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FMI satisfeito

2-4EM FOCO

HONORIS CAUSA

HOSPITAL CENTRAL
DE MAPUTO

O jornal domingo come-
mora, a 25 de Setembro, o 
41.º aniversário da sua cria-
ção e publicação ininter-
rupta.

Para assinalar a efemé-
ride do semanário mais an-
tigo em circulação, estão 
previstas duas palestras, 
sendo que a primeira terá 
lugar esta terça-fera, 20 
de Setembro, subordinada 
ao tema “Guerra Russo-
-Ucraniana: Crise da Ordem 
Multipolar?”, a ser proferida 
pelo Prof. Doutor Paulo Wa-
che.

Wache é docente e di-
rector académico da Uni-
versidade Joaquim Chissano 
(antigo Instituto Superior 
de Relações Internacionais).

A segunda comunica-
ção acontecerá a 27 de Se-
tembro, tendo como tema 
“Dúvidas sobre o Processo 
Penal”. O orador será o Dr. 
Elone Chichava, defensor 
público, advogado e  chefe 
do Departamento Central 
Autónomo de Educação Cí-
vica no Instituto do Patro-
cínio e Assistência Jurídica 
(IPAJ).

domingo saiu à rua pela 
primeira vez a 25 de Setem-
bro de 1981, com o objectivo 
de suprir a lacuna da ausên-
cia, na altura, de um jornal 
aos domingos. 

Nasceu como uma pu-
blicação essencialmente 
cultural, mas, devido à ne-
cessidade de acompanhar 
os momentos históricos de 
Moçambique e dos moçam-
bicanos, foi-se transfor-
mando até se tornar naquilo 
que é hoje, um jornal gene-
ralista, abordando assuntos 
políticos, sociais, desporti-
vos, económicos e culturais.

domingo 
celebra
41 anos de 
existência

11ECONOMIA

15ARTES E LETRAS

Não se pode 
aprisionar o 
pensamento!

ÍDASSE TEMBE

Há mais
remoções
de tumor
no cérebro
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E...
arrebataram
ouro

CAMPEONATO 
AFRICANO DE BOXE
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18 de Setembro de 2022

O 
Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, ape-
lou, na sexta-feira, 
ao abandono de prá-
ticas nocivas ao am-

biente em prol da preservação 
da biodiversidade. 

Numa intervenção feita 
após receber o título de Dou-
tor Honoris Causa pela Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(UEM), o estadista disse não 
existir outro lugar para refú-
gio senão o planeta terra, que 
classificou como “a nossa úni-
ca casa”.

Salientou que a perda da 
biodiversidade constitui uma 
realidade inegável, conforme 
alertaram os cientistas.

Fazendo referência aos rela-
tórios sobre perda de biodiver-
sidade e serviços de ecossiste-
mas, referiu que o mundo, em 
particular no nosso país, está a 
perder muitas espécies terres-
tres e marinhas.

Entre 1970 e 2014, frisou, 
as populações de mamíferos, 
répteis, anfíbios, aves e peixes 
reduziram em 60 por cento. 
Acrescentou que o planeta vai 
perder entre um e oito milhões 
de espécies. 

Apontou que a constatação 
tem sido provada pelo declínio 
rápido de florestas, mangais, 
recifes de corais, zonas húmi-
das e áreas que albergam espé-
cies essenciais.

“Com a perda da biodiver-
sidade, os eventos climáticos 
tornaram-se mais frequentes 
e extremos. Estamos a perder 
não apenas alimentos e outros 
produtos da natureza como 
também a qualidade da nossa 
vida”, disse. 

Fez alusão ao ciclone Idai, 

considerando que a perda da 
natureza tem consequências a 
longo prazo, muitas vezes ir-
reversíveis. 

Destacou que os ecossis-
temas degradados agravam 
as mudanças climáticas ao li-
bertar carbono, colocando em 
risco a biodiversidade e acesso 
aos recursos naturais.

Com efeito, estudos indi-
cam que, no ano transacto, 
registou-se uma subida de 1,11 
grau centígrado acima dos ní-
veis da era pré-industrial. 

Filipe Nyusi afirmou, a pro-
pósito, que a Organização das 
Nações Unidas confirmou a 
subida da temperatura mun-
dial, tendo 2021 sido o sétimo 
ano consecutivo que registou 
a subida da temperatura global 
em mais de 1 grau. 

Fez lembrar que Moçambi-
que foi o primeiro país a bene-
ficiar do reembolso por causa 
da retenção do carbono.

Especialistas apontam uma 
redução de cerca de 10 por 
cento da biodiversidade de 
água doce até 2050, o que, se-
gundo o Presidente Nyusi, é 
preocupante.

O lago Niassa, que compor-
ta uma vasta biodiversidade, 
está, de acordo com o Chefe de 
Estado, entre os que enfren-
tam o risco, para além da parte 
marinha e costeira. 

Nos últimos anos, adiantou, 
África perdeu entre 20 e 30 por 
cento de mangal. 

Destacou ainda a redução 
de crimes contra a vida sel-
vagem que permitiu o cres-
cimento de 1000 elefantes, 
em 2016, para quase 4500 em 
meados de 2021.

Outro feito marcante, sa-

Abandonar práticas
nocivas ao ambiente

– Filipe Nyusi, Doutor Honoris Causa pela Universidade Eduardo Mondlane 

Capelo colocado no novo Doutor Honoris Causa 

Em primeiro plano U. Kenyata, M. Júnior, Filipe e Isaura Nyusi

lientou, foi o reconhecimento 
do país com o mérito sobre a 
conservação por ter privi-
legiado uma abordagem de 
gestão de parques, incluindo 
o empoderamento das comu-
nidades. 

Saliente-se que, antes da-
quele feito, o Governo havia 
tomado a decisão de controlar 

a exploração florestal, proi-
bindo a exportação de madeira 
em bruto.

Recordou que, em Agosto 
passado, foi realizada a Con-
ferência Internacional sobre 
Gestão Sustentável e Integrada 
da Floresta de Miombo, recur-
so em risco de extinção, como 
medida para assegurar a sua 
preservação. 

No seu discurso, Filipe Nyu-
si destacou ainda que o Gover-
no definiu medidas estratégi-
cas e modelos de gestão para 
reduzir a vulnerabilidade das 
comunidades.

Disse ser um ganho que cer-
ca de 25 por cento do território 
nacional tenham estatuto de 
área protegida, entre espé-
cies e ecossistemas terrestres e 
marinhos de elevado valor.

Na estrutura governati-
va apontou reformas para a 
abordagem de assuntos sobre 
o meio ambiente e mudanças 
climáticas.

Acrescentou que Moçambi-
que tem vindo a posicionar-se 

em relação à preocupação glo-
bal dos riscos climáticos e que 
sofre demasiado devido à sua 
localização geográfica, com 
cerca de 60 por cento da po-
pulação a viverem em regiões 
costeiras.

Para Nyusi, há que proteger 
também o mar, pois represen-
ta emprego para muitas pes-
soas em Moçambique.

Sublinhou que os desafios 
impostos pelas alterações cli-
máticas exigem de todos maior 
entrega e atitude em relação à 
forma como se lida com o meio 
ambiente.

“É tempo de agir. Fazer a 
diferença para assegurar a vida 
na terra”, ressalvou, dedican-
do o título académico aos mo-
çambicanos.

Comprometeu-se a usar as 
vestes académicas para elevar 
a consciência sobre a protec-
ção da biodiversidade, adap-
tação e resiliência às mu-
danças climáticas e para uma 
gestão sustentável dos recur-
sos naturais.

