, a harmonia para que a árvore que é 
arte seja frutífera em todos os seus ramos e até os ga-
lhos tenham o seu espaço para crescer”.

Entretanto, Panguana disse que gostaria de ver 
quebrada a elitização da AEMO e que, sobretudo, se-
jam três anos de inovações, consolidação e criação ar-
tística.

“Precisamos de quebrar esse espírito de que exis-
tem vedetas na arte, pois todos têm o seu espaço e o 
seu contributo é válido para o desenvolvimento da 
literatura”, disse, acrescentando que anseia por mais 
projectos virados para a rapariga , impulsionando o 
surgimento e inclusão da mulher na literatura. 

“É um sonho que neste mandato poderá come-
çar a ser real por se ter criado um departamento para 
questões do género na literatura”, afirmou.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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– Filimone Meigos, escritor

– Jorge Oliveira, escritor

– Amosse Mucavele, escritor

Associação mais actuante 
nas questões nacionais 

Dinamização da
actividade literária 

Não espero muita coisa 

O escritor moçambicano Filimone Meigos tem muitos 
anseios para com os destinos da AEMO nos próximos três 
anos. Para ele, o mais importante que deve acontecer é o 
envolvimento de toda a classe na vida associativa da agre-
miação. Para o também professor e pesquisador, este é o 
mandato em que a associação deve impor-se para le-
var o bom nome de Moçambique a outros patamares. 

“Uma AEMO mais actuante nas questões nacionais 
de vulto, mais discussão de ideias e assuntos, por mais 
díspares que sejam. Espero também uma extensão da 
AEMO para as províncias, escolas, universidades e 
bairros, na divulgação da literatura mocambicana”.

Igualmente, Filimone Meigos espera a revisitação 

O escritor Amosse Mucavele 
tem muitas dúvidas se realmen-
te a Associação de Escritores 
Moçambicanos (AEMO), nos 
próximos três anos, vai fazer 
algo em prol da classe. No seu 
entender, o mandato do novo 
elenco já começa trémulo pela 
forma como todos os processos 
foram conduzidos até as elei-
ções. 

“É complicado ter expec-
tativas sobre uma direcção da 
qual não fazes parte e que nem 
quiseste participar do processo 
de eleição. Uma direcção sem 
respeito aos princípios demo-
cráticos. Por isso, ando reticente 
com relação às possíveis realiza-
ções. Não vislumbro novos ca-
minhos, porque o processo em 
si não foi tão transparente para 
a renovação do mandato deste 
secretariado”. 

Neste sentido, Mucavele diz 
não esperar muita coisa, porque 
“para mim é um secretariado 
que perdeu toda a legitimidade 
aquando das evidências sobre a 
violação de estatutos e de todo 
o processo que terminou com 
a renúncia do outro canditado. 
Por isso, tenho reservas literá-

Para os próximos três 
anos, o escritor Jorge Oli-
veira espera que o novo 
elenco trabalhe no sentido 
de melhor dinamizar a ac-
tividade literária em todo o 
país. 

“Que a AEMO prossiga 
o seu papel de dinamização 
da actividade literária em 
Moçambique, sendo que, 
para mim, uma das maiores 
preocupações é a criação 
de uma verdadeira indús-

tria do livro. Não me refiro 
ao livro escolar, que é im-
portante sem dúvidas, mas 
gostaria que tivéssemos 
uma indústria do livro que 
possibilitasse a circulação 
do livro com ganhos visí-
veis na nossa cultura e, de 
modo particular, da nossa 
literatura e dos nossos es-
critores”. 

Jorge Oliveira afirma 
que sem uma indústria que 
leve o escritor moçambica-

e adequação dos estatu-
tos que, no seu entender, 
estão desajustados bem 
como a normalização e 
transparência dos pro-
cessos legais racionais/
administrativos. Dis-
se que anseia por uma 
AEMO com foco na sus-
tentabilidade inter e in-
trageracional, de género 
e regional.

Numa altura em que 
surgem novos autores, 
Meigos espera que se 
aproveite a sua força para 
alavancar a literatura mo-
çambicana, “revitalizar os 
‘msahos’, instituindo-os, 
se possível, de forma temá-
tica”. 

Para este ano, espera 
por uma “comemoração 
com pompa e circunstân-
cia do centenário de José 
Craveirinha. Daqui há 4 
anos será o centenário da 
nossa Noémia de Sousa. 
Nestes 3 anos, gostaria que 
fosse preparada atempada-
mente essa efeméride”. 

rias e morais quanto à boa convivência e continuação 
de uma AEMO que nos foi habituada a dialogar”. 

Para Amosse Mucavele, pelo cenário que se viveu 
na AEMO, a associação pode vir a ser cada vez mais fe-
chada para o diálogo, pelo facto de, no seu entender, 
ter apresentado sinais de não respeitar os princípios 
democráticos mais elementares, o que culminou com 
a exposição de toda a classe de escritores moçambi-
canos.  “Demos um passo em falso e a democracia foi 
pontapeada. Isto deixa-me com reservas até do que 
vão fazer”, explica, acrescentando que o que pode vir 
a acontecer é mais abertura para a recepção de novos 
membros. “Mas não espero muitas coisas sobre a pro-
moção do livro. Duvido que alguma coisa vá aconte-
cer”. 

Celebrando a vida
no Kutenga

A Casa d´Artista Kutenga, de Elvira Viegas, promove no 
próximo dia 23 de Abril corrente um evento cultural para con-
vívio e reflexão sobre as artes.

Durante o evento, vão cantar os gêmeos Parruque, Elvira 
Viegas, Sizaquel Matlombe, Roberto Chitsondzo, Ivone Vie-
gas, Wazimbo e Nelson e Tânia Chongo.

“Sempre que temos oportunidade, juntamos artistas e 
amantes das artes moçambicanas para conviver, mas deba-
tendo a situação das artes no país. Para aprimorar o momento 
servimos comidas típicas de Moçambique e oferecemos sumo 
de canhú”, explica Elvira Viegas, mentora da iniciativa.

no para junto dos leitores 
e que leve os leitores para 
junto do escritor, o país 
sempre vai sofrer, por-
que “um país que não lê 
os seus autores é um país 
sofrido”. 

Relativamente às mu-
danças em benefício dos 
escritores, Jorge sonha 
com uma população com 
cultura de leitura para 
que possam despontar 
novos intelectuais e que 
coloquem o bom nome de 
Moçambique nos lugares 
cimeiros do pensamento 
universal. 

“As mudanças acon-
tecem todos os dias. Fal-
ta construir o edifício da 
nossa literatura que será a 
primeira pedra, o primei-
ro passo para a criação do 
que de mais belo as nos-
sas artes e letras podem 
produzir. E o edifício não 
se constrói a partir do te-
lhado, faz-se da funda-
ção. Por isso, apoiaremos 
sempre a AEMO para que 
seja parte nesse processo 
e possa fazer despontar 
letras e pensamento que 
ajudem Moçambique a 
crescer”. 
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TURISMO EM MANICA

Reportagem Reportagem

Monte Cabeça do Velho, um dos locais turísticos

Cascata de Muhoa, no Parque Nacional de Chimanimani

A famosa garganta, um dos locais turísticos fortes

Pinturas rupestres encontradas no  Parque Nacional de Chimanimani

17 de Abril de 2022

d VICTOR MACHIRICA

Gigante continua adormecido

C
om invejáveis potencialida-
des turísticas, na sua maio-
ria, naturais, a província de 
Manica destaca-se como um 
dos melhores destinos turís-

ticos do país. É rica em oportunida-
des para a prática de variadíssimos 
tipos de turismo, desde ecoturismo, 
turismo cinegético, de aventura, de 
negócios, de lazer e até cultural, fac-
to associado à sua inigualável e es-
tratégica localização geográfica.

No entanto, as poucas infra-es-
truturas turísticas existentes ainda 
não apresentam serviços à altura dos 
padrões de qualidade exigidos.

Manica assume, desta forma, o 
epíteto de paraíso turístico perdido, 
pois tudo quanto encerra não tem 
sido explorado de forma cabal, não 
só para dinamizar a economia local, 
como também para trazer ao mó de 
cima novas oportunidades de negó-
cios, novos investimentos.

domingo trabalhou há dias nos 
distritos de Manica, Báruè e Sussun-

Na cidade de Chimoio, por exemplo, o 
lendário e enigmático monte “Cabeça do 
Velho” constitui uma das principais atrac-
ções turísticas da província. 

Trata-se de uma rocha considerada 
misteriosa e única no país, que a natureza 
lhe conferiu estrutura semelhante à cabe-

ça humana de um idoso barbudo, careca e 
deitado de costas, lacrimejando, em quase 
todas as épocas do ano. 

A rocha, cujo nome é “Bengo”, tem sido 
motivo de pomposas homenagens anual-
mente, com excepção de 2020 para cá de-
vido à covid-19.

Música, exposição de artes e cultura, 
serviços diversos, gastronomia, dança, 
desfile de moda, actividades culturais, 
poesia, discursos políticos e outras activi-
dades recreativas têm corporizado o even-
to que, anualmente, desde 2014, tem tido 
lugar naquele ponto do país. 

O “Cabeça do Velho” é visível a partir de 
vários pontos da cidade de Chimoio e par-
ticularmente por detrás do jardim infantil 
25 de Setembro. É um local com diversas 
interpretações, desde socioculturais até 
místicas, biológicas, históricas, antropoló-
gicas e tradicionais. 

O monte que lacrimeja

ser preservado e eternizado.
É na província de Manica onde 

também se preservam alguns mar-
cos históricos, símbolos da guerra 
de resistência à penetração colonial 
portuguesa durante a era de Ngun-
gunhana, bem como as ruínas por 

onde passou o grande rei Mwene-
mutapa e o lendário líder da resis-
tência dos Báruè, o Makombe. 

Por isso, de um total de 61.661 
quilómetros quadrados que cons-
tituem a sua superfície, cerca de 29 
por cento estão ocupados por áreas 

de conservação, criadas com a fina-
lidade de proteger a biodiversidade, 
bem como áreas para fins cinegéti-
cos, destacando o Parque Nacional 
de Chimanimani (PNC) que ocupa 
uma área de 2368 Km² e as coutadas 
de caça. 

denga, onde visitou os principais 
locais e infra-estruturas turísticas, 
tendo constatado que, apesar do 
enorme potencial existente, o tu-
rismo continua a ser uma das áreas 
adormecidas e negligenciadas, sen-
do ainda parcos os investimentos 
que se operam neste sector.

 CULTURA E HISTÓRIA 
ENTRELAÇADOS 

Escalámos as montanhas de 
Penhalonga, Serra-Choa, Monte 
Stuanda, Chinhamapere e o Par-
que Nacional de Chimanimani, que 
formam uma paisagem fascinante 
que se prolonga ao longo da fron-
teira com o Zimbabwe.  Visitámos 
a diversidade de espécies de plan-
tas exóticas, medicinais e cascatas 
ao longo dos rios.  Constatámos, no 
terreno, que a província de Mani-
ca presta testemunho histórico de 
vivências dos nossos antepassados 
exibindo as pinturas rupestres.

Aquilo é mosaico e património 
histórico e sociocultural que deve 

Para além da Serra-Chôa, as Ruínas de Magure, localizadas a 7 km 
de Catandica, em direcção a sul, o quartel de Makombe, a rocha “Chi-
garo Chamambo” (assento do rei) e as pinturas rupestres de Nhansa-
na, que recordam a vida e obra de Makombe em Báruè, têm sido ex-
ploradas igualmente sob ponto de vista turístico.

Anualmente, a historicidade e tenacidade dos Makombe têm sido 
exaltadas em Catandica, num festival que coincide com a passagem do 
aniversário do desencadeamento da revolta dos Báruè, liderada pelo 
milagreiro e guerreiro contra a ocupação portuguesa à sua dinástica e 
ao país. Em 2017, por ocasião da passagem dos 100 anos da revolta dos 
Báruè, o Presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou um monu-
mento que eterniza e valoriza os feitos do líder da dinastia dos Báruè 
e da rebelião pan-étnica que iniciou a 27 de Março de 1917, quando 
Chemba, Tambara e Chiramba foram atacados e paralelamente os 
camponeses de Sena e Tonga se sublevaram. 

O monumento, segundo Nyusi, mostra que antes da fundação da 
FRELIMO, organização que derrubou o regime português e conquis-
tou a Independência Nacional, houve moçambicanos inconformados 
que lutaram contra a presença, ocupação e dominação estrangeira em 
Moçambique. Makombe, segundo o estadista moçambicano, foi um 
dos que entendeu, muito cedo, que era necessário lutar para impedir 
a ocupação da terra dos Báruè e dos moçambicanos pelos portugueses 
e, de forma heroica e corajosa, enfrentou o regime ocupacionista, lu-
tando pela expulsão dos colonos no Vale do Zambeze. 