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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O antigo Presidente queniano 
Uhuru Kenyata destacou o papel 
que Filipe Nyusi tem desempenha-
do em prol da conservação am-
biental. 

Falando como padrinho da atri-
buição do título académico, disse 
que Nyusi é uma personalidade que 
se destaca não só para Moçambi-
que.

Frisou que foi nesse contexto 
que, em Fevereiro de 2022, a União 
Africana reconheceu o seu desem-
penho ao atribuir-lhe o prémio de 
campeão africano contra desastres 
naturais.

Salientou ainda que, em 2016, o 
cometimento do Presidente Nyusi 
em prol da conservação da biodi-
versidade mereceu congratulações 
por parte do antigo secretário de 
Estado da Defesa americano John 

Kerry.
Para Kenyata, a exploração e uso 

desenfreado dos recursos naturais 
estão a trazer consequências de-
vastadoras para o clima. Referiu 
que as mudanças climáticas estão a 
destruir infra-estruturas, afectan-
do muitas populações, comprome-
tendo a vida humana e o desenvol-
vimento económico.

Defendeu um rápido estabeleci-
mento de parcerias e soluções con-
juntas para inverter a tendência, 
envolvendo instituições do ensino 
e do Governo em prol da salvação 
do planeta.

As acções do Governo moçambi-
cano, de acordo com Kenyata, têm 
dado um contributo valioso para 
o mundo no que à conservação da 
biodiversidade e resiliência climá-
tica diz respeito.

Motivação científica
do título académico

Sob proposta das Faculdades de Agro-
nomia e Engenharia Florestal, Ciências e 
de Veterinária da UEM, o título atribuído 
reconhece o comprometimento do Go-
verno na causa ambiental.

Segundo destacou Almeida Sitoe, do 
Conselho Científico da UEM, foi no Exe-
cutivo liderado por Filipe Nyusi que se 
estabeleceu o novo modelo de uso dos 
recursos naturais em benefício das co-
munidades locais, promovendo-se a re-
dução da vulnerabilidade climática das 
populações carenciadas.

As acções empreendidas e resultados 
alcançados conduziram a uma maior 
capacidade de gestão de recursos e de 
adaptação à resiliência climática, facto 
que mereceu o reconhecimento no pla-
no internacional.

Moçambique também assumiu com-
promissos e implementou programas 
que impactaram na redução dos efeitos 
das mudanças climáticas, adoptando, 
entre outros mecanismos, o Acordo de 
Paris. 

O país lançou, igualmente, o Centro 
de Operações Humanitárias de Emer-
gência da Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC), como 
parte da Convenção das Nações Unidas.

Assumiu regularmente as emissões 
nacionais de gases de efeito de estufa, 
tendo integrado as mudanças climáticas 
nas políticas, estratégias e planos de de-
senvolvimento socioeconómico.

Ainda sob liderança de Nyusi, Mo-
çambique tem vindo a implementar 
programas-piloto de resiliência e de re-
dução de vulnerabilidade climática.

As acções resultaram no aumento de 
comunidades com conhecimento sobre 
medidas de redução de risco, desastres, 
bem como de distritos e municípios com 

planos locais de adaptação climática.
De igual modo, o país registou a re-

dução de perda de vidas humanas, bens, 
serviços sociais e meios de sobrevivên-
cia das comunidades, além de ter forta-
lecido parcerias com o sector privado na 
gestão da biodiversidade. 

O Conselho Científico da UEM des-
tacou as reformas implementadas no 
sector do ambiente, como a aprovação 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável, lei da taxa de sobrevalori-
zação da madeira, interditando a sua ex-
portação em toros e todo o tipo de vigas.

Foi ainda salientado o aumento de 
parcerias de co-gestão de parques na-
cionais e formação de líderes comuni-
tários em matérias de administração de 
terras e ordenamento territorial. Entre 
outros resultados, verificou-se a redu-
ção em cerca de 60 por cento do corte 
ilegal de madeira, aumento da receita 
de exploração madeireira em cerca de 
400 por cento, apreensões e a aplica-
ção de mais de cinco mil multas sobre 
infracções, o que representou para os 
cofres mais de 1000 milhões de Meti-
cais. Foram igualmente apreendidos 
mais de dois mil quilogramas de mar-
fim bruto e cerca de 200 quilos de cor-
nos de rinocerontes.

Particular destaque vai para os re-
sultados obtidos em relação à madei-
ra que permitiram reduzir o nível de 
desmatamento para 0,36 por cento, o 
mais baixo alcançado nos últimos 15 
anos.

Assistiu-se, também, o repovoa-
mento dos parques nacional do Zinave 
e de Maputo com mais 1000 animais 
de diversas espécies, onde, a par das 
Quirimbas, foram estabelecidos em-
preendimentos comunitários de eco-

turismo. 
De recordar que, em 2018, Moçam-

bique acolheu a Conferência Interna-
cional do Turismo Baseado na Natureza 
para promover oportunidades de in-
vestimento nas áreas de conservação, 
melhorando a visibilidade como desti-
no turístico. Resultou em oito acordos 
de parcerias e co-gestão no valor de 
600 milhões de dólares americanos.

Em reconhecimento das áreas de 
conservação para o desenvolvimento 
integrado, manutenção de sistemas 
ecológicos, produção de oxigénio, se-
questro de carbono, purificação de 
água e vários recursos biológicos para 
a vida, Filipe Nyusi dirigiu a cerimónia 
dos 60 anos do Parque Nacional da Go-
rongosa e das reservas de Marromeu e 
Maputo, em Julho de 2020.

Recorde-se que foi na visita ao Nias-
sa, ainda em 2020, que o Chefe de Es-
tado exortou o país a adoptar o modelo 
de crescimento económico através da 
captação de investimento da utilização 
de sistemas produtivos na prossecução 
de uma agenda ambiental sustentável. 
O país passou a priorizar a utilização dos 
recursos naturais e uso correcto da ter-
ra, visto que nos diferentes ecossistemas 

assenta toda a sustentabilidade econó-
mica e social indispensável para o bem-
-estar.

Moçambique foi ainda palco de duas 
edições da Conferência Crescendo Azul, 
em que foi vincado o compromisso so-
bre a protecção dos oceanos e mares, 
para além do primeiro evento interna-
cional da floresta de miombo.

O júri concluiu ainda que as realiza-
ções de Filipe Nyusi são concentradas 
na aplicação de modelos teóricos dentro 
do contexto do mundo real, fornecen-
do uma nova interpretação na área do 
conhecimento equivalente ao grau de 
doutoramento profissional. Para o efei-
to, propôs ao Conselho Académico da 
UEM a atribuição ao Presidente Nyusi do 
título académico Honoris Causa na área 
de conservação da biodiversidade e mu-
danças climáticas.

O reitor da UEM, Manuel Guilherme 
Júnior, salientou que o título honorífico 
é concedido pelas universidades a pes-
soas que dão valioso contributo ou que 
se destacam numa área científica. Escla-
receu que representa o reconhecimento 
da honra de uma individualidade pela 
sua personalidade, postura, obra, saber 
e contributo para a sociedade.

“É tempo de agir. Fazer a diferença para assegurar a vida na terra”, Presidente Filipe Nyusi

Acção ultrapassa fronteiras moçambicanas
– Uhuru Kenyata, padrinho do outorgado e antigo presidente do Quénia

Uhuru Kenyata e Filipe Nyusi

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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FRELIMO−XII CONGRESSO

Órgãos sociais da Frelimo fazem avaliação positiva dos últimos cinco anos depois do Congresso passado.