Há dias, Catandica foi palco de mais um evento memorável de ce-
lebração da heroicidade dos Makombes, por ocasião da passagem dos 
105 anos da revolta dos Báruè. 

A governadora Francisca Tomás, a quem coube o dever de presidir 
o evento, disse que os moçambicanos saberão valorizar os feitos da di-
nastia que inspirou a nação a ter auto-estima, o sentido de pertença e 
o patriotismo.

Francisca Tomás salientou que uma das formas de imortalizar o 
legado dos Makombe é evitar que forças estranhas à agenda nacional 
destruam o que foi construído com muito sacrifício. 

Makombes 
heroicidade de um 
líder inconformado Serra-Chôa 

estrada madrasta
Outro dos principais atractivos turísticos que 

a nossa Reportagem visitou em Báruè é a Serra-
-Chôa, que se localiza e domina a parte norte da 
cordilheira que se prolonga ao longo da fronteira 
com o Zimbabwe e o horizonte ao longo da Estra-
da Nacional Número 7, no trajecto Vanduzi-Guro-
-Tete. 

A Serra-Choa possui uma vegetação subalpina, 
florestas densas e abertas, nascentes de água natu-
ral e um clima bastante fresco. É rica em paisagens 
fascinantes, propiciadas pela disposição do relevo 
com uma altitude de cerca de 800 metros acima do 
nível médio das águas do mar. É ideal para campis-
mo, golfe, safaris, turismo cultural, caminhadas, 
entre outros. Porém, o acesso à serra é através de 
uma estrada com uma subida bastante íngreme, 
que deve ser cuidadosamente usada na estação 
chuvosa, sendo recomendável o recurso a viaturas 
com tracção às quatro  rodas. Esta estrada conti-
nua a ser madrasta e atrasa o desenvolvimento 
da região.  A falta de asfaltagem dos 35 quilóme-
tros da via Catandica-Choa continua a ser um dos 
principais constrangimentos ao desenvolvimento 
económico, social, turístico, bem como ao povoa-
mento humano daquele posto administrativo con-
siderado a “Europa” da província, onde as tempe-
raturas no inverno baixam drasticamente.  

No distrito de Manica, o cenário paisagístico 

proporcionado pelo relevo montanhoso ao redor 
da cidade de Manica,  particularmente a Serra do 
Vumba, é espectacular e oferece à urbe um am-
biente climático bastante fresco e agradável.

No interior das montanhas de Penhalonga, que 
formam uma paisagem que se prolonga ao longo da 
fronteira com o Zimbabwe, encontra-se a Quinta 
da Fronteira, um local paradisíaco que oferece 
condições naturais para a prática do eco-turismo, 
lazer, acampamentos e excursões. 

A Quinta da Fronteira tem uma grande diver-
sidade de espécies de plantas milenares, exóticas 
e cascatas ao longo dos rios Nhamatsamba e Nha-
bwe. As pinturas rupestres de Chinhamapere, as 
valas comuns de Révuè, o Sepúlcro de Guindin-
gwe, o Forte Macekece, as ruínas de Nhamaxato, 
em Machipanda, as cavernas e as pedras sobrepos-
tas em Chitunda e Guindinwe constituem um 
mosaico e património histórico e sociocultural 
que contribuem significativamente para a eleição 
do distrito de Manica como um destino turístico 
de preferência.

Outros locais de interesse turístico em Ma-
nica são, nomeadamente, as quedas de Água de 
Maridza, Vengo, Biriri e Manhimo e a vista alegre 
de Muzongo, em Machipanda, com montanhas e 
uma vegetação rica em plantas para a produção 
de graxa.

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



17 de Abril de 2022
18 Reportagem

Monte Binga 
o cume de Moçambique

Em Sussundenga, os principais atractivos tu-
rísticos relacionam-se com a existência do Parque 
Nacional de Chimanimani com uma área de 2368 
Km².  Chimanimani está integrada numa área de 
Conservação Transfronteiriça entre Moçambique e 
Zimbabwe, com enorme potencial para a promoção 
do eco-turismo e turismo comunitário. 

A região possui um ecossistema intacto e rico em 
biodiversidade, especialmente nas florestas mon-
tanhosas, com uma significativa população de ele-
fantes e  outros mamíferos tais como: elandes, pala-
-palas, búfalos, cudos, pivas, cabritos e porcos do 
mato, para além de aves migratórias e raras e diver-
sas espécies de plantas  endémicas, répteis, anfíbios 
e peixes, etc.

O monte Binga é o tecto, ponto mais alto do país 
com 2436m de altitude e encontra-se na cordilheira 
de Chimanimani, na região de Chikukwa, posto ad-
ministrativo de Rotanda. O mesmo tem atraído mui-
tos turistas aventureiros. 

Chimanimani possui ainda um potencial enorme 
em recursos hídricos que compreendem rios, ria-
chos, as maiores quedas de água do país e piscinas 
naturais.

A existência de locais declarados como sagrados 
tais como as florestas de Moribane, Maronga, Zom-
ba, Tsetsera, a “ponte de Deus”, “Bwe rakamba 
(pedra do leopardo), as pinturas rupestres, grutas e 
de um povo hospitaleiro cujos usos e costumes são 

baseados na cultura dos seus antepassados, contri-
buem para o enriquecimento do património socio-
cultural, atraçcão dos amantes da natureza e, sobre-
tudo, promoção do turismo cultural.

Não é por acaso que o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, declarou 2022 como ano de Chimani-
mani, defendendo que Chimanimani está na moda, 
para chamar a atenção sobre a necessidade de apro-
veitamento e valorização contínua dos recursos tu-
rísticos e naturais que o parque oferece. 

Foi nesta senda que o secretário de Estado em 
Manica, Edson Macuacua, reconheceu que aquela 
área de conservação da biodiversidade não está sen-
do explorada na dimensão que seria desejável, con-
vidando os investidores a apostarem em projectos 
que podem trazer uma nova dinâmica no turismo na 
região.

Para o secretário de Estado em Manica, “Chima-
nimani é um activo único de conservação da natu-
reza, reconhecido mundialmente, onde existem 99 
espécies animais e vegetais únicos no universo. 

Destaca-se como santuário ecológico o ícone do 
relevo moçambicano, onde se localiza o ponto mais 
alto do país, o monte Binga, com 2436 metros de al-
titude. Outras áreas complementares com recursos 
e atractivos turísticos em Sussundenga são as Bar-
ragens de Chicamba e Mavuzi, as grutas, pinturas 
rupestres e a garganta (gorge), que deu nome a  Chi-
manimani.

Mossurize, no sul da pro-
víncia de Manica, é um distrito 
que  preserva ainda alguns mar-
cos históricos dada a existência 
e conservação de uma muralha 
em Vira-Vira, símbolo da guerra 
de resistência à penetração colo-
nial portuguesa durante a era de 
Ngungunhana, bem como as ruí-
nas por onde passou o grande rei 
Mwenemutapa. 

Em Chirera, existe uma nas-
cente natural de águas quentes.

Os vestígios que evidenciam 
a passagem e reinado de Gungu-
nhana no distrito de Mossurize 
podem virar atractivos turísticos 
que podem contribuir igualmente 
para perpetuar a heroicidade do 
antigo imperador de Gaza e seus 
contemporâneos que lutaram 
pela resistência à ocupação colo-
nial portuguesa em Moçambique.

“Moçambique deve começar 
a valorizar e rentabilizar os seus 
locais históricos, através do tu-
rismo” – disse há dias a governa-
dora de Manica, Francisca Tomás, 
acrescentando que Mossurize 
possui vários locais histórico-
-culturais, que lembram a pas-
sagem do imperador de Gaza pela 
província de Manica, antes de 
transitar para a região sul, ido de 

Sussundenga. 
Além de árvores, rochas e rios 

onde Gungunhana se reunia, jul-
gava e descansava, o imperador 
de Gaza deixou inúmeras mar-
cas indeléveis naquele distrito, 
que, entretanto, se encontram 
totalmente abandonados e mui-
tos deles a serem destruídos ou 
a desconfigurar-se pelo tempo e 
pela acção humana.

Para o efeito, a governante 
apelou para a necessidade de se 
definirem critérios que permitam 
que os interessados, nacionais e 
estrangeiros, usufruam das lem-
branças que sinalizam às novas 
gerações, a heroicidade, os hábi-
tos, costumes, a cultura e a tradi-
ção dos nossos antepassados.

As ruínas do tipo Zimbabwe, 
em Zembe, as residências dos ré-
gulos do Estado Tewe (que existiu 
desde o século 16 até a chegada 
do Nguni de Nxaba, na década de 
1830), as montanhas de Zembe, as 
águas quentes de Wira Wira (em 
Chirera), as fortalezas de Massan-
gano e Nhacolo (em Guro e Tam-
bara), as coutadas de Macossa e as 
cavernas de Sitatonga são outros 
dos vários atractivos turísticos 
que tornam Manica um destino 
turístico de eleição.

Vestígios 
de Gungunhana 
em Mossurize

Acampamento de Chikukwa

Trilha de acesso no rio Mussapa

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Gráfica Carlos Uqueio

A chuva tem um poder incrível. Dá e tira. 
Pode fazer brotar um sorriso no rosto de quem 
está com sede, mas pode também arrancar lá-
grimas da alma de quem, impotente, a vê che-
gar em demasia. Ela põe e dispõe… não é por 
acaso que a sabedoria africana conclui que a 
água sempre descobre um meio.

O país tem sido vítima privilegiada desse 
capricho da natureza. Ainda há pouco vimos 
como a chuva pode fazer coisas de arrepiar o 
mais corajoso dos homens. Caiu em demasia 
e revelou, com uma ferocidade sem paralelo, 
as nossas fragilidades: casas ruíram, estradas 
transformaram-se em enormes piscinas, gen-
tes viram as suas vidas viradas de avesso.

O olho atento de Carlos Uqueio, foto-jor-
nalista de espírito aguçado, captou momentos 
que nos fazem pensar sobre o país que estamos 
a (des)construir. Se é certo que a chuva tem 
uma força descomunal, também é verdade que 
bastas vezes é a incúria humana que propicia 
o palco para que a precipitação atmosférica se 
transforme num dilema ainda maior.

Cortamos os caminhos naturais da água – 
esquecendo que ela conhece os caminhos –, 
entupimos as valas de drenagem e derrubamos 
a vegetação com sadismo. O resultado está aí. A 
água que nos devia aliviar traz dor… e quando a 
estiagem chegar, voltaremos a chorar.

Belmiro Adamugy  

E a água 
tudo tramou!

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

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

palavras e podem ser enviados para os seguin-

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

Protejam o único 
espaço que temos

Sempre que passo pela Es-
cola Primária Habel Jafar fico 
com o coração partido. Uma 
dor que roça a minha alma. E, 
para piorar, os meus olhos não 
me respeitam. Começam a la-
crimejar sem o meu consenti-
mento.

Ver crianças sentadas na 
areia, com caderno e lápis, de-
baixo de uma árvore (tida como 
sala de aula) acaba comigo.

São crianças matriculadas 
como outras que frequentam a 
mesma classe. No entanto, não 
gozam do direito a ter uma sala 
condigna ou que, no mínimo, 
tenha uma cobertura para que 
não haja cancelamento das au-
las quando as nuvens ficarem 
cinzentas e as águas do céu de-
cidirem descer para fazer uma 
pequena visita. 

As crianças estudam ao re-
lento. Estão entregues às mais 
desumanas condições para se 
ter lições. O ABC é ensinado à 
sombra de uma árvore que fica 
por entre o campo de futebol 
e uma rua que dá passagem a 
carros e pessoas.

O que mais me intriga é o 
facto de os petizes estarem ex-
postos às atracções externas 
como a passagem de carros e 
de pessoas, a conversa das pes-
soas, entre outros factores que 
a distraem.

 O cenário que se vive na 
Escola Primária Habel Jafar é, 
na verdade, revelador da rea-
lidade que se vive um pouco 
por todo o país, no tocante ao 
ensino. 

É urgente organizar o futu-
ro da nossa sociedade. E isso só 
será possível caso haja investi-
mento na Educação.

À direcção da Escola Primá-
ria Habel Jafar, ao administra-
dor do distrito de Marracuene, 
à Direcção Provincial da Edu-
cação, rogo em nome dos peti-
zes da escola acima citada para 
que se construam pelo menos 
três salas de aula, de modo a 
garantir melhores condições 
de ensino e aprendizagem.

Sem mais, os meus melho-
res cumprimentos.

Victor João Tembe 

Árvore não devia 
ser sala de aula

Com a correria do dia-a-dia, ainda que saiba-
mos da importância de cultivar hábitos saudá-
veis, tem sido difícil arranjar um tempo para, pelo 
menos, fazer uma caminhada matinal. Quando 
conseguimo-lo, outras questões surgem. 

Onde fazer uma caminhada, quiçá, alguns 
exercícios? Infelizmente, a resposta nem sempre 
vem porque já não temos nos bairros espaços li-
vres para a prática de qualquer actividade física. 

Ou seja, quem não dispõe de condições para 
pagar um ginásio só lhe resta se arriscar pelas 
estradas, disputando os passeios com automobi-
listas que parecem desconhecer as mais elemen-
tares regras de trânsito ou ainda com vendedores 
ambulantes. 

Quem vive nos arredores do Estádio da Ma-
chava, no município da Matola, ainda pode se 
gabar de ter um espaço para o efeito. Há pessoas 
que vêm até de bairros circunvizinhos, apanham 
transporte público ou carros particulares para 
aproveitar as escadas  e espaço ali existentes para 
exercitar o corpo. 

É gente de todas as idades, crianças, jovens e 

idosos. Aliás, quando lá estão não existe professor 
nem aluno. Ajudam-se e encoraja-se a quem está 
a ser vencido pelo cansaço. 

Um espírito de irmandade acompanha quem 
pratica exercícios no Estádio da Machava. 

Porém, esta alegria pode estar com os dias  
contados. Este espaço, quiçá único para a práti-
ca de exercícios físicos ao ar livre  naquela região, 
está ameaçado. É que com a chuva que tem caí-
do nos últimos dias, a terra está a ceder e, como 
se trata de um declive, está cada vez mais difícil 
aceder, sobretudo, às escadas, local preferido por 
muitos. 

Tenta-se, sem sucesso, colocar-se barreiras 
constituídas por sacos contendo areia, mas pode 
ser em vão, porque a fúria das águas não dá tré-
guas. 

Não sei o que se pode fazer, mas o certo é que 
algo precisa de ser feito para travar este mal. Não 
podemos perder o único local que temos para a 
prática de exercícios. 

Anabela Chirindza 

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

Cidadãos falam do atraso na distribuição do livro escolar
O livro escolar é um manual que serve de auxiliar no processo de ensino e aprendiza-

gem. A sua indisponibilidade pode contribuir de forma negativa no aproveitamento pe-
dagógico  do estudante. No país, alunos do ensino primário estudam há dois meses sem 

o livro de distribuição gratuita. Na perspectiva de perceber até que ponto essa situação 
pode influenciar o desempenho do estudante, domingo saiu à rua para ouvir a opinião dos 
cidadãos.    

ESTUDA-SE COM 
DIFICULDADES

– Helena Manuel, mediadora 
de seguros

É um assunto muito delica-
do, pois as crianças têm estudado 
com muitas dificuldades. 

Tenho dois filhos que estão no 
ensino primário, ambos não têm 
livros. Todos os dias sou obrigada 
a comprar fichas e, acredite, não 
é fácil, porque há dias em que não 
tenho dinheiro.

Desde que iniciou o ano lecti-
vo, dizem que vão disponibilizar 
o livro, mas até hoje não vimos 
nada.

O Ministério da Educação deve 
reverter este cenário. Os nossos 
filhos têm tido muitas dificul-
dades para entender as matérias 
leccionadas. 

NÃO É CORRECTO  

– Elizete Moiane, comer-
ciante 

Já registamos muitas lacunas 
no sistema nacional de educação 
e a falta do livro escolar é um dos 
pontos que demonstram a má 
qualidade do ensino.    

É necessário que o Governo 
faça um plano a longo prazo, 
com vista a evitar esse tipo de 
situação. Não é normal que ter-
mine um trimestre sem o livro 
escolar. Estamos a falar de alu-
nos que frequentam a primeira 
e segunda classes, não é correcto 
que não tenham o livro.

OS LIVROS SÃO 
IMPORTANTES 

– Helton Timane, em-
preendedor 

É difícil assimilar esse pro-
blema. Não entendo como as 
crianças ainda não têm livros. 

Os livros são bastante im-
portantes para todos os alu-
nos, porque os ajuda a enten-
der melhor as matérias.

Se formos a fazer uma 
comparação entre uma crian-
ça que tem o livro e a que não o 
tem, há uma grande diferença, 
porque a que o tem estará mais 
instruída em relação à outra 
que não o tem.          

OS ALUNOS FICAM 
PREJUDICADOS

– Augusto Batha, estudan-
te

O Ministério da Educação 
deve envidar esforços para co-
locar os livros nas escolas. Este 
atraso já prejudicou os alunos. 

Ouvi dizer que os livros 
chegarão no fim do mês, mas 
não há nenhuma garantia dis-
so, porque desde que as aulas 
iniciaram dizem a mesma coi-
sa.

É estranho que anualmen-
te a história se repita. Estamos 
espantados hoje porque a dis-
tribuição do livro gratuito pas-
sou do tempo, mas esses pro-
blemas registam-se todos os 
anos. Acredito que os profes-
sores têm tido muitas dificul-
dades para ensinar aos alunos.   

TUDO FICOU 
COMPLICADO

– Ibrahimo Abdul, em-
preendedor 

Tudo ficou complicado, 
porque é na base do livro que 
o aluno se prepara melhor 
para as aulas. Além disso, 
não podemos esquecer que 
há actividades de casa que 
os professores disponibili-
zam. Como podemos ajudar 
os nossos filhos a resolver os 
exercícios sem os manuais? 
Acredito que é do conheci-
mento de todos que a falta 
deste material influencia 
negativamente o aproveita-
mento pedagógico do aluno.
Devem resolver esse proble-
ma o quanto antes, porque o 
livro é uma peça fundamental 
para as crianças, principal-
mente para as que ingressam 
na escola pela primeira vez.  

SITUAÇÃO 
LAMENTÁVEL 

– Jéssica Buque, estudante

É bastante lamentável que 
crianças não tenham o livro es-
colar, sendo material indispen-
sável no processo de aprendi-
zagem.   

O sistema adoptado – de dis-
tribuir fichas – é bom, mas não é 
suficiente, porque nem todos os 
encarregados de educação têm a 
possibilidade de adquiri-las. 

Dentro de um mês as crian-
ças estarão de férias e sem o 
livro. Espero que o Governo re-
verta essa situação com vista a 
disponibilizá-lo em tempo útil.

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

– 125 gr de bolachas Maria 
– 80 gr de manteiga 
Para o recheio
– 450 gr de creme de queijo 
– 200 gr de mascarpone 
– 150 gr de açúcar 
– 50 ml de nata líquida (creme de lei-

te líquido) 
– 2 folhas de gelatina sem sabor 
– 200 gr de ovos de chocolate 
Para a decoração
– 200 gr de ovos de chocolate 
– caramelo 

Cheesecake de Páscoa
INGREDIENTES

RECEITA

Triture as bolachas num triturador ou com a ajuda de um pilão. Derreta a mantei-
ga e junte as bolachas trituradas. Misture bem. Forre o fundo da forma removível com 
o papel manteiga. Para forrar a lateral, primeiro unte, corte o papel manteiga em ti-
ras e cole-o.  Com a ajuda de uma colher, espalhe os biscoitos triturados no fundo da 
forma, cobrindo de maneira uniforme. Coloque agora a forma no frigorífico/geladeira 
enquanto preparamos o recheio. Recheio: Na vasilha da batedeira, coloque o philadel-
phia, o mascarpone e o açúcar. Misture até ficar homogéneo. Reserve-o. Num outro 
recipiente, dissolva as folhas de gelatina em água fria. Durante esse tempo, esquente 
a nata líquida/creme de leite líquido (sem deixar ferver). Junte agora a nata/creme de 
leite, as folhas de gelatinas já diluídas. Misture bem. Junte agora essa mistura ao creme 
reservado anteriormente. Misture novamente. Coloque os 200 gr de ovos de chocolate 
e misture. Despeje na forma removível. Deixe a superfície bem lisinha. Utilize os outros 
ovos de chocolate para decorar o bolo. Coloque-os por cima, apertando ligeiramen-
te. Refrigere por 4 horas (mínimo). Desenforme delicadamente o cheesecake e retire o 
papel manteiga da lateral. Para quem quiser, na hora de servir, espalhe o caramelo por 
cima. Está pronta a sua sobremesa de Páscoa. 

Fonte: petitchef

Chá verde é diurético
e bom para inchaço

Deixa o marido 
"respirar"

O chá verde é rico em cafeína, que é uma substância com poder diurético natural. Em-
bora uma chávena de chá possa não conter a quantidade de cafeína necessária, tomar até 
3 chávenas por dia pode aumentar a produção de urina e ajudar a eliminar o excesso de 
líquidos acumulados no organismo. Os ingredientes são: uma colher (de sopa) de folhas de 
chá verde e uma chávena de água fervente.

Modo de preparar: Ponha as folhas de chá verde numa chávena, depois água e deixe 
repousar entre 3 e 5 minutos. Depois coe e deixe amornar. Beba até 3 vezes por dia. De-
pendendo do tempo que o chá fica repousando, maior será a quantidade de cafeína, no 
entanto, maior será o sabor amargo. Dessa forma, é recomendado que deixe repousar por 
3 minutos e depois ir provando a cada 30 segundos, até achar o ponto com melhor sabor. 
Por conter cafeína, este chá deve ser evitado em crianças, grávidas e mulheres a amamen-
tar. Além disso, também deve ser evitado por pessoas com dificuldade para apanhar sono, 
principalmente no fim do dia ou à noite.

Fonte: www.tuasaude.com/cha-diuretico/

SAÚDE

Reflectir em torno da ideia de que nascemos sozi-
nhos e morreremos sozinhos parece ser um exercício 
difícil de se fazer. 

Talvez seja por isso que pensamos que ter alguém do 
nosso lado – presença física – em todas as horas é o me-
lhor que nos pode acontecer na vida. Desta forma, pro-
curamos suprir a solidão, o vazio que, eventualmente, 
somente existe pela má gerência que fazemos da nossa 
existência. 

Vale lembrar que a melhor 
companhia para nós somos nós 
mesmos. Devemos ser o amor 
das nossas próprias vidas, como 
nos têm dito pacientemente os 
palestrantes motivacionais. 

E para quem esta ideia sim-
plesmente não encontra espa-
ço na sua mente, a vovó Telma 
Cumbane, residente em Mapu-
to, em conversa com o domin-
go, faz questão de dizer muita 
calma nesta vida, afinal, “nin-
guém gosta de ser ‘acorrentado’. 
Não devemos impedir os nossos 
maridos de dar uma voltinha aos 
fins-de-semana, de sair com os 
amigos para se divertirem, por-
que nós próprias sentimos ne-
cessidade de o fazer de vez em 
quando. Deixa o marido respirar. 
Será que quando nós, mulheres, 
saímos vamos à procura de ho-
mens?”, questionou. 

De qualquer modo, defen-
deu que essas saídas devem ser 
baseadas no “respeito”. Assim, 
“não é correcto ficar na rua, nas 
barracas até amanhecer. Deve 
saber ‘ir e voltar’. Respeitar a 
mulher e os filhos”, deste modo 
terminou a conversa da vovó 
Telma Cumbane com o domingo.

- vovó Telma Cumbane, residente 
em Maputo, em conversa com o domingo

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

MUSEUS

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

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

06:00 Hino Nacional  
06:05 Telenovela: “Se Nos Deixarem”   
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da 
Bruxa” Episódios 17 e 18
07:00  Bom Dia Moçambique Directo
09:00  TV Surdo    
09:30  Debate de Palmo e Meio: 
Leonaira Chadreque Desenhos 
Animados: CHAVES - “A Casa da Bruxa”
Gravado    
10:00 Desenhos Animados: CHAVES 
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da 
Bruxa” Episódios 74    
10:30 Emoções no Índico: Lukusa 
Nkunda Lucien Pierre/ Farmaceutico - RDC 
Repetição    
11:00 A Hora do CTP - Quelimane:  
“Ogumana” - Páscoa  Gravado / Quelimane 
11:30  Antena do Soldado    
12:00  Análise Global Gravado   
13:00  Jornal da Tarde  Directo
14:00  Canal Zero    
14:30  Moçambique Digital   
15:00  Música Gospel Programa 1
16:30  Baía do Indico Programa 02
17:00  Convívio ao Domingo Gravado
18:30  Inspirações Programa 02
19:30  Domingo Familiar Programa 
02
20:00  Telejornal Directo   
21:30  Grande Entrevista: José 
Castiano/Académico Gravado  
22:30             Filme: Nascimento de Jesus Para 
Nós 
23:30 Música Gospel Programa 3
00:30  Convívio ao Domingo 
Repetição
02:00  Inspirações Repetição   
03:00  Domingo Familiar Repetição 
03:30  Canal Zero Repetição 
04:00  Asas: Violência Física Como 
Sinal de Amor Repetição    
04:30  O Mágico     
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

01:00- 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

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 ACONTE-
CEU

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

15:00- DOMINGO DESPORTIVO

18:10- LETRAS E SONS

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

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

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

17 de Abril de 2022

CINEMA

Agenda
Cultural

A Era do Gelo Esquilo Scrat 
finalmente pega a noz

ÁRIES (21/3 A 20/4) 
As pessoas nascidas no signo de áries são ansiosas, 
dinâmicas, rápidas e competitivas. Quando se tra-
ta de fazer a bola rolar, o ariano é o melhor. Gostam 
de ser pioneiro.Hoje, vai precisar  de ter uma forte e 
fundamental habilidade para lidar com coisas muito 
distintas daquilo que você imagina ser um compor-
tamento ideal.