4 Política
18 de Setembro de 2022

Titulares das organizações sociais do partido avaliam positivamente os últimos cinco anos  

Delegados chegam
a partir de terça-feira

A
rranca sexta-feira na cida-
de da Matola, província de 
Maputo, a reunião magna 
da Frelimo. É o XII Con-
gresso que esta formação 

política no poder realiza desde a sua 
criação em 1962. Para participar no 
evento, os delegados começam a 
chegar na terça-feira próxima.

O Congresso, a ser dirigido pelo 
presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, 
vai juntar pelo menos 1500 partici-
pantes, entre congressistas e con-
vidados nacionais e estrangeiros. 

Os delegados da província do 
Niassa serão os primeiros a chegar 
à Escola do Partido, seguindo-se os 
de Cabo Delgado, Nampula e Zam-
bézia. Os últimos são esperados um 
dia antes do início dos trabalhos. 

Segundo informações avança-
das ao domingo por fonte da orga-
nização do evento, as delegações 
de Nampula e Zambézia serão as 
mais numerosas, com 90 pessoas, 
enquanto as restantes províncias 
não passarão de 80 elementos. 

O Congresso é o órgão mais alto 
do partido Frelimo e que define 
as grandes opções de desenvolvi-
mento nacional, que devem estar 
consagradas no programa quin-
quenal do partido.

É por esta razão que reina mui-
ta expectativa à volta do evento, 
na medida em que, para além de 
definir as linhas-mestras do par-
tido para os próximos cinco anos, 
o Congresso vai eleger os novos 
membros do Comité Central (CC), 

Voltámos a pegar em armas para defender a pátria

Fernando Faustino, secretário-
-geral da ACLLN, diz que, no 
quinquénio prestes a findar, os 
combatentes não pouparam es-
forços na defesa da soberania e 
integridade territorial, através da 
sua participação ao lado das Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) no 
combate ao terrorismo em Cabo 
Delgado.

Explicou que se trata de uma 
acção prosseguida pelos comba-
tentes, desde a eclosão do terro-
rismo em 2017, mas que só veio 
a ser efectivada no ano passado, 
com a distribuição de armas e far-
damento aos libertadores da pátria 

que estão a transmitir experiência 
aos jovens integrados nas FDS.

“Desde o ano de 2017 que pe-
díamos que fôssemos equipados 
com material bélico para contra-
riar a ofensiva do inimigo, sobre-
tudo, na zona norte da província 
de Cabo Delgado. Portanto, o 
facto de termos as forças locais na 
luta contra os terroristas é o gran-
de contributo da ACLLN na defe-
sa da pátria”, destacou Fernando 
Faustino. 

Relativamente ao XII Congres-
so, disse esperar que esboce as for-
mas adequadas para a inserção so-
cial dos combatentes, mormente 

a regularização das pensões, edu-
cação para os seus dependentes, 
assistência médica e medicamen-
tosa e financiamento de projectos 
para o aumento da sua renda.

Referiu que a Frelimo está e 
sempre estará na vanguarda no 
que diz respeito a soluções dos 
problemas que preocupam os mo-
çambicanos, independentemente 
da raça, cor, religião e filiação par-
tidária. No seu entender, 90 por 
cento das actividades aprovadas 
no XI Congresso foram executa-
dos, “não obstante as calamidades 
naturais e, nos últimos dois anos, 
o terrorismo em Cabo Delgado que 

– Fernando Faustino, ACLLN 

está a atrasar o desenvolvimento do 
país”.

Refira-se que neste momento a 
organização conta com cerca de 20 
membros no CC eleitos a partir do 

nível da célula, círculo, zona, dis-
trito, província e central em con-
formidade com a sua cota que é de 
18 por cento. A expectativa é que o 
número seja incrementado.

secretário-geral e Secretariado 
-geral do órgão, bem assim a res-
pectiva Comissão Política (CP).

domingo apurou que, para a 
composição dos órgãos, será ob-
servada a directiva eleitoral de 60 
por cento de continuidade e 40 
renovação.  Assim sendo, dos 230 
membros efectivos que compõem 
o CC, 138 vão renovar o mandato, 
com destaque para os escolhidos 
recentemente nas conferências 
provinciais, em que foram recon-
duzidos todos os primeiros-secre-
tários provinciais. As restantes 92 
vagas vão para novos ingressos. 

Para a Comissão Política, ac-
tualmente composta por 21 ele-
mentos, 13 vão permanecer no ór-
gão, enquanto 8 serão novas caras. 
De  salientar que, para além dos 
eleitos, são convidados do órgão o 
presidente da Assembleia da Repú-
blica e o Primeiro-ministro.

No âmbito da preparação do 
XII Congresso, na semana finda, 
realizou-se na cidade de Maputo a 
II Sessão Extraordinária do CC, cujo 
objectivo central era a aprovação 
dos documentos a serem submeti-
dos ao mais alto órgão do partido.

Com efeito, foram aprovados os 
seguintes documentos importan-
tes: Relatório do CC ao Congresso; 
Proposta de revisão dos Estatutos, 
Programa do partido, bem como o 
regimento do Congresso e directiva 
sobre a proclamação dos membros 
de honra.

Relativamente aos membros de 

honra, o que se pretende é regular a 
participação dos antigos presiden-
tes do partido no órgão, enquanto 
em relação aos estatutos a ideia 
é adequá-los à nova dinâmica, 
como, por exemplo, a introdução 
dos comités de localidade.  

Note-se que neste movimento 
participam os integrantes das três 
organizações sociais do partido, 
designadamente, Associação dos 
Combatentes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLN), Organização da 
Mulher Moçambicana (OMM) e Or-
ganização da Juventude Moçambi-
cana (OJM).

No quinquénio que termina com 
a realização do XII Congresso, os 
membros das organizações referi-
das acima esmeraram-se para o su-
cesso do partido nas várias frentes. 
A ACLLN está envolvida no comba-
te ao terrorismo em Cabo Delgado, 
sendo as restantes na garantia da 
vitória nos últimos pleitos eleito-
rais.

Aliás, no encerramento da II 
Sessão Extraordinária, o presi-
dente do partido, Filipe Nyusi, fez 
questão de agradecer a entrega dos 
membros nas várias frentes do de-
senvolvimento de Moçambique, 

mantendo, nas suas palavras, a Fre-
limo como principal força política 
no país.

Entretanto, para o balanço das 
actividades realizadas desde o XI 
Congresso a esta parte, domingo 
entrevistou os responsáveis das 
três organizações sociais, desig-
nadamente, Fernando Faustino, 
Mariazinha Niquisse e Silva Livone, 
os quais fazem uma avaliação posi-
tiva do desempenho dos órgãos do 
partido. De igual modo, fazem o 
prognóstico da reunião que arranca 
quinta-feira na Escola Central do 
Partido.

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

SOBE

ALCINDA PANGUANA

NIVALDO THIERRY

A pugilista Alcinda Panguana 
recebeu, quinta-feira última, em 
Maputo, o “Prémio Lurdes Mutola”, 
em reconhecimento do seu empe-
nho e dedicação na prática da acti-
vidade desportiva, nomeadamente 
o boxe. O prémio da primeira edição 
desta iniciativa é uma viatura. 

O estilista e empreendedor Nival-
do Thierry participou, de 7 a 9 deste 
mês, na semana de moda designa-
da Africa Fashion Week Nigéria, na-
quilo que foi uma oportunidade para 
divulgar a sua marca num dos festi-
vais mais concorridos do continente. 
O evento juntou os melhores estilis-
tas estabelecidos e young designer 
africanos. Nos próximos dias, Thierry 
levantará a bandeira moçambicana 
em Londres e Roma.