TOURO (21/4 A 20/5)
O signo de touro é forte, confiável lidera o caminho 
quando se trata de colher os frutos do trabalho duro. 
São amantes de tudo o que é bom e bonito, taurinos 
se cercam de ganhos materiais. Precisará ser o artista 
principal do que ocorre na sua vida.  Hoje, seja mais 
conservador. Momento favorável para novas amiza-
des.

GÉMEOS (21/5 A 20/6)
A versatilidade é uma palavra-chave para quem é do 
signo de gêmeos. Os geminianos apresentam quali-
dades inerentes a sua personalidade. Destacam-se 
por serem gentis.  Hoje a maior parte das coisas fi-
carão exatamente aonde estão na sua vida, mas pre-
cisará ter que ir além do comum agora. Os planetas 
Marte e Vênus serão grandes influenciadores no seu 
dia.

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Profundamente intuitivo e sentimental, o signo de 
câncer pode ser um dos signos do Zodíaco mais de-
safiadores para conhecer. Emoção é muito forte para 
esse signo, e quando se trata de família e do lar, nada 
é mais importante. No dia de hoje, receberá do Sol 
uma excelente energia para auxiliar na sua ascensão. 
Os momentos de complicação mostrarão uma fra-
gilidade sua no que concerne repousar. Evite fortes 
emoções.

LEÃO (22/7 A 22/8)
O apego aos bens materiais fará com que não con-
siga progredir nas tarefas das quais você mais 
necessita, mais principalmente no relaciona-
mento. Não desistas, faça acontecer. Quando 
o signo de leão entra em cena, todos o olham. 
Este signo é expressivo, criativo e possui gran-
de carisma. Ardente e seguro de si, um encanto 
de Leonino pode ser quase impossível de resistir.  

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Sempre atento aos detalhes. Sua percepção apurada 
de tudo lhe torna capaz de organizar tudo de manei-
ra precisa, enquanto a sua abordagem metódica não 
permite que nada se perca.  Neste domingo, irá mos-
trar que está um pouco mais tenso do que o normal 
neste momento, se for alguém apegado demais. Do 
planeta Urano virá essa condição negativa para a sua 
vida. Persista.

LIBRA (23/9 A 22/10)
Equilibro é a palavra-chave para o signo de libra, e 
quando se trata de manter tudo em equilíbrio o li-
briano é o mais indicado. Amante da paz e diploma-
cia, este signo detesta estar sozinho. Para hoje, tende 
a perceber algumas diferenças neste momento, que 
pode melhorar os teus resultados. O planeta Plutão 
lhe prejudicará um pouco, mas com bastante perse-
verança encontrará uma saída.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
Debaixo de um exterior, controlado tranquilo bate 
intensamente o coração do signo de escorpião. Apai-
xonado, penetrante, e determinado, este signo irá 
sondar até que atinja a verdade. Hoje, as questões 
materiais não poderão ficar conectadas de forma 
destemida para ir além do momento. Uma grande e 
forte interferência virá do planeta Plutão para esta 
constelação.

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Curioso e enérgico, o Sagitário é o viajante do Zodía-
co. Sua filosofia, abordagem de mente aberta para a 
vida motiva-o a refletir muito em busca do sentido 
da vida.No dia de hoje, o seu peito ficará bem mais 
ansioso neste período. Procure perseverar com pa-
ciência e proporcionando muita cautela nas ocupa-
ções que são de fato muito relevantes neste dia.

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Quando se trata de profissionalismo e os valores tra-
dicionais, o signo de capricórnio leva muita vanta-
gem. Este signo adora praticidade e enfrenta a vida 
da maneira mais convencional possível.hoje, suas 
atitudes irão refletir uma personalidade duvidosa 
para as outras pessoas neste dia. Com o uso de um 
aspecto de aprendizado inteligente fará algo bom 
para mudar.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
As pessoas do signo de aquário se apresentam de duas 
maneiras. Pode ser alguém que é tímido e quieto ou 
alguém turbulento, excêntrico e energético. Ambos 
são pensadores profundos com um amor de ajudar os 
outros.Com uma excelência no ato de se comunicar 
não terá muitos problemas no seu dia. Mas nem tudo 
será resolvido através da comunicação. Ganhos estão 
por acontecer.

PEIXE (20/2 A 20/3)
As pessoas do signo de peixes são gentis e carinho-
sas. Descontraído e capaz de aceitar bem as pessoas 
ao seu redor, os piscianos são encontrados frequen-
temente na companhia de uma variedade de perso-
nalidades diferentes. Hoje não haverá muita coesão 
naquilo que você está a manifestar no decorrer deste 
dia. Tente deixar a energia de Marte fluir em você. 
Pessoas distantes lhe impressionarão.

Vinte anos após o primeiro filme 
do desenho A Era do Gelo, o amado 
esquilo dente de sabre Scrat, final-
mente consegue colocar suas mãos 
na tão desejada noz. O momento foi 
divulgado nesta última quinta-feira 
(dia 14 de Abril) por produtores da 
Blue Sky Studios, responsável pela 

criação da animação. No vídeo, o 
personagem tem o seu esperado “fi-
nal feliz” ao comer a noz.

A iniciativa de divulgar a cena foi 
como um último ‘ato de despedi-
da’ dos produtores, já que o estúdio 
foi fechado no ano passado, após 
a Disney comprar a 20th Century 

Fox.”Nos últimos dias da Blue Sky 
Studios, uma pequena equipe de ar-
tistas se reuniu para fazer uma cena 
final. Essa cena é um adeus, uma des-
pedida em nossos próprios termos”, 
anunciou a equipe.

A Despedida
No ano passado, a Blue Sky Stu-

dios — que também produziu os fil-
mes Rio e Rio 2 — publicou uma carta 
de despedida nas redes sociais, onde 
disse:”Nos últimos trinta e quatro 
anos, nós, tal como nosso persona-
gem obstinado Scrat, buscamos algo 
que às vezes parecia inatingível. No 
entanto, de vez em quando, con-
seguimos colocar nossos braços em 
torno de nossas próprias versões des-
sa bolota indescritível. Infelizmen-
te, não é possível segurar nada para 
sempre.”, referiu a equipa tendo mais 
adiante acrescentado que “Nos di-
vertimos mais dando vida aos nossos 
filmes do que qualquer um deveria ser 
permitido. Esperamos que vocês te-
nham sido capazes de sentir um pou-
co dessa alegria. Obrigado, do fundo 
de nossos corações coletivos da Blue 
Sky, por estarem connosco todos 
esses anos. Com tremenda gratidão, 
o co-fundador, Chris Wedge, e seus 
amigos da Blue Sky Studios”,  Assim 
escreveram nas suas redes sociais.

Lista oficial dos filmes do Festival 
de Cannes 2022 já foi divulgada e tem 
estreia de Tom Cruise entre os sele-
cionados. 

Após a consagração de Titane 
como o vencedor da Palma de Ouro 
em 2021, o Festival de Cannes já tem 
uma nova lista de filmes selecionados 
para a edição de 2022, que acontece 
entre 17 e 28 de Maio, na França. 

Quase 20 filmes disputam o prin-
cipal prêmio do troféu neste ano e 
outras dezenas aparecerão nas ses-
sões especiais - incluindo estreias 
aguardadas. Depois de quase 40 anos 
após interpretar o piloto Pete “Ma-
verick” Mitchell nos cinemas, Tom 
Cruise está de volta ao icônico pa-
pel na continuação do filme,” Top 
Gun: Maverick,” que fará sua estreia 
no Festival de Cannes. Com direção 
de Baz Luhrmann (Moulin Rouge), 

teremos também o lançamento de 
Elvis, filme biográfico sobre o astro 
do rock estrelado por Austin Butler 
e Tom Hanks.Após a consagração 
de “Titane” como o vencedor da 
Palma de Ouro em 2021, o Festival 
de Cannes já tem uma nova lista de 
filmes selecionados para a edição de 
2022, que acontece entre 17 e 28 de  
Maio, na França. 

Neste ambito, nomes muito co-
nhecidos do grande público nos ci-
nemas como Kristen Stewart, pro-
tagonista de Crimes of The Future ao 
lado de Léa Seydoux e Viggo Mor-
tensen são esperados no festival. En-
quanto isso, Idris Elba e Tilda Swin-
ton estreiam Three Thousand Years 
Of Longing, novo filme de George 
Miller (Mad Max: Estrada da Fúria).
Filmes do Festival de Cannes 2022 em 
competiçao.

Cannes 2022 com novas 
estreias aguardadas

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Um dos grandes desafios está no empoderamento das comunidades

A 
promoção da saúde não 
se refere apenas à ausên-
cia de doença, passa por 
delimitar os factores que 
propiciam a sua eclosão. 

Natércia Monjane, responsável 
pelo Departamento de Promoção 
da Saúde no Ministério de tutela 
(MISAU), sublinha que é na edu-
cação que repousa o sucesso e o 
bem-estar das pessoas. 

Contudo, salientou que educar 
as comunidades é um processo 
complexo, que leva o seu tempo. 

Em entrevista ao semanário 
domingo, falou dos projectos de-
senvolvidos, sobretudo nas co-
munidades mais recôndidas; dos 
desafios, das parcerias com as li-
deranças locais e das plataformas 
usadas na promoção da Saúde.  
Acompanhe a entrevista.

O que é promover a saúde?
Promover a saúde é melhorar 

a qualidade de vida do Homem. 
Esta é uma das áreas estratégicas 
e prioritárias dentro do sector da 
Saúde, e congrega em si a área da 
educação, informação e comuni-
cação para a saúde. O que quere-
mos, como sector, é ter no final 
do dia uma população saudável e 
isto passa por desenhar materiais 
educativos que vão de encontro 
com as expectativas, um exercício 
antecedido por uma pesquisa no 
terreno.

Quais os factores priorizados 
quando se fala de promoção da 
Saúde?

Priorizamos a educação do ci-
dadão, através de diferentes abor-
dagens. Por exemplo, fazemos a 
interacção pessoal onde traba-
lhamos essencialmente com os 
actores comunitários nas comu-
nidades. Formamos os líderes reli-
giosos e comunitários, activistas e 
voluntários, enfim todas as pessoas 
que exercem influência na comu-
nidade, no sentido  de estarem ha-
bilitadas a transmitir este conheci-
mento e façam advocacia, seja na 

–  Natércia Jonas Monjane, responsável do De-
partamento de Promoção da Saúde no MISAU

SAÚDE

Educar é 
um processo 
complexo

sua casa, na comunidade e até no 
seu posto de trabalho.

Que meios ou plataformas estão 
a ser usados para fazer chegar os 
bons hábitos? 

Usamos com primazia as rádios 
comunitárias, pois conseguimos 
abranger mais pessoas nas comu-
nidades. Temos também as unida-
des móveis que, em coordenação 
com o Instituto de Comunicação 
Social, fazem chegar a informação 
à população, através do uso de lín-
guas locais. Também colocamos 
os nossos “spots” nas televisões e 
usamos igualmente plataformas 
que nos permitem interagir.

Que plataformas? 
Para além das rádios comuni-

tárias, temos a linha verde ou ser-
viço “Aló Vida”  84146/movitel e 
mcel 1499, daqui do ministério, 
para onde as pessoas ligam para 
pedir esclarecimentos sobre a saú-
de. Temos também a plataforma 
“Pensa”, para a qual as pessoas 
enviam mensagens para apresen-
tar dúvidas em torno de um deter-
minado assunto. Estão disponíveis 
durante 24 horas e, no momento, 
esclarecemos dúvidas em línguas 
nacionais, nomeadamente chan-
gana, ronga, shona, emacua, sena, 
echwabo e elomwe. Conseguimos, 
pelo menos, cobrir as três regiões 
do país. 

Quais são os maiores desafios 
encontrados nos trabalhos de cam-
po?

Um dos grandes desafios está no 
empoderamento das comunida-
des, no sentido de garantir que elas 
tenham conhecimento suficiente 
sobre as diferentes temáticas de 
saúde. A nossa expectativa é que, 
acima de tudo, a população por si 
só saiba identificar os problemas de 
saúde e esteja em condições de en-
contrar soluções locais. É verdade 
que é sempre necessário que o sec-
tor da Saúde esteja lá e contribua 
para a mudança de mentalidade.

O que significa resolver local-
mente?

Posso dar exemplos: as comu-
nidades devem salvaguardar o bom 

saneamento do meio, limpando 
os seus quintais para evitar a eclo-
são de mosquitos que podem tra-
zer doenças. E sabemos que a rede 
mosquiteira é outra prática de que 
as comunidades se devem apro-
priar de modo a prevenir doenças.

Como tem sido gerida a questão 
dos hábitos socioculturais quando 
colidem com as boas práticas de 
saúde?

Temos em conta que os hábitos 
socioculturais devem ser valoriza-
dos, no entanto, como sector da 
Saúde, entramos com aquilo que é 
a informação essencial, isto é, com 
as mensagens importantes. Senta-
mos, discutimos e mostramos as 
vantagens e desvantagens de de-
terminada realidade. Identificamos 
os problemas e temos de convencer 

mostrando os ganhos.

FAMÍLIAS-MODELO

Recentemente, iniciaram o pro-
jecto Família-modelo, com vista a 
difundir as boas práticas nas comu-
nidades…

Para além do sector da Educa-
ção, onde os alunos e crianças são 
mensageiros e conseguem con-
tribuir para a mudança de com-
portamento, ao longo destes anos 
capacitámos uma estrutura que 
chamamos de Comité de Saúde, nas 
comunidades. Este comité insere 
líderes religiosos e comunitários, 
activistas, praticantes de medicina 
tradicional, parteiras tradicionais 
e agentes polivalentes. O objectivo 

é fazer com que as comunidades 
mudem de comportamento. Estes 
comités identificam as famílias que 
reúnem critérios para se tornarem 
uma família-modelo.

Quais são estes critérios?
São simples, e as nossas comuni-

dades podem alcançá-los. No total 
são 10, alguns dos quais são ter uma 
latrina com tampa, um sistema de 
lavagem das mãos, rede mosquitei-
ra, sistema de tratamento e purifi-
cação de água. Se tiver uma gestan-
te na família, esta deve fazer as suas 
consultas natais, etc. Este projecto 
foi implementado em Inhambane, 
Zambézia, Sofala, Nampula e Cabo 
Delgado. Foi iniciado há sensivel-
mente dois anos.

De que modo as famílias são 
certificadas? 

O indicador que avalia o desem-
penho desta família para ser certifi-
cada é que tenha alcançado 80 por 
cento dos critérios exigidos. Estes 
critérios são avaliados por agentes 
da Saúde e, posteriormente, faz-se 
uma cerimónia a nível do distrito, 
onde se procede à certificação pú-
blica.

Qual é a expectativa da Saúde 
em relação a estas famílias?

É que estas sirvam de referên-
cia, para que mais famílias sigam 
o exemplo. A longo prazo a nossa 
pretensão é que tenhamos comuni-
dades, distritos-modelo. Em algu-
mas províncias as famílias-modelo 
têm uma placa em casa que indica 
que todos os critérios estão reuni-
dos. Assim, ao visitar aquela famí-
lia-modelo, as pessoas das comu-
nidades passam a ter noção do que 
são as boas práticas.  

Quais são as províncias que 
preocupam o sector de promoção 
da Saúde?

Actualmente, estamos preo-
cupados com a província de Cabo 
Delgado, por ela merecer uma 
atenção especial, pois nela temos 
muitas pessoas deslocadas nos 
distritos. Nestes casos, a unidade 
sanitária deve estar preparada para 
responder à demanda criada. É algo 
que exige esforço adicional.
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Réus voltam
ao interrogatório  
O

uvidos todos 
réus do caso 
DTM (Direcção 
do Trabalho Mi-
gratório), a dé-

cima secção criminal do 
Tribunal Judicial da Cida-
de de Maputo decidiu que 
alguns deverão ser sub-
metidos uma vez mais ao 
interrogatório para melhor 
esclarecerem factos sus-
citados pelas declarações 
proferidas durante a pri-
meira audição. 

Este posicionamento 
foi, sobretudo, motivado 
pelas declarações profe-
ridas, durante três dias de 
audiência, pela então di-
rectora da DTM, Anastácia 
Zitha. 

A ré praticamente con-
firmou em tribunal ter 
conhecimento do teor da 
maior parte das provas 
materiais que constam dos 
autos e somente algumas 
questões ficaram por de-
talhar. 

Assim, voltam a se sen-
tar perante o tribunal José 
Monjane, antigo chefe da 
Repartição de Finanças, 
Sidónio dos Anjos Manuel, 
à data dos factos chefe do 
gabinete da ministra Ma-
ria Helena Taipo, e Alfredo 
Lucas, dono da Indomobil, 
empresa que consta como 
subcontratada, mas que 
beneficiou de pagamentos 
directos da DTM. 

Entretanto, as novas 
declarações serão antece-
didas da conclusão do  in-
terrogatório de Anastácia 
Zitha, na terça-feira, de-
vendo também responder 
às questões do Ministério 
Público e dos mandatários 

judiciais. 
REGULARIZAÇÕES

O termo regularização 
não constitui novidade nes-
te processo, foi usado pelos 
antigos gestores da DTM 
como um mecanismo quase 
legal. Depois de José Monja-
ne ter feito alusão ao mes-
mo, Anastácia Zitha voltou 
a recorrer a este termo para 
esclarecer certos actos pra-
ticados dentro de uma ins-
tituição administrativa do 
Estado.

Na acusação vem refe-
rido que no descaminho de 
somas avultadas a nível da 
DTM foram forjados docu-
mentos. A antiga directora 
veio reiterar que se recorreu 
à produção de documentos 
como forma de regularizar 
processos administrativos 
que desapareceram dos ar-
quivos da instituição, após 
requalificação ocorrida em 
2015. 

Para regularizar um 
evento festivo que envolveu 
confraternização em 2014, 
como reconheceu a ré, 
recorreu-se a documentos 
datados de 2017 sob chan-
cela da empresa Bela Even-
tos. O valor do contrato está 
orçado em 6,2 milhões de 
Meticais.

Zitha admitiu que com a 
Bela Eventos efectivamente 
não foi celebrado nenhum 
contrato e que os documen-
tos foram emitidos no âm-
bito da regularização. 

Reconheceu em sede de 
audiência de discussão e jul-
gamento que os contactos 
foram feitos pelo respectivo 
esposo, Maurício Xerinda, 
que inclusive trocou emails 

com o réu Baltazar Mun-
goi, co-proprietário da Bela 
Eventos.  

Anastácia Zitha salientou 
que por serem processos que 
envolviam várias empresas 
foi necessário um trabalho 
aturado para conseguir re-
constituir documentos ori-
ginais. 

Esquema similar foi pra-
ticado em relação à empre-
sa Vetagres Agro-pecuária 
de Magude, pertencente ao 
co-réu Hermenegildo Nha-
tave. No caso em apreço, 
constam dois contratos pro-
duzidos, sendo um de 7.981 
milhões de Meticais e outro 
de 4,2 milhões de Meticais, 
ambos referentes a 2014.

 
DÚVIDAS

Dúvidas são levantadas 
quanto ao pagamento de 

2,3 milhões de Meticais 
feito à empresa Indomo-
bil, com a ré a assumir 
nunca ter existido relação 
directa com a instituição 
que dirigia. Precisou que 
num dos contratos cele-
brados com a Mulher In-
vestimentos, participada 
pela esposa do co-réu Pe-
dro Taimo, a contraparte 
subcontratou a Indomo-
bil.  Confrontada com do-
cumentos nos quais cons-
tam as suas assinaturas, a 
ré não só reconheceu ter 
assinado, como disse que 
ambos os contratos foram 
elaborados por José Mon-
jane, então chefe da Re-
partição das Finanças.   

Dúvidas constantes 
dos autos levantam-se 
igualmente quanto ao pa-
gamento de cinco milhões 
de Meticais a De Sheng 
Zhang, proprietário da 
KuYaka Construções de 
Nampula. Tudo gravita 
em torno do contrato para 
a construção do bloco ofi-
cinal do Instituto Nacio-
nal de Emprego e Forma-
ção Profissional (INEFP) 
em Malema.

Segundo consta dos 
autos, a narrativa que se 
apresenta é de ter sido 
pago aquele valor pela 
obra, quando os proprie-
tários daquela empre-
sa disseram que foi pela 
construção de uma de-
pendência no bairro Mua-
hivire. 

AJUSTES 
DIRECTOS

Foi a modalidade usada a 
nível da DTM para a retirada 
de valores e pagar o forneci-
mento de bens e prestação 
de diversos serviços. A ré 
referiu que a instituição ba-
seou-se num regulamento 
específico, tendo a adjudi-
cação sido feita a empresas 
que prestavam serviços para 
o então Ministério do Tra-
balho. Como resultado do 
ajuste directo acabou por ser 
pago o valor de 3,7 milhões 
de Meticais à empresa Dona 
Tina Arte e Decorações In-
teriores, detida em 100 por 
cento pela esposa de Pedro 
Taimo. O pagamento re-
sultou do fornecimento de 
cortinado e mobiliário para 
o gabinete do então res-
ponsável pela situação dos 
trabalhadores das minas na 
África do Sul.

A ré disse que a referida 
empresa vinha contratan-
do com o MITRAB e que a 
adjudicação visava manter 
a uniformidade e qualidade 
dos serviços prestados. En-
tretanto, o contrato não foi 
visado pelo Tribunal Admi-
nistrativo, conforme escla-
receu, visto que as contas 
da DTM não fazem parte do 
e-SISTAFE e pertencerem a 
particulares, no caso con-
creto mineiros e seus depen-
dentes.   

Consta dos autos que em 

2013 a DTM celebrou con-
trato com a Mulher Inves-
timentos, no valor de 4,4 
milhões de Meticais, para o 
fornecimento de material de 
construção, alegadamente 
para projectos de reinserção 
dos mineiros. Com a em-
presa, participada também 
pela esposa de Taimo, a DTM 
também celebrou outro con-
trato em 2014, no valor de 
2.250 milhões de Meticais, 
também para a compra de 
material de construção. 

Por ajuste directo foi 
possível através das contas 
da DTM pagar a compra de 
50 bicicletas, no valor de 
256.230 Meticais, cabazes 
de final do ano ao Premier 
Group, bebidas na Vossa 
Garrafeira, aparelhagem na 
Conga Música, e eventos de 
confraternização na Maris-
queira Sagres e Café Mar-
mara. Uma questão funda-
mental que não encontrou 
resposta plausível por parte 
da ré tem a ver com a apli-
cação de valores para fins 
diversos ao interesse dos mi-
neiros. 

O tribunal quer também 
saber como aqueles actos te-
rão sido praticados quando o 
razoável é que toda a despesa 
pública deve seguir uma for-
ma legal. 

Para o tribunal não parece 
haver ligação directa entre 
a finalidade das contas de 
onde foi sacado o dinheiro e 
muitas actividades levadas a 
cabo. 
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PALMIRA PENINA 
MONDLANE  FUEL

FALECEU

Seus filhos Telmo Fuel, Kátia, Pedro, Hilária, Mar-
çal, Suazilino, genros, noras, sobrinhos, netos e 
demais familiares comunicam com profunda dor, 
mágoa e consternação o desaparecimento físico 
da senhora PALMIRA PENINA MONDLANE FUEL, 
ocorrido no dia 15/04/2022, em Maputo, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 
18/04/2022, no cemitério de Michafutene, às 11.00 
horas, antecedido de velório na capela do HCM às 
8.30 horas. Paz à sua alma!

N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N

Concurso no 16 de 16 - 04 - 2022

63 15 25 32 33

PUBLICIDADE

O Instituto Nacional de Saúde (INS) 
graduou, em colaboração com a Uni-
versidade Eduardo Mondlane, 37 pro-
fissionais de saúde na área de epide-
miologia de campo.

A informação foi tornada pública 
por Ilesh Jani, director geral do INS, 
durante uma pelestra dirigida aos 
estudantes dos cursos de especiali-
dade ministrados no INS, intitulada 
“Desafios para o fortalecimento dos 
sistemas de saúde: O papel da pós-
-graduação”.