Três funcionários afectos aos Ser-
viços Distritais das Actividades Eco-
nómicas (SDAE) em Nampula estão 
detidos desde o dia 9 do mês em 
curso indiciados de desvio de fundos 
públicos num montante de mais de 
250 mil Meticais.

FUNCIONÁRIOS 

O filme de dança “In-Box”, da 
dupla moçambicana Pak Ndjame-
na (bailarino) e Ivan Barros (pro-
fissional de vídeo), foi um dos mais 
aplaudidos no festival internacional 
de dança TANZAHOi, que decor-
reu recentemente na Alemanha. Os 
aplausos revelaram que o público 
apreciou positivamente a obra dos 
moçambicanos, algo confirmado 
pela conquista do Audience Choice 
Award (Prémio Escolha do Público, 
numa tradução literal do inglês).

PAK NDJAMENA E IVAN 
BARROS

Nos últimos cinco 
anos, a Organização da 
Mulher Moçambicana 
(OMM), conforme a sua 
secretária-geral, Mariazi-
nha Niquice, desdobrou-
-se com vista a contribuir 
para o desenvolvimento 
do país, nomeadamente 
trabalhando nos sectores 
da agricultura, comércio, 
bem como na luta contra a 
covid-19.

Niquice aponta ainda 
o contributo da mulher 
na remoção de obstácu-
los que têm vindo a re-
troceder o país, tais como 
as calamidades naturais, 
guerras e terrorismo. 

Em relação aos últi-
mos cinco anos, define-os 
como tendo sido positivos. 
Faz esta avaliação tendo 
em conta o crescimento 
do partido em termos de 
membros, realizações, in-
fra-estruturas, o seu pró-
prio desenvolvimento e 
no que diz respeito ao re-
conhecimento da própria 
mulher.

Para o secretário-geral da 
Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM), Silva 
Livone, um dos destaques dos 
últimos cinco anos foi a cele-
bração dos 60 anos da funda-
ção do partido, momento que 
serviu para reforçar a coesão 
interna.

“As conferências das três 
organizações sociais que cul-
minaram com a recondução 
do secretário-geral da ACLLN 
e da Organização da OMM que 
elegeu o novo secretário-geral 
constituem outro momento 
marcante na vida do partido”, 
destacou Livone.

Segundo defendeu, neste 
período o partido teve mui-
tos êxitos, sendo de destacar 

a vitória nas eleições autár-
quicas de 2018 e nas gerais de 
2019, bem assim a introdução 
da governação descentralizada 
provincial.

Livone sublinhou que, em-
bora o país tenha atravessado 
adversidades devido às cheias, 
ciclones, ataques terroristas 
no norte de Cabo Delgado, 
a Frelimo desdobrou-se na 
construção de várias infra-
-estruturas socioeconómicas. 

Entretanto, admite que o 
último quinquénio não teve 
muito sucesso do ponto de 
vista de acções culturais e de 
mobilização devido à pande-
mia da covid-19.

Relativamente ao XII Con-
gresso, espera ver os órgãos 

Marcou-nos a celebração 
dos 60 anos do partido
 – Silva Livone, secretário-geral da OJM

Mulher desdobrou-se 
pelo desenvolvimento

– Mariazinha Niquice, secretária-geral da OMM

“Nos órgãos de tomada de 
decisão no seio do partido a 
mulher tem 35%. Por exem-
plo, o Governo, recentemente, 
completou a proporção 50/50 
por cento no Conselho de Mi-
nistros”.

Elogia a Frelimo pelo facto 
de continuar a valorizar a mu-
lher. Reitera que, dentro do 

partido, a representatividade 
da mulher nos órgãos de toma-
da de decisão verifica-se desde 
os comités de círculo, zona, 
distrito, província até o nível 
central.

Entretanto, Mariazinha Ni-
quice considera que a covid-19 
foi prejudicial para a Frelimo, 
uma vez que não foi possível 

do partido fortalecidos, no-
meadamente, Comité Central, 
Comissão Política e o Secreta-
riado-geral, para responder às 
dinâmicas actuais.

Livone tem a expectativa 

de serem eleitos para o CC 20 
membros da OJM, número que 
corresponde a 22 por cento da 
cota atribuída a esta organiza-
ção, segundo os estatutos do 
partido.

realizar as actividades plani-
ficadas devido às restrições 
impostas pela doença. Ainda 
assim, “tínhamos de mobi-
lizar a população para aderir 
às medidas de prevenção, ou 
seja, tivemos de sair à rua 
com toda aquela tensão”.

Em relação à reunião que 
arranca na sexta-feira, refe-
riu que o congresso começou 
aquando da realização das 
eleições internas. “Fomos 
acompanhando o processo e 
vendo que esta mulher está a 
contribuir para o desenvol-
vimento do partido”. 

Disse que a OMM espera 
que no congresso assegure 
a representação massiva da 
mulher no Comité Central, 
órgão de gestão do partido 
no intervalo entre os con-
gressos. “Estou certa que 
será assim, a avaliar pelas 
conferências provinciais”.

Para além dos pontos de-
cididos pelo Comité Central, 
Niquice defende a necessi-
dade de se continuar a falar 
da paz, afinal, o desenvolvi-
mento só acontecerá se hou-
ver tranquilidade. 

PAK NDJAMENA E 

IVAN BARROS

FUNCIONÁRIOS 
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C
om mais frequência e 
mais eficácia, tumores 
cerebrais, às vezes pro-
fundos e de difícil loca-
lização, são removidos 

por equipas médicas moçam-
bicanas no Hospital Central de 
Maputo (HCM).

Aquilo que era enigma ou 
verdadeiro bico de obra deixou 
de sê-lo no quadro da evolução 
da tecnologia médica e me-
lhor especialização de médicos 
moçambicanos em colégios de 
neurocirurgia no HCM. 

Os tumores cerebrais, que 
afectam cada vez maior nú-
mero de crianças e adultos no 
país, têm merecido abordagem 
terapêutica que se mantém 
ainda delicada não obstante o 
apetrecho tecnológico e o arro-
jo de especialistas moçambica-
nos em neurocirurgia, contu-
do muitas têm sido as vitórias 
cantadas pelos especialistas na 
matéria. 

“Fazemos aqui cirurgias de-
licadas para tumores de difícil 
localização. Durante as opera-
ções, alguns pacientes ficam 

em coma. Ficamos no final sa-
tisfeitos quando constatamos 
que fizemos um trabalho per-
feito. Recuperamos uma vida”, 
diz Eva Timóteo, médica e che-
fe do Serviço de Neurocirurgia 
no HCM. 

Neurocirurgia é a especiali-
dade médica responsável pelo 
diagnóstico e tratamento de 
patologias cirúrgicas do siste-
ma nervoso central e sua en-

voltura, bem como patologias 
traumáticas do sistema nervoso 
periférico. 

O Serviço de Neurocirurgia 
integra o Departamento de Ci-
rurgia do Hospital Central de 
Maputo (HCM). Dispõe de cin-

co neurocirurgiões, sendo qua-
tro moçambicanos (formados 
no colégio de neurocirurgiões 
do Hospital Central de Maputo) 
e um russo. 

Ali equipas médicas mo-
çambicanas cuidam igualmen-
te de patologias vasculares e fa-
zem tratamento de aneurismas 
complicados por ruptura no 
quadro de acidentes vasculares 
cerebrais hemorrágicos.

Segundo Eva Timóteo, os 
aneurismas representam pro-
blemas graves de saúde, uma 
vez que se podem romper, 
provocando hemorragias e até 
mesmo a morte do paciente. 

Voltando aos tumores cere-
brais, acrescenta que não têm 
poupado crianças. “Equipas 
médicas moçambicanas têm 
removido tumores em crian-
ças de 5 a 10 anos de idade, 
destacando-se aqui quadros 
de hidrocefalias, caracteriza-
das pelo aumento do períme-
tro craniano. Estamos a falar de 
casos de crianças e bebés que 
apresentam uma cabeça maior, 
desproporcional ao tamanho do 
resto do corpo”, explica. 

A entrevistada refere que 

d BENTO VENÂNCIO 
bento.venancio@snoticicas.co.mz
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Eva Timóteo, médica e chefe do Serviço de Neurocirurgia no HCM

Há mais remoções
de tumor no cérebro 

Cirurgiões moçambicanos salvam muitas vidas no Serviço de 
Neurocirurgia do HCM 

estes casos são igualmente tra-
tados por cirurgia (ver texto ao 
lado).

Trata-se de um esforço feito 
há mais de vinte anos, em pa-
ralelo com a cirurgia da coluna 
vertebral (também para a re-
moção de tumores).

“Operamos tumores cere-
brais há mais de vinte anos. 
Fomos melhorando. Agora há 
mais equipamento”, conta 
Eva.

As cirurgias à coluna verte-
bral são realizadas diariamen-
te. “Operamos todos os dias 4 
a 5 doentes”, avalia. 

Especialistas moçambica-
nos tratam também a chama-
da hipertensão intra-craniana 
que, dependendo da sua loca-
lização, pode causar mazelas 
no paciente o suficiente para 
não mexer um lado do cor-
po, em função da menor força 
muscular em metade do corpo.

Por outro lado, crescem de 
forma preocupante os tumo-
res associados ao HIV, os cha-
mados linfomas, cancros que 
afectam os linfócitos, um tipo 
de célula de defesa do organis-
mo, causando sintomas como 
febre, suor nocturno e cansaço 
excessivo.

AUMENTAM 
CIRURGIAS

As cirurgias a tumores cere-
brais tendem a aumentar 4 por 
cento ao ano.  Por que aumen-
tam?, perguntámos. 

“Tudo tem a ver com o au-
mento da capacidade de diag-
nóstico. O país investiu mais 
em meios auxiliares de diag-
nóstico”, observa Eva Timóteo. 

O HCM realizou 81 cirurgias 

Os neurocirurgiões 
recorrem a uma to-
mografia computado-
rizada ou uma ima-
gem por ressonância 
magnética para de-
tectar um hematoma 
intracraniano.

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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electivas a tumores cerebrais 
durante o primeiro semestre de 
2022 e 69 em 2021. Os números 
mostraram tendência decres-
cente no quadro da pandemia 
da covid-19. Relativamente às 
cirurgias urgentes os números 
apontam para 84 em 2021 e 117 
em 2022. 

Contudo, a diminuição de 
casos de covid-19, os números 
voltaram a subir. 

O QUE É TUMOR?

Médicos moçambicanos 
tratam as consideradas pato-
logias neoplásicas de crânio e 
encéfalo. 

Só para o leitor ter uma ideia 
do que estamos a abordar, 
entende-se por neoplasia uma 

Hidrocefalia, outra “dor de cabeça”
O cérebro é envolvido por um 

líquido chamado líquor ou líquido 
céfalo-raquidiano (LCR), cujas fun-
ções básicas são hidratar e proteger. 
Este líquido está presente também 
dentro do cérebro em algumas ca-
vidades, que são chamadas de ven-
trículos. A acumulação deste líquido 
dentro destas cavidades com conse-
quente dilatação dos ventrículos é 
chamada de hidrocefalia.

Este líquido tem a função de pro-
teger o encéfalo, promover a cir-
culação de nutrientes, bem como 
assegurar a remoção de agentes in-
fecciosos e resíduos. 

A hidrocefalia destaca-se como a 
principal causa de cirurgia electiva 
no Serviço de Neurocirurgia do Hos-
pital Central de Maputo. 

Estima-se que 480 casos de hi-
drocafalia congénita e 4800 casos de 
hidrocefalia neonatal são registados 
anualmente. 

Afecta, sobretudo, crianças e 
bebés que em linguagem comum 
apresentam cabeça com tamanho 

desproporcional ao resto do corpo, 
algumas delas apresentando a cha-
mada hidrocefalia obstrutiva que 
causa alterações no equilíbro e na 
visão.

Eva Timóteo refere que Inham-
bane é a que mais casos apresenta, 
sendo seguida, por ordem de gravi-
dade, pelas províncias de Gaza, Ma-
puto e Nampula. 

No geral, as crianças apresentam 
maior perímetro craniano e episódios 
de dilatação ventricular, o que au-
menta desproporcionalmente a pre-
sença do líquido dentro do encéfalo, 
havendo pouca absorção do mesmo.   
Para estes casos, as crianças são tra-
tadas mediante a colocação de um 
tubo na cabeça, promovendo-se 
uma derivação no fluxo do líquido 
em excesso por cateter até ao abdó-
men, onde é reabsorvido. 

Eva Timóteo explica que até 50% 
dos pacientes com grande hemor-
ragia intraventricular desenvolvem 
hidrocefalia permanente, necessi-
tando de derivação.

multiplicação anormal de célu-
las de um tecido que pode oca-
sionar consequências graves ao 
organismo. Existem neoplasias 
benignas e malignas.

O termo tumor refere-se 
exactamente ao aumento do 
volume de uma parte do orga-
nismo, e é comumente usado 
como sinónimo de neoplasia.

Segundo literatura médica, 
as neoplasias podem ser clas-
sificadas em benignas e ma-
lignas. As neoplasias benignas, 
também chamadas de tumores 
benignos, apresentam limites 
nítidos, possuem crescimen-
to lento, não invadem tecidos 
adjacentes e não são capazes de 
provocar metástases. 

As neoplasias malignas, 
também chamadas de tumores 
malignos ou cancro, apresen-
tam limites pouco definidos, 
crescem rapidamente e são ca-

pazes de invadir tecidos e pro-
vocar metástase (multiplicação 
e distribuicao por grande parte 
do corpo).

As neoplasias benignas, ge-
ralmente, não apresentam ris-
co grave à vida, entretanto, 
podem complicar-se quando 
aumentam em grande quan-
tidade, levando à compressão 
de órgãos e tecidos próximos. 
As neoplasias malignas, por sua 
vez, são formas mais graves, 
podendo ser de difícil trata-
mento, principalmente quando 
descobertas tardiamente.

COMO SÃO 
REMOVIDOS

Segundo Eva Timóteo, tudo 
inicia com a localização do tu-
mor através de exames imagio-
lógicos (com recurso à imagem 

em tempo real), bem como res-
sonância magnética cerebral. 

A seguir, tira-se parte do tu-
mor mediante exame histológi-
co, para se apurar se é benigno 
ou maligno. 

O exame histológico con-
siste em se verificar, ao mi-
croscópio, uma fracção de te-
cido para a confirmação de um 
diagnóstico. A amostra é obtida 
por meio de biopsia incisional, 
biopsia excisional ou fragmen-
tos de órgãos coletados no exa-
me microscópico.

Eva Timóteo esclarece que a 
imagem em tomografia é que 
revela, em pormenor, se o tu-
mor é maligno ou benigno. 
“Antes de operarmos o doente, 
explicamos o procedimento a 
seguir à família.