O outro parceiro destacado pelo 
dirigente, ainda na área de formação, 
é a Ordem dos Médicos de Moçambi-
que, que contribuiu para a formação 
de 22 médicos.

A palestra visava reflectir a cerca 
dos principais problemas de saúde 
pública que constituem desafio para 
os sistemas de Saúde, bem como dis-
cutir o papel de pós-graduação na 
resposta aos problemas da saúde no 
país.

 “Na área da pós-graduação, temos 
realizado parcerias com instituições 
dentro e fora do país, como é o exem-
plo da cooperação entre o INS e a FIO-
CRUZ desde 2008, na implementação 
de mestrados em ciências de saúde e 
sistemas de saúde, cursos que são ti-
tulados por aquela organização bra-
sileira, porém leccionados no INS”, 
destacou.

PESQUISADORA DEFENDE 
MAIS INVESTIMENTOS 
NA SAÚDE

O investimento em laboratórios de refe-
rência, pesquisa em vários campos e capa-
citação de profissionais de Saúde, comuni-
cação e envolvimento comunitário são os 
principais elementos para o melhoramento 
dos sistemas de saúde e resposta a emergên-
cias sanitárias. 

O posicionamento foi defendido semana 
finda por Cristina Vieira, vice-presidente de 
Educação, Informação e Comunicação da 
Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz-Brasil), 
numa palestra organizada pelo Instituto Na-
cional de Saúde de Moçambique (INS).

Para a pesquisadora, as desigualdades 
estruturais, mudanças climáticas, transfor-
mações demográficas e sociais, o elevado 
índice de doenças infecciosas, conflitos ar-
mados, estão entre as principais mudanças 
globais com impacto negativo no sistema de 
Saúde.

Para fazer face a estes desafios, Cristiani 
Vieira destaca a importância da pós-gradua-
ção na resposta atempada a doenças emer-
gentes e reemergentes provocadas pelas 
mundanças a nível global.

“Para melhor lidar com esse conjun-
to de elementos e toda essa complexidade, 
temos de investir muito na pós-graduação 
em saúde de quadros qualificados, para que 
tenham uma visão mais abrangente de todos 
esses elementos”, vincou.

Mais  epidemiologistas
Rinoceronte de volta 
ao Parque do Zinave

O 
rinoceronte, uma 
das espécies selva-
gens que compõem 
os chamados “Big 
Five”, está a ser rein-

troduzido no Parque Nacional 
do Zinave, localizado no dis-
trito de Mabote, em Inham-
bane, passados 40 anos desde 
a sua extinção, numa acção 
entre os governos de Moçam-
bique e da África do Sul. 

Aquela área de conserva-
ção torna-se a primeira no 
país a abrigar o selecto grupo, 
cuja reintrodução está a ser 
liderada pela Exxaro Resour-
ces, empresa patrocinadora 
da conservação e membro do 
Club 21 da Peace Parks Foun-
dation.  

Após estudos de viabi-
lidade de potenciais locais 
receptores, foi aprovada a 
reintrodução de aproximada-
mente 40 rinocerontes bran-

cos e pretos num santuário 
construído nos quatro mil 
quilómetros quadrados do 
Parque Nacional do Zinave. 
Destaque-se ainda que a po-
pulação de rinocerontes de-
cresceu em nove estados afri-
canos desde 2008, com mais 
de oito mil animais mortos 
por causa dos cornos somente 
na África do Sul. 

Por meio de financiamen-
to e gestão aprimorada da 
ANAC e da Peace Parks Foun-
dation, as infra-estruturas de 
segurança e combate à caça 
furtiva no santuário de Zinave 
foram fortalecidas de forma 
que as espécies de alto valor 
sejam bem protegidas.

De salientar que nos últi-
mos cinco anos foi estabele-
cida uma equipa conjunta de 
gestão do parque, o melho-
ramento da infra-estrutura 
de gestão, treinamento de 

fiscais, reintrodução da vida 
selvagem e promoção de pro-
gramas de desenvolvimento 
comunitário. Para garantir se-
gurança, estão a ser recruta-
dos 28 fiscais que passarão por 
treinamento especializado de 
protecção de rinocerontes. 
Com o reforço o número de 
fiscais no santuário e áreas 
circundantes eleva-se para 
72. 

Adicionalmente, um he-
licóptero e uma aeronave 
integrados numa unidade de 
resposta rápida foram aloca-
dos para a vigilância e reacção 
contra a caça furtiva. 

A ministra da Terra e Am-
biente, Ivete Maibaze, enalte-
ceu que medidas rigorosas de 
protecção e monitoramento 
em vigor serão muito benéfi-
cas à indústria do ecoturismo 
e para as comunidades ao re-
dor do Zinave. 
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Crise económica e social
despoleta xenofobia na RAS 

C
omerciantes estrangei-
ros, sobretudo aqueles 
que se encontram em 
situação de permanên-
cia ilegal por falta de 

documentos, vivem em estado 
de alerta na cidade de Soweto e 
no município de Alexandra, na 
província de Gauteng, na África 
do Sul, devido a uma onda de 
protestos violentos protagoni-
zados pelos nativos através de 
um movimento designado Du-
dula.

Desde finais de Fevereiro, a 
“operação Dudula”, cuja tradu-
ção literal significa “voltar para 
casa”, tem protagonizado actos 
de violência contra vendedores 
de rua estrangeiros alegada-
mente porque estes “roubam-
-lhes” os postos de trabalho. 

Importa realçar que Soweto, 
mesmo com a categoria de cida-
de, e Alexandra são dos maiores 
subúrbios sul-africanos habita-
dos pela população pobre onde 
há problemas de saneamento, 
electricidade, elevadas taxas de 
desemprego e analfabetismo.

Por causa disso, é onde se 
concentra maior número de 
imigrantes ilegais que vivem do 
comércio informal enquanto 
outros enveredam pelos cami-
nhos do crime e tráfico de dro-
gas.

Recentemente, o movimento 
Dudula sob a liderança do fun-
dador Nhlanhla Lux Dlamini, de 
33 anos de idade, levou a cabo 
uma operação que culminou 
com a invasão e saque a residên-
cias incluindo a casa de Victor 
Ramerafe, membro do partido 
dos Combatentes de Liberdade 
Económica (EFF).

Após uma denúncia, Lux 
Dlamini foi detido pela Polícia, 

no entanto foi posteriormente 
restituído à liberdade pelo Tri-
bunal de Magistrados de Roode-
poort sob fiança.

CRISE ECONÓMICA
E SOCIAL

 
Académicos ouvidos por do-

mingo em Joanesburgo apontam 
para  a crise económica e social 
como uma das principais causas 
de actos de violência xenófoba 
na África do sul.

Siegfried Schoerder, repre-
sentante da Fundação Rosa Lu-
xemburg, referiu que a eclosão 
de casos de violência xenófoba 
naquele país não poder ser de-
sassociada  da crise económica.

Lembrou que com a crise 
provocada pela pandemia da 
covid-19 aumentou o desem-
prego no país, até porque foi 

gabilidade. 

MÃO-DE-OBRA 
ESTRANGEIRA
NA RAS

 
Durante a conversa, Edson 

Guilengue levantou a questão 
da Imigração "versus" Visibili-
dade para defender que a ira dos 
sul-africanos sobre a presença 
da força de trabalho estrangeiro 
não tem base demográfica, pois 
historicamente sempre foi as-
sim. 

Para sustentar essa ideia, o 
activista disse que ao longo do 
tempo o que mudou são os es-
paços geográficos onde a mão-
-de obra estrangeira, hoje em 
dia, é empregue na África do 
Sul, assim a questão da empre-
gabilidade é discutida na pers-
pectiva de mercado.

Neste diapasão, recuou no 
tempo para explicar que duran-
te o "apartheid" a mão-de-obra 
estrangeira era empregue nas 
minas onde as pessoas perma-
neciam até ao mês de regresso às 
suas terras de origem.

“Havia autocarros da Wene-
la que vinham de Maputo para 
deixar os trabalhadores nas mi-
nas como Rustenburg e quando 
terminassem eram levados de 

durante esse período que os sul-
-africanos, movidos pela crise 
social associada ao histórico de 
violência, vandalizaram centros 
comerciais e empresas, o que 
culminou com o encerramento 
de algumas unidades de pro-
dução e comércio, agudizando 
a crise.

Por sua vez, o académico 

movimento fortemente baseado 
na divisão não somente entre 
negros e brancos mas também a 
população negra entre si dentro 
dos então bantustões que pro-
moviam as divisões étnicas”, 
explicou.

Rebone Tau, académico sul-
-africano residente na província 
de Gauteng, diz que a xenofo-

moçambicano Fredson Guilen-
gue, residente na África do Sul, 
recordou que a operação Dudula 
se disfarça como um movimen-
to cultural alegadamente para 
defender os interesses dos cida-
dãos sul-africanos.

No entanto, aproveita-se da 
fragilidade das comunidades 
mais pobres para perpectuar ac-
tos de vandalismo e violência de 
cidadãos estrangeiros.

Guilenge afirmou que os de-
safios da vida em Soweto, terra 
onde iniciou a resistência contra 
o "apartheid", precisam de um 
bode expiatório e o elo mais fra-
co que os cidadãos sul-africanos 
têm são os estrangeiros.

“O histórico do 'apartheid' 
também faz parte de nós; foi um 

bia naquele país é também um 
problema de classes associada 
não apenas à sina histórica de 
violência mas também à fraca 
literacia nas comunidades onde 
essas práticas são recorrentes.

Falando neste mesmo dia-
pasão, Rebone Tau referiu que 
em termos de quotas, tendo em 
conta que o país tem cerca de 
60 milhões de habitantes,  dos 
quais 3,95 milhões são estran-
geiros, parece não haver proble-
mas em termos legais, uma vez 
que  a lei estabelece que o limite 
é de 60 por cento da força de tra-
balho deve ser sul-africana.

Então, fora dessa lógica só se 
pode apontar para a fraca capa-
cidade do Estado de verificar os 
dados existentes sobre a empre-

volta sem que fossem expostos, 
portanto não eram muito visí-
veis”, disse.

No entanto, o que acontece 
hoje em dia é que os imigrantes 
vêm para os principais centros 
económicos e urbanos do país e 
por isso cria-se a percepção de 
que são muitos porque eles vêm 
pelo negócio, actividade que é 
feita à vista de todos.

Até porque conforme fez re-
ferência Guilengue, nas estatís-
ticas sobre a empregabilidade, a 
África do Sul tem a concentra-
ção de desempregados entre a 
população não escolarizada para 
dizer que a maioria das pessoas 
que reclamam são aquelas que 
não têm habilidades profissio-
nais.

Edson Guilengue Siegfried Schoerder Rebone Tau

Estrangeiros em estado de alerta na província de Gauteng

Subúrbios albergam o maior número de imigrantes indocumentados
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Ou Ocidente ou Rússia 
Alemanha emite ultimato ao Mali

A 
guerra na Ucrânia já está 
a atingir geografias dis-
tantes do palco das ope-
rações militares russas. 
Depois de a Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU) ter 
sido usada como palco para punir 
a Rússia pelas suas acções, ago-
ra o Ocidente decidiu começar 
a “chantagear” os países indivi-
dualmente para isolarem Mosco-
vo. Na semana passada, a ministra 
alemã dos negócios estrangeiros, 
Annalena Baerbock, foi ao Mali 
dizer às autoridades de transição 
que ou “abandonam” a Rússia ou 
arriscam-se a perder o apoio da 
Alemanha e da União Europeia. 
Ao que tudo indica, as práticas da 
alegadamente “defunta” guer-
ra fria parece terem regressado 
em alta e pode ser que os países 
em desenvolvimento venham a 
precisar de revitalizar o ideal do 
Movimento dos Não Alinhados 
(MNA).

Durante a guerra fria, protago-
nizada pelos EUA, líderes do Oci-
dente, e a URSS, líder do Oriente, 
era considerado natural que os 
países se posicionassem a favor de 
uma ou de outra potência. Contu-
do, a tomada de posição no con-
fronto ideológico entre as super-
potências nem sempre favorecia 
os interesses de países terceiros, 
especialmente dos do então con-
siderado Terceiro Mundo. Foi no 

contexto das rivalidades entre as 
superpotências que líderes como 
Nehru (Índia), Sukarno (Indoné-
sia), Nasser (Egipto) e Tito (Jugos-
lávia) estabeleceram o MNA, com 
o objectivo primário de criar uma 
via alternativa e independente 
nas relações internacionais que 
permita aos membros não se en-
volverem no confronto entre as 
grandes potências.