 Trabalhamos com tumores 
de difícil localização, profun-
dos. O doente é livre de aceitar 

Os tumores cerebrais, 
que afectam cada 
vez maior número de 
crianças e adultos no 
país, têm merecido 
abordagem terapêu-
tica que se mantém 
ainda delicada não 
obstante o apetrecho 
tecnológico e o ar-
rojo de especialistas 
moçambicanos em 
neurocirurgia, con-
tudo muitas têm sido 
as vitórias cantadas 
pelos especialistas na 
matéria. 

ou não a operação”, ressalva. 

TRAUMATISMO 
CRÂNIO-ENCEFÁLICO

O traumatismo encefálico-
-craniano constitui a principal 
causa de internamento em ci-
rurgia, refere fonte do Serviço 
de Neurocirurgia do Hospital 
Central de Maputo.  

A lesão vertebro-medular 
traumática é potencialmen-
te devastadora, com potencial 
de disfunção motora, sensiti-
va, respiratória, esfincteriana, 
neurovegetativa, com impor-
tante repercussão emocional e 
psíquica para os doentes e seus 
familiares.  

Neurocirugiões moçambi-
canos cuidam igualmente de 
doentes que apresentam he-
matomas intracranianos, frac-
ções de sangue dentro do crâ-
nio, seja dentro do cérebro ou 
entre o cérebro e o crânio.

Os sintomas podem incluir 
dor de cabeça persistente, so-
nolência, confusão, alterações 
da memória, paralisia no lado 
oposto do corpo, dificuldades 
da fala ou da linguagem e ou-
tros sintomas, dependendo da 
zona do cérebro que foi danifi-
cada.

Os neurocirurgiões recor-
rem a uma tomografia compu-
tadorizada ou uma imagem por 
ressonância magnética para 
detectar um hematoma intra-
craniano.

Por vezes, é necessário rea-
lizar uma intervenção cirúrgi-
ca para drenar o sangue de um 
hematoma.

Os hematomas intracrania-
nos geralmente resultam de 
um traumatismo craniano. 
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XII Congresso da Frelimo
A Frelimo reúne-se, no seu XII Con-

gresso, a partir de 23 de Setembro e por 
cinco dias, na cidade da Matola, pro-
víncia de Maputo, tendo como princi-
pais pontos de agenda a renovação dos 
órgãos sociais do partido e,  natural-
mente, o realinhamento de estratégias 
tendo em conta os processos eleitorais 
que se avizinham.

Mas, antes, vale a pena congratular 
o facto de, em Moçambique, a Frelimo 
ser, neste momento, o único partido 
político que cumpre o calendário das 
reuniões estatutárias, o que, de “per 
si”, mostra o seu nível de maturidade. 

A prova dessa maturidade é que, no 
domingo da semana passada, o parti-
do realizou as conferências provinciais 
de eleição dos candidatos a membros 
do Comité Central a serem homologa-
dos pelo Congresso. Para além disso, 
na quinta-feira teve lugar a sessão ex-
traordinária do CC que aprovou a agen-
da para o órgão mais alto desta forma-
ção política.

Porque a Frelimo é o partido que su-
porta o Governo e, por via disso, con-
duz os destinos de Moçambique e dos 
moçambicanos, não se afigura exage-
ro afirmar que, de agora em diante, as 
atenções dos moçambicanos estarão 
viradas para a cidade da Matola.

Significa que não se trata de mais 
uma simples reunião partidária que 
só interessa aos seus membros e sim-
patizantes. É, em abono da verdade, 
um congresso que a todos interessa, 
incluindo os parceiros de cooperação 

internacional, porque, deste encontro, 
podem ser emanadas directivas com 
potencial, inclusive, para conduzir à 
alteração, em parte ou na totalidade, 
das linhas de orientação da política ex-
terna do país.

Por conseguinte, estas e demais par-
ticularidades acrescem responsabilida-
des à própria Frelimo que, doravante, 
fica obrigada a debater os assuntos com 
renovada seriedade e profundidade que 
se lhe impõe, porque é destes temas 
que depende a vida e o bem-estar dos 
moçambicanos, independentemente 
das suas cores partidárias.

Quer dizer, todas as diferenças 
pessoais entre os membros do parti-
do devem ser deixadas de lado con-
centrando-se nos reais problemas dos 
moçambicanos, que querem ver con-
solidadas as estratégias que conduzam 
o país ao desenvolvimento, através da 
aposta na agricultura comercial, no 
agro-processamento e no aproveita-
mento da melhor forma dos recursos 
naturais disponíveis  no solo, água, cli-
ma favorável e capital humano.

Dizemos isto porque entendemos 
que não há razões para que Moçam-
bique continue a importar alimentos 
quando tem todas as condições para os 
produzir internamente. De igual modo, 
não faz sentido manter o “status quo” 
de exportação de matéria-prima, cuja 
transformação poderia gerar milhares 
de empregos, sobretudo para os jovens.

Os moçambicanos estão na expec-
tativa de ouvir que o XII Congresso da 

Frelimo dedicou horas e horas a de-
bater o problema do terrorismo, fenó-
meno que, além de consubstanciar um 
atentado contra a soberania nacional, 
representa um grande empecilho ao 
desenvolvimento.

É igualmente de se esperar um de-
bate sem tabus sobre a problemática da 
corrupção generalizada que, sabemos, 
enferma a nossa Administração Pú-
blica, sector privado e sociedade civil. 
Aliás, foi por reconhecer a gravidade 
do problema que o presidente da Freli-
mo e Presidente da República elegeu-o 
como uma das grandes prioridades nos 
últimos sete anos da sua governação. 

Na verdade, ficámos confortados 
com a decisão da Sessão Extraordiná-
ria do CC de elencar 12 pontos de re-
flexão durante o XII Congresso, entre 
os quais se destacam a consolidação da 
implementação da governação descen-
tralizada provincial, o reforço da capa-
cidade da defesa nacional, prevenção 
e combate ao terrorismo e branquea-
mento de capitais, conclusão do pro-
cesso de Desarmamento, Desmobili-
zação e Reintegração (DDR) das forças 
residuais da Renamo, alternativas para 
fazer face ao elevado custo de vida, 
gestão e sustentabilidade dos recursos 
naturais e aplicação da Tabela Salarial 
Única.

É neste contexto que fica reiterado o 
nosso desejo de um congresso que traga 
decisões com potencial para melhorar 
cada vez mais a vida de Moçambique e 
dos moçambicanos.
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Em matéria de condução, muitos 
automobilistas da nossa cidade dei-
xam muito a desejar. Vivemos num 
momento em que o valor das viaturas 
está muito acima da vida humana.

Ontem de manhã, tivemos a opor-
tunidade de presenciar situações de 
pura indisciplina, que assustadora-
mente está a reinar entre o limite do 
Zimpeto e o cruzamento com a Es-
trada Nacional Número 4, na zona da 
antiga Brigada Montada. 

Para muitos automobilistas, aquilo 
que está proibido na matéria de con-
dução passou a ser prática reitera-
da. Conduzem como se os sinais não 
existissem ou se os tivessem coloca-
do para atrapalhar.

Vamos por partes. Na zona do ar-
mazém da “Zimpetubo”, por volta 
das 7h00 um camião-cavalo pre-
tendia abandonar a via para esta-
cionar, movimento, entretanto, 
impedido por uma viatura ligei-
ra que se queria fazer à via. Como 
nenhum carro cedia espaço para 
entrar o ligeiro, a carroçaria do ca-
mião ocupou uma faixa impedindo 
o movimento de viaturas que se di-
rigiam no sentido do Estádio Nacio-
nal, tendo se verificado um conges-
tionamento.

Outro automobilista que seguia 
em sentido contrário, ao se aperce-

ber, sinalizou emergência para dar a 
possibilidade de o ligeiro entrar na 
via, tendo surgido nova confusão 
no trânsito. A boa intenção redun-
dou num fracasso, visto que os car-
ros que vinham por trás começaram 
a ultrapassar pela esquerda sem dar 
“chance” de o motorista do ligeiro 
completar a manobra. Incrédulo, 
o automobilista que resolveu dar o 
espaço ao outro carro para entrar na 
via ficou a ver a indisciplina a rei-
nar, sendo olhado como se tivesse 
feito algo que não se recomenda na 
estrada.

Tem sido no troço entre Zimpeto 
e Missão Roque que se verificam ul-
trapassagens irregulares. Quem vai 
na sua faixa é capaz de se deparar 
com três ou quatro carros a circular 
na sua direcção, ou seja em senti-
do contrário. Diversas são as oca-
siões em que um automobilista se 
vê forçado a ter de fugir mais para a 
esquerda da sua faixa só para evitar 
embater com um carro que circula 
a alta velocidade na faixa contrá-
ria. Aos fins-de-semana, o cenário 
é mais frequente e perigoso, não se 
sabendo se aquilo tem sido motivado 
por consumo de álcool ou outra subs-
tância. 

Nos cruzamentos com semáforos, 
a realidade é outra. Os carros que de-

vem parar por não terem prioridade 
entram ao seu belprazer, bastando 
para tal não haver nas proximidades 
nenhum agente da Polícia de Trânsi-
to. De notar que, em muitos pontos 
da Avenida de Moçambique, os sinais 
verticais desapareceram da via faz 
tempo, não se sabendo a quem inte-
ressa que não estejam no lugar que 
deviam estar.  

Continuamos incrédulos com o 
facto de ver que a cada dia que passa, 
entre Zimpeto e Missão Roque, estão a 
“nascer ” ferragens e armazéns como 
se de cogumelos se tratassem. Al-
guém passa-lhes a licença certamen-
te, maldito o destino de andarmos a 
querer licenciar todas as actividades 
nas bermas da Avenida de Moçambi-
que.

O que está a suceder é que muitos 
congestionamentos estão directa-
mente ligados às ferragens e arma-
zéns. O movimento de carros a faze-
rem carregamentos para os clientes 
e de camiões a descarregar material 
chega a paralisar o tráfego, situação 
agravada quando um “cavalo” avaria 
sem completar a manobra.

Neste momento, está a ser coloca-
da sinalização de demarcação no pa-
vimento da via, mas não antevemos 
grandes mudanças, se não se conse-
guir fazer mudar a mentalidade e o 

comportamento dos automobilistas 
em matéria de condução. 

Entendemos que os agentes da PT 
jogariam um papel determinante se 
fizessem como deve ser o seu traba-
lho. Para nós, um comportamento ir-
responsável ou que configure indisci-
plina deve ser punido exemplarmente 
e sem contemplações.

É sabido que muitos automobilistas 
praticam deliberadamente indiscipli-
na por saberem quais as fraquezas dos 
agentes, que não importa agora de-
talhar. Quanto a nós, o automobilista 
deve ser autuado pela transgressão, 
sem olhar a quem e muito pouco de 
conversa, dado que de outra maneira 
nada vai contribuir para a mudança. A 
maneira como muitos transportado-
res circulam na Avenida de Moçambi-
que deixa a nu que tipo de comporta-
mentos realizam ao longo da Estrada 
Nacional Número 1. Falamos, sim-
plesmente, de uma via na qual se diz 
que tantos acidentes derivam do mau 
estado do piso e da falta de sinalização 
adequada. 

A indisciplina na condução está 
a ganhar contornos assustadores na 
Avenida de Moçambique, onde até as 
passadeiras não são respeitadas. Tão 
assustador é que até coloca em risco 
a vida de peões, infelizmente. O resto 
só visto!

Professor é uma profissão nobre, digna 
de respeito. Arrisco-me até a defender que 
pode ser das mais importantes do mundo. 
A última classificação pode ser um tanto ou 
quanto controversa. Estou consciente. Ape-
nas uma opinião minha, sem querer fazer 
menos das outras. Mas foi este juízo que fiz 
depois de ter testemunhado alguns episó-
dios numa sala de aula do ensino primário. 

Semana finda, visitei uma escola primária 
para mais um trabalho de campo. Fomos eu 
e o Jerónimo (fotojornalista da casa) cordial-
mente recebidos pelo director da respectiva 
instituição de ensino primário, que depois 
permitiu que fôssemos encaminhados a uma 
das salas onde decorriam aulas da primeira 
classe. Pretendíamos interagir com a classe 
docente. Enquanto caminhávamos, do pá-
tio ouviam-se algumas vozes de professores 
como de crianças vindas das diferentes salas 
de aula. Chegados, parámos à porta. De onde 
estávamos era possível acompanhar parte 
do que acontecia no interior dela. A profes-
sora estava em frente ao quadro interagin-
do com a classe. Quando nos viu, esboçou 

um sorriso e caminhou ao nosso encontro. 
Fomos novamente apresentados pela pro-
fessora que nos levou até ali. Interagiram 
e, escassos minutos depois, gentilmente 
a professora convidou-nos para entrar e 
acompanhar o trabalho dela por minutos. 
Enquanto caminhávamos sala adentro, as 
crianças agitavam-se de tanta curiosidade. 
As expressões faciais das suas carinhas e os 
seus movimentos irrequietos denunciavam 
a curiosidade deles em saber quem éramos 
e porquê ali estávamos. Quando o sussurro 
delas começou a agudizar-se, a professora 
teve de intervir para pôr ordem. Aliás, impor 
ordem, pois tratava-se de uma turma ex-
tensa. Eram 74 crianças. Incrível é que duas 
palavrinhas suas conseguiram colocar tudo e 
todos de volta aos caris. Um autêntico toque 
de mágica para mim.

Enquanto a professora interagia con-
nosco, pude notar que mesmo de costas à 
classe ela reconhecia a voz de cada um e 
chamava-os atenção. Num outro momento, 
enquanto ela percorria os pequenos corre-
dores entre as carteiras supervisionando a 

actividade que as crianças realizavam, algu-
mas saíam das suas carteiras ao seu encontro 
para pedir permissão para ir à casa de banho. 
Era uma atrás da outra. Dei-me a pensar: …
hummm… estes vão tramar alguma. É que, 
aos meus olhos, alguns deles pareciam que-
rer apenas uma oportunidade para sair da 
sala de aula e descontrair um pouco longe 
dos olhos da professora. A desconfiança não 
é ao acaso. Também fui aluna da primária. 
Também fiz o mesmo. Mas a serenidade da 
professora mostrava ter todos sob controlo.  

Aqueles petizes fizeram-me recuar no 
tempo. De volta à minha infância e aos meus 
professores da primária. Todos nós tivemos 
professores que marcaram as nossas vidas. 
De alguns conservo na memória apenas os 
seus rostos, pois os nomes o tempo encarre-
gou-se de dilui-los. Aquela professora fez-
-me recordar a minha professora Argentina. 
Muito protectora e atenciosa com cada um. 
Mas também rigorosa. Conhecia muito bem 
cada um de nós. Marcou-me positivamente. 