A crise na Ucrânia, no entan-
to, parece ter acordado os velhos 
dilemas dos países em desen-
volvimento. Se, por um lado, há 
um apelo geral, global até, para a 
necessidade do término das hos-
tilidades e recurso ao diálogo, por 
outro, não há consenso sobre o 
caminho para tal. O Ocidente já 
traçou o que considera ser a me-
lhor via para terminar a guerra 
na Ucrânia – condenar e punir a 
Rússia com sanções económicas. 
Esta via é, no entanto, “desafia-
da” por alguns países que consi-
deram que isso não só não vai re-

solver o problema, como também 
é prejudicial para interesses na-
cionais próprios. Os dois gigantes 
asiáticos, China e Índia, já fizeram 
saber que não vão seguir os passos 
do Ocidente.

Não tendo conseguido con-
vencer os gigantes asiáticos, o 
Ocidente parece ter virado as suas 
atenções para África, ou para paí-
ses relativamente mais fracos, ao 
que pode ser necessário revitali-
zar o ideal do não-alinhamento. 
Aliás, a guerra fria, que aparen-
temente “morreu” no final da 
década de 1980, com a queda do 
Muro de Berlim e reunificação da 
Alemanha, e início da década de 
1990, com o desmembramento 
da União Soviética, parece que 
permanece “bem viva”. É verda-
de que o Oriente se desintegrou 
e o seu braço armado, o Pacto 
de Varsóvia, foi desmantelado. 
Outra verdade é que o Ocidente 
manteve o seu braço armado, a 
OTAN, que não só sobreviveu ao 

“fim” da guerra fria como tam-
bém se revitalizou e expandiu. A 
sua expansão continuou, aparen-
temente, a visar a herdeira-mor 
da URSS, a Rússia, ou pelo menos 
é assim que Moscovo interpreta o 
não desmantelamento da organi-
zação.

Com as balas a roçarem no 
território ucraniano, o Ocidente 
continua, lembrando o tempo 
do confronto ideológico, a fazer 
pressão para que todos os países 
isolem, ou sancionem, a Rússia. 
A abstenção a iniciativas sancio-
natórias de, ou a manutenção de 
relações cordiais com Moscovo 
é visto como sendo sinónimo de 
tomada de posição favorável à 
Rússia. Nem mesmo o discurso 
de defesa do “interesse nacio-
nal” é aceitável para o Ocidente, 
especialmente quando se trata de 
países em desenvolvimento que 
continuam dependentes. Ou seja, 
a tentativa de não-alinhamento 
dos países em desenvolvimento 

é vista pelo Ocidente como ali-
nhamento aos interesses russos 
e, portanto, passível de punição.

É no contexto descrito acima 
que se pode enquadrar o “ultima-
to” que Baerbock emitiu durante 
a sua visita a Bamako, capital do 
Mali, num périplo pelo Sahel com 
a finalidade de determinar se as 
tropas alemãs devem ou não per-
manecer na região. Na procura de 
isolar a Rússia do resto do mun-
do, a governante alemã ameaça 
abandonar a missão de treinar 
soldados malianos para combater 
as incursões de terroristas na re-
gião do Sahel. Estima-se que mais 
de mil soldados alemães estejam 
a operar no Mali, alguns desta-
cados na Missão Multidimensio-
nal Integrada das Nações Unidas 
para a Estabilização do Mali (MI-
NUSMA) e outros na missão de 
formação e treino da União Euro-
peia (EUTM, na sigla em inglês). 
No entanto, na lógica da punição 
de “amigos” da Rússia, recen-
temente a União Europeia deci-
diu suspender as actividades da 
EUTM, indicando que só voltará 
a operar quando forem dadas ga-
rantias, do lado das autoridades 
de Bamako, de que a cooperação 
militar com grupos associados à 
Rússia foi abandonada. Ou seja, 
quem não se conformar com os 
comandos do Ocidente sobre a 
Rússia arrisca-se a ser punido.

Os Estados Unidos da América 
(EUA) afirmam estar “profun-
damente preocupados” com os 
confrontos ocorridos sexta-feira 
na Esplanada das Mesquitas, em 
Jerusalém Oriental, entre a Polí-
cia israelita e palestinianos, que 
fizeram mais de 150 feridos.

“Pedimos a todas as partes 
que exerçam moderação, evi-
tem provocações por palavras 
ou actos e preservem o 'status 
quo' histórico da Esplanada das 
Mesquitas/Monte do Templo”, 
afirmou o porta-voz do Departa-
mento de Estado norte-america-
no, Ned Price, num comunicado.

Na nota, a diplomacia norte-
-americana instou os líderes is-
raelitas e palestinianos a traba-
lharem em conjunto para reduzir 
as tensões.

O Departamento de Esta-

do acrescentou ainda que está a 
acompanhar a situação e que está 
em contacto com autoridades is-
raelitas e palestinianas de “alto 
nível” para tentar evitar uma 
nova escalada de violência.

Confrontos entre manifes-
tantes palestinianos e polícias 
israelitas provocaram ferimentos 
em pelo menos 153 civis pales-
tinianos e três polícias israelitas, 
segundo as equipas de socorro.

Estes incidentes na Cidade 
Velha de Jerusalém Oriental — 
um sector palestiniano ocupado 
desde 1967 por Israel — coinci-
diram com a segunda sexta-feira 
do mês sagrado muçulmano do 
Ramadão.

De acordo com o Crescente 
Vermelho, organização federa-
da com a Cruz Vermelha Inter-
nacional, o número de feridos 

Confrontos na Esplanada 
das Mesquitas faz mais de 150 feridos

corresponde aos que tiveram de 
ser transferidos para hospitais ou 
clínicas próximas para cuidados 
médicos.

A mesma fonte acrescentou 
que os ferimentos foram resul-
tado de balas de borracha, ex-

plosões de granadas atordoantes 
e espancamentos pelas forças de 
segurança.

O Governo israelita disse 
que os confrontos começaram 
quando dezenas de homens en-
capuzados, com bandeiras pa-

lestinianas e do movimento de 
resistência islâmica Hamas, no 
poder na Faixa de Gaza, entra-
ram na esplanada com pedras, 
“forçando a Polícia a entrar no 
local para dispersar a multidão e 
remover as pedras”. (Lusa)
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Hélder Nhandamo, o “Cobra”

Na selecção nacional, o quinto da segunda fila, da esquerda para direita

d POR JOCA ESTÊVAO 
joca.estevao@snoticias.co.mz

D
esde pequeno, Hélder 
Nhandamo, jogando 
no mini-básquete, 
tinha apetência para 
um malabarismo im-

pressionante. Jogando pela 
equipa chamada Real Socie-
dade, António Azevedo, que 
era o treinador, por essa forma 
de se portar em campo, deu ao 
menino Hélder a alcunha “Co-
bra”. A partir daí, toda a gente 
esqueceu-se do nome Hélder 
Nhandamo, do seu registo de 
nascimento. “Assumo que era 
um pouco malabarista, tentan-
do imitar os Globe-Trotters, dos 
Estados Unidos da América”, 
disse “Cobra”.

Realça-se que os Globe-
-Trotters eram a grande refe-
rência nesse período da me-
ninice do seu tempo. A equipa 
americana viajava pelo mundo 
para fazer apresentações da sua 
performance. Nas suas partidas, 
misturavam competição, en-
tretenimento e exibicionismo 
das suas capacidades no trato 
da “bola ao cesto”, tendo che-
gado a fazer uma digressão por 
118 países. 

Esse facto transformou-se 
em “febre de momento” e con-
tagiou a quase todos os aman-
tes do basquetebol. O menino 
Hélder, sempre demonstrando 
muita alegria a jogar, era tam-
bém um dos seguidores dos 
Globe-Trotters, no início da 
década de ‘70.

“Cobra” era um base/extre-
mo móvel. Sem ter uma altura 
de chamar atenção, “Cobra”, 
jogando com adversários bem 
altos e fortes, sobressaía para 
concretizar pontos e mais pon-
tos, serpenteando, em veloci-
dade, entre colegas e adversá-
rios. 

No mini-básquete, os joga-
dores tinham limite de pontos 
por jogo. Chegando aos 20 eram 
substituídos. Por isso, “Cobra”, 
por diversas vezes, teve de dei-

Helder Nhandamo

mado Sporting de Lourenço 
Marques (Maxaquene). Outros 
meninos seguiram para o Des-
portivo e Ferroviário de Ma-
puto. Da Real Sociedade, que 
também contava com outro ra-
paz talentoso de nome Ernesto 
Júnior (“Madoda”), foi ao Spor-
ting, que ficou mais reforçado 
por influência de Nhandamo.

Aníbal Manave, devido à 
carreira política do seu falecido 
pai (Aurélio Manave), viajou ao 
Niassa, mas regressou, em 1978, 
a Maputo, e foi solicitado pelo 
Sporting. Na equipa de juniores 
dos antigos “leões”, onde esta-
vam os três jogadores habilido-
sos, Victor Morgado, já falecido, 
era o treinador.

Com a saída dos portugue-
ses de Moçambique, no regime 
de transição, primeiro, e depois 
na sequência da independên-
cia, alguns jovens desse tempo 
tiveram de tomar os destinos 
da organização da modalidade. 
Os jogadores e alguns dirigen-
tes (que tinham sido auxiliares 
antes da independência) foram 
chamados a organizar campeo-
natos, elaborar comunicados, 
apitar jogos, entre outras mis-
sões para garantir que a moda-
lidade continuasse activa. 

“ERA” DOMINADA 
PELO MAXAQUENE 
E DESPORTIVO

Foi nesse momento que o 
basquetebol era dominado pelo 
Maxaquene e Desportivo. Estas 
duas equipas tinham jogadores 
de grande valia. Uma rivalida-
de que seguiu dos juniores aos 
seniores. Jogando na equipa jú-
nior devido às suas habilidades 

reconhecidamente excelentes, 
Hélder Nhandamo era amiúde 
chamado para jogar nos senio-
res. Carlos Mertens, treinador 
da equipa sénior do Maxaque-
ne, via nele potencial para aju-
dar a sua equipa.

Realçar que o público era 
exacerbadamente apaixonado 
pelo espectáculo de básquete 
que era concedido e não pou-
pava esforços para puxar pe-
las suas equipas. “Lembro-me 
que as pessoas sentavam-se 
no chão, no limite da ‘quadra’. 
Quando a bola transpunha a li-
nha limite não havia muito es-
paço para metê-la, de novo, em 
campo”. 

Em 1980 no “Africano” de 
juniores, onde estiveram Ama-
de Mogne, Aníbal Manave, Er-
nesto Júnior, ele, Hélder “Co-
bra” Nhandamo, já não podia 
fazer parte desse combinado 
por ser mais velho, mas aca-
baria por estar no ano seguinte 
(1981), na prova similar de se-
niores, que decorreu na Somá-
lia, a tal que não teve vencedor 
efectivo (a classificação foi feita 
com base nos jogos disputados), 
dada a eclosão de uma situação 
político-militar, que pusera em 
causa a prova. Os países tidos 
como da ala comunista como 
Moçambique, Angola, Argélia e 
Congo foram feitos prisioneiros 
na Somália, o que, felizmen-
te, foi ultrapassado, fazendo os 
atletas regressarem aos países 
de origem, mas a nódoa preva-
leceu. Nessa competição, Mo-
çambique devia ter jogado com 
Angola para apurar quem iria à 
fase seguinte.

Nessa prova, recorde-se, 
estiveram, além de “Cobra”, 
Amade Mogne, Naimo Mogne, 

Danilo Narcy, Aníbal Manave, 
Claudino Dias, João Paulo Vaz, 
Ernesto Júnior, Custódio Ma-
chel, Belmiro Simango, Carlos 
Cassamo, os nomes mais so-
nantes desse tempo.

Foi nesse campeonato, 
lembre-se, que Moçambi-
que utilizou o equipamento da 
Somália porque na altura do 
aquecimento verificou-se que 
as duas equipas (Moçambique e 
Senegal) usavam o verde. Nes-
sa partida, Moçambique “des-
montou” o então campeão em 
título, num jogo memorável.

Em 1982, o “Africano” de 
juniores realizou-se em Mo-
çambique. Hélder Nhandamo, 
que já era professor de Educa-
ção Física, acompanhou Antó-
nio Azevedo na equipa técnica. 
Nessa prova, Moçambique foi 
vice-campeão, perdendo com 
Angola na final, por uma mar-
gem mínima. “Cheguei a ser 
treinador de mini-básquete, 
primeiro, logo após a Indepen-
dência”, disse, rindo, acres-
centando às suas declarações 
que, “felizmente, sempre tive 
esse lado em mim”.