Isto para dizer que a relação aluno-pro-
fessor muitas vezes transcende o processo de 

transmissão de conhecimento. É uma rela-
ção de partilha de afectos, de protecção, de 
amizade e algumas vezes se confunde com a 
de paternidade. 

Mas a docência também exige do profes-
sor responsabilidade sobre o que ele trans-
mite e como transmite, pois ele se torna 
numa referência de vida para o seu aluno. É 
verdade que a família é o primeiro meio onde 
um indivíduo adquire valores que o norteiam 
na sociedade. Mas arrisco-me a afirmar que, 
depois dos pais, os professores são também 
o veículo de transmissão de outros conheci-
mentos que o permitem definir futuramente 
o que pretende ser. Afinal, é das mãos de um 
professor que são forjados outros profissio-
nais. Daí a nobreza desta profissão.

Contudo, é lamentável que hoje ela pare-
ça ser de alguma forma marginalizada e en-
frente vários desafios. É verdade que a tec-
nologia veio ampliar o campo de aquisição 
do conhecimento, mas é preciso reconhecer 
que ainda assim é o professor quem tem o 
papel de filtrar, intermediar e validar esse 
conhecimento. Vénias aos professores.
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Operadores animados 
com retoma de actividades

Guillaume Conil, SoGenDina Pascolini, Mequfi Beach ResortMário d`Antoni, Renco Group

Operadores do sector de gás e energia reunidos em cimeira e exposição

A 
possível retoma das 
actividades de explo-
ração de gás no mar 
(“offshore”) na Área 4 
da bacia do Rovuma, 

na província de Cabo Delgado, 
está a motivar os investido-
res a reactivarem os projectos 
em terra (“onshore”) para dar 
resposta à demanda de produ-
tos e serviços industriais que 
complementam toda a cadeia 
de produção.

Um dos projectos “onsho-
re” que foram retomados é a 
construção do porto alternati-
vo na baía de Pemba que, além 
da infra-estrutura portuária, 
integra uma área de serviços 
técnicos e logística industrial 
como armazéns e oficinas e 
escritórios.

Em conversa com o do-
mingo, o director da área de 
desenvolvimento para os pro-
jectos em Moçambique, da 
multinacional Renco Group, 
Mário d`Antoni disse que nes-
te momento, enquanto não 
se reactivam as actividades 
no acampamento da Total em 
Afungi, que se localiza no dis-
trito de Palma e que foi palco 
de violentos ataques terroris-
tas, preparam-se soluções al-
ternativas para dar resposta às 
actividades do projecto Coral 
Sul que está estabelecido no 
alto-mar.

Com licença de concessão 
para construir o porto logístico 
alternativo em Pemba, a Renco 
Group teve as actividades pa-
ralisadas devido à inseguran-
ça, mas, recentemente, reto-

Afungi, funcionando como 
ponto estratégico de logística 
na provisão de bens e serviços 
através da baía de Pemba.

Até ao momento, nos pro-
jectos do porto e o complexo 
industrial de Pemba foram 
investidos 90 milhões de dóla-
res, sendo que a conclusão das 
obras está prevista para Março 
do próximo ano e o início da 
sua operacionalização no mês 
seguinte, Abril. Este porto terá 
capacidade para receber na-
vios de até 2 mil toneladas.

A Renco GroupCom tam-
bém participou na exposição 
de gás e energia, organiza-
da no contexto da realização 
da VII Cimeira e Exposição 
de Gás e Energia de Moçam-
bique, com a perspectiva de 
atrair empreiteiros que podem 
prover serviços na construção 
das infra-estruturas de arma-
zéns, oficinas e outras obras 
nas áreas industriais em que 
operam na província de Cabo 
Delgado.

Num outro desenvolvi-
mento, o director do projec-
to Coral Sul do Gás Natural 
Liquefeito Flutuante (FLNG, 
sigla em inglês), Heepyo Kim, 
que falava no painel sobre as 
tecnologias de ponta na acele-
ração da transformação ener-
gética no país, fez uma apre-
sentação do funcionamento 
“offshore” do projecto e a sua 
ligação com as actividades 
“onshore” baseadas no acam-
pamento de Afungi.

Heepyo Kim, também re-
presentante do sector de in-
dústrias pesadas da Samsung, 
evidenciou as necessidades 
técnicas e logísticas que o na-

sentar os pacotes de financia-
mento disponíveis para este 
segmento industrial.

Além disso, e segundo Gui-
llaume Conil, director da ban-
ca corporativa no SoGen, a ci-
meira serviu de oportunidade 
para solidificar o entendimen-
to sobre o processo de transi-
ção energética no contexto de 
Moçambique.

“Somos um dos principais 
financiadores dos projectos do 
sector de petróleos e gás, então 
é importante para nós estar 
aqui com os nossos parceiros e 

mou as obras de construção da 
infra-estrutura portuária.

“As actividades ‘offshore’ 
precisarão de apoio em ma-
nutenções mecânicas e ou-
tras necessidades industriais 
e logística, então pensamos 
que o nosso porto teria mais 
valor oferecendo outros tipos 
de serviços auxiliares”, argu-
mentou.

Além disso, o complexo 
está a ser concebido para dar 
suporte ao acampamento de 

vio flutuante Coral Sul tem 
com as actividades do com-
plexo industrial de Afungi e 
outros provedores alternati-
vos.

Sobre a busca de parcerias e 
oportunidades de negócios, o 
banco Societé General (SoGen) 
Moçambique, um operador 
bancário cuja maior parte dos 
clientes é de categoria indus-
trial e operadores do sector de 
petróleo e gás, participou na 
cimeira com o intuito de apre-

clientes para discutirmos o ne-
gócio que temos em comum”, 
disse.

Dina Pascolini, gestora do 
Mequfi Beach Resort, empresa 
detentora do ramo turístico e 
que também oferece escri-
tórios corporativos na cidade 
de Pemba, disse que um dos 
principais sinais da retoma 
de actividades industriais na 
província de Cabo Delgado é 
a ocupação gradual dos escri-
tórios, ora abandonados, que, 

aliás, todos por si geridos, a 
nível da capital provincial, se 
encontram ocupados.

Frisou que a sua empresa 
está a registar uma relativa re-
toma do turismo de negócios, 
“pelo menos todos os nossos 
escritórios em Pemba voltaram 
a ser ocupados”, comentou

Todavia, no que concerne 
ao turismo de lazer, ainda há 
muito que fazer e Dina Pas-
coline caracterizou a situa-
ção como uma lástima, tendo 
acrescentado que ainda não 
existem condições para este 

tipo de negócio. “É um pro-
cesso que, certamente, com 
este arranque dos projectos de 
gás a situação vai melhorar”, 
disse. 

PIB AUMENTA 
3,8 POR CENTO 
ESTE ANO

Moçambique deverá ar-
rancar com as actividades 
de exploração de gás natural 

numa altura em que se regis-
ta alta na procura global por 
este produto, determinada 
pela queda robusta dos prin-
cipais fornecedores de gás 
natural no mercado interna-
cional, com destaque para a 
Rússia.

Além disso, a crise acon-
tece num momento em que 
a maioria dos países já tinha 
aderido ao princípio da tran-
sição energética que pre-
coniza o recurso a fontes de 
energia mais limpas e aban-
dono de fontes fósseis  como 

carvão mineral.
No âmbito da exploração 

do LNG, o país prevê produ-
zir cerca de 3,4 milhões de 
toneladas de Gigajoules este 
ano, entrando assim na his-
tória como o primeiro país na 
costa oriental de África a for-
necer gás natural liquefeito.

Com