Hélder Nhandamo também 
percebeu que tinha veia mu-
sical. A sua casa, quando tinha 
apenas 10 anos de idade, tinha 
instrumentos musicais diver-
sos. Um tio, de nome Mário de 
Oliveira, era músico. “Tocava 
jazz. Promovia festivais desse 
estilo, por isso agarrei-me aos 
instrumentos. Fui aprendendo 
a tocar e acabei ficando músico, 
embora dando sempre priori-
dade ao basquetebol. Podia to-
car aos sábados à tarde e depois 
ir jogar. No caso de coincidên-
cia de horário, o basquetebol 
sempre venceu”, revelou.

xar o jogo ainda com algum 
tempo para se jogar, dado que 
facilmente atingia essa marca 
mais cedo. 

DA REAL 
SOCIEDADE 
AO SPORTING

Na sua equipa de iniciados, 
na Real Sociedade, jogavam 
também Aníbal Manave, Rui 
Miranda, que, mais tarde, jogou 
no Benfica de Portugal, António 
Matos, que viu o seu destino li-
gado ao Belenenses, Carlos Fer-
reira (ex-Desportivo), também 
foi a Portugal, Eurico Dias, ir-
mão de Estácio Dias (selecção 
portuguesa), que até hoje está 
na Figueira da Foz. 

Quando se deu a Indepen-
dência, os jogadores da Real 
Sociedade dispersaram-se. Foi 
assim que “Cobra”, em 1976, 
transferiu-se para o ainda cha-
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No último “Africano” organizado em Maputo, em 2018, Moçambique ficou com o título

“AFRICANO” DE BOXE DA ZONA-IV

Delegações chegam amanhã a Maputo

Costa do Sol campeão
da cidade de Maputo

O 
Costa do Sol sagrou-
-se na tarde de ontem 
campeão de futebol da 
cidade de Maputo ao 
bater a Black Bulls na 

final da Liga Jogabets, por 6-5, 
na lotaria dos “penalties”, de-
pois do nulo no tempo regula-
mentar e no prolongamento.

O Costa do Sol chegou a 
Tchumene ciente de que pela 
frente teria um adversário que 
gosta de ter posse da bola, por-
tanto, dominador. Com isso, a 
armada de Artur Semedo optou 
por jogar de forma pressionante, 
com ou sem bola, o que não dava 
muito espaço e nem tempo para 
os “touros” pautarem o seu jogo. 

Em alguns momentos, o de-
safio tornou-se de certa forma 
viril e de contacto físico cons-
tante, o que se reflectia nas pa-
ragens que o árbitro era forçado 
a fazer.

Nessa fase da partida, apesar 
de um grande volume ofensivo 
de parte-a-parte, houve muito 
poucas oportunidades de golo. 
Os dois guarda-redes foram 
apenas solicitados num par de 
remates de cada lado e não mais 
que isso. 

A escassez de oportunida-
des em parte pode ser explicada 
pela forte vigilância que os defe-
sas faziam aos avançados, sendo 
que Melque e Hammed (ABB) e o 
solitário Kambato (Costa do Sol) 
eram obrigados amiúde a recuar 

para virem buscar jogo. A alter-
nativa a isso era jogar de costas 
para a baliza, o que lhes tornava 
avançados pouco ameaçadores 
dos guardiões.

No cômputo geral, os “ca-
narinhos” estiveram melhor na 
primeira parte e viram Dilson, 
Danilo II e, sobretudo, Cigani-
nho muito perto do golo. 

Aliás, o lance de Ciganinho 
foi mesmo nas compensações, 

com o lateral “canarinho” a ga-
nhar espaço na área da Black 
Bulls na direita, após um contra-
-ataque rápido, com Ivan a lhe 
negar a festa com uma enorme 
defesa para canto. 

“TOUROS” AGUERRIDOS
 NA ÚLTIMA ETAPA

No reatamento, a toada 
mudou de certa forma. Depois 

do jogo compacto e sem muitos 
espaços para os avançados na 
primeira metade, na segunda 
parte a partida ficou mais aber-
ta e com a Black Bulls a man-
dar.  Entretanto, foi o Costa do 
Sol que aos 63’ quase marcava 
por Kambato que viu o seu re-
mate colocado à entrada da 
área ser bem defendido pelo 
atento Ivan. 

O guardião da Black Bulls 

As selecções que irão tomar parte no Cam-
peonato Africano de Boxe da Zona-IV, que terá 
lugar de 20 a 23 deste mês na capital do país, 
chegam a Maputo amanhã, via terrestre e aérea, 
segundo a Federação Moçambicana de Boxe (FM-
Boxe), organizadora do evento.

Para este evento, segundo a FMBoxe, já estão 
confirmadas as presenças das delegações da Áfri-
ca do Sul, Eswatini, Lesotho, Zâmbia, Zimbabwe, 
Malawi, Namíbia e Seychelles. Está por confirmar 
a presença do Botswana e das Maurícias, dois 
países com um grande potencial no boxe.

Aliás, o Botswana é actual campeão regional, 
pelo que vem a Maputo defender o título con-
quistado em 2019, a última edição antes do in-
terregno, de dois anos, forçado pela pandemia da 
covid-19.

Na quarta-feira, a FMBOXE deu a conhecer, 
em conferência de imprensa, que estão criadas 
todas as condições para que o evento decorra 
sem sobressaltos. O local escolhido para as pro-
vas é o pavilhão do Maxaquene, mas o presidente 
da FMBoxe, Gabriel Jr., garantiu que caso a or-

ganização não aprove o recinto dos “tricolores”, recorrer-se-á ao 
gimnodesportivo da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), que 
recentemente beneficiou de obras de melhoramento.

O seleccionador nacional, Lucas Sinóia, que também marcou 

presença na referida conferência de imprensa, 
disse que Moçambique está apto para chegar lon-
ge no evento e que a preparação tem vindo a cor-
rer de feição.

Sinóia tem vindo a trabalhar com pouco mais 
de vinte pugilistas de ambos os sexos para esta 
empreitada, devendo dispensar alguns nos pró-
ximos dias.

 

EIS A LISTA 
DOS PRÉ-CONVOCADOS

Masculinos: Yassine Nordine (49kg), Ivo Gon-
çalves, Armando Sigaúque (54), Vuzane Máquina 
(57), Edison Cumbane (60), Lázaro Come, Paulo 
Jorge (64), José Azarias (67), Tiago Muchanga (71), 
Abdul Francisco (75), Yanud Ibraimo (80), Abílio 
Júlio (86), Miguel Microsse (91) e Alfredo Muzim-
ba (+91).

Femininos: Fidelicia Cumbe (48kg), Helena 
Bagão (51), Benilde Macaringue (54), Telma Ma-
thule (57), Jéssica Ubisse (60), Alcinda Panguana 
(70) e Rady Gramane (75).

voltou a negar um golo a Ci-
ganinho, num contra-ataque 
rápido dos “canarinhos”. A 
Black Bulls resguardou-se para 
a ponta final, onde fez vários 
ráides à baliza da equipa de 
Matchiki-Tchiki. Pepo foi o 
primeiro (80’) a experimentar 
a sorte de cá do meio da rua 
com a bola a sair ligeiramente 
ao lado. 

A seguir, os “canarinhos” 
perdem a bola no meio do 
meio-campo numa fífia de Sa-
lomão que quase resultava num 
golaço de Jesus que rematou 
tenso com o esférico a ser de-
volvido pelo ferro. 

Os “touros” iam intensifi-
cando a pressão a cada minuto, 
sendo que aos 84, Pepo obrigou 
Victor a brilhar, ao defender o 
seu remate com selo de golo 
para canto.

Entretanto, já a fechar, Da-
nilo II podia ter evitado o pro-
longamento, mas viu Ivan a sair 
em grande estilo para lhe negar 
a festa com uma boa defesa 
com pé esquerdo.

O prolongamento foi intei-
ramente dominado pela Black 
Bulls que reduziu a acção do 
Costa do Sol aos esporádicos 
contra-ataques inconsequen-
tes. 

O nulo prevaleceu e o cam-
peão só foi encontrado na lo-
taria dos “penalties”, com os 
“canarinhos” a converterem 
seis dos sete pontapés que co-
braram, contra dois desperdí-
cios do conjunto de Tchumene.
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Descentralização 
ou a teoria do buraco alheio

Solta: Carlos UqueioSolta: Carlos Uqueio

O 
país vive uma cena re-
lativamente nova para 
o populacho; a famosa 
descentralização. Para 
nós, malta Zé Povinho, 

esse assunto diz respeito aos que 
estão lá em cima. Para nós, bas-
ta-nos o pão nosso de cada dia 
(que está uma piada dado que os 
panificadores reduziram o tama-
nho do bendito pão para metade, 
mas continuam a cobrar o mes-
mo preço)… dizem que é a vida!

Entretanto, há coisas que dão 
que pensar; não é que Bula-Bula 
– como a maioria do pessoal – 
vive num desses muitos bairros 
“suburbanos” de uma deter-
minada capital provincial… até 
aí, nada a assinalar. Sucede que 
para ir trabalhar tem de “viajar” 
de um município para o outro… 
mas não se pense que os dois 
municípios estão distantes um 
do outro… nada disso… aquilo 
até parece que um gajo está a sair 
da sua casa para a do vizinho do 
lado.

O que espanta nisso tudo é 
que um dos lados – ainda que 

entre lamúrias e bufos – lá con-
seguiu remendar os buracos e 
crateras que preenchiam uma 
boa parte da via. Note-se que a 
via é a mesma. Tipo Av. Eduardo 
Mondlane que atravessa a zona 
da Polana, Bairro Central e ter-
mina no Alto Maé; portanto é a 
mesma estrada.

Entretanto, do outro lado – 
agora Bula-Bula já sabe que há 
um lado e há outro – da mesma 
estrada, nada foi feito. Os bu-
racos estão lá e a crescer a toda 
velocidade; até parece que dia-
riamente nasce uma nova cova. 
E com as chuvas que têm caído 
ultimamente, aquilo é um infer-
no na estrada.

A paz aludida na tal via só se 
for nos papéis porque a realida-
de ali é outra. Entre buzinadelas, 
solavancos, subidas e descidas, 
os carros (a chiarem feitos fer-
rolhos enferrujados) vão galgan-
do aqueles buracos a um ritmo 
enervante, criando espaços para 
que os passageiros dos “chapas” 
e “my loves”, até aí silenciosos, 
comecem a manifestar-se.

Um grupo de homens de barba rija decidiu – a 
modos hollywoodianos – aventurar numa jogada 
brutal para amealhar alguns cobres (fala-se de três 
milhões de Meticais), mola bastante para um gajo 
eternamente aflito tirar a cabeça fora da água por 
uns tempos… 

Das elucubrações passaram à acção propria-
mente dita… e não se pense que a coisa foi do tipo 
arrancar peruca e largar a correr. A coisa exigiu um 
pouco de engenho, mas conta-se num par de fra-
ses: uns tipos, usando uniformes de uma empre-
sa de segurança (com direito a branding no carro, 
crachás no peito e botas de cano alto), com docu-
mentos trabalhados a maneira, foram a uma insti-

tuição que não interessa aqui mencionar… a ideia 
era sair de lá com uma meia cheia de notas.

Felizmente, o plano foi ralo abaixo. O esquema 
foi topado. Entre arrufos e peidos, os homens aca-
baram nas mãos da PRM. Agora, estão a ver o sol 
aos quadradinhos. Devem estar a pensar que o cri-
me não compensa. Arrependidos – afinal alguns 
são chefes de família –, estão aflitos mais do que 
nunca… e tramados.

O que espanta nisto tudo é a sofisticação dos 
modos desses tipos. O crime parece campo fértil 
para mentes enviesadas. A Polícia deve ficar atenta 
aos novos esquemas criminais. Essa malta do mal 
parece que não dorme na fila…  

Mentes criminosas

E foi numa dessas manifesta-
ções que Bula-Bula ficou a saber 
que aquela situação caricata de 
buracos tapados a 50 metros  da-
queles destapados era culpa de 
uma coisa chamada descentra-
lização; que agora cada um vê os 
seus problemas e tem de respei-
tar o espaço do outro… mais ou 

menos do tipo a minha liberdade 
termina onde começa a tua!

Sendo verdade e bom que 
cada um respeite o espaço alheio, 
para nós outros faz confusão que 
haja uma profusão de buracos na 
mesma estrada, que uns sejam 
tapados e outros não “porque a 
área de jurisdição de um termina 

precisamente ali a escassos me-
tros de outros buracos”. 

Coisas da descentralização 
autárquica que criam confusão… 
estando nós todos a viver no 
mesmo país! Mas, como sói di-
zer-se, cada macaco no seu galho 
ou mais exactamente cada muni-
cípio com os seus buracos.

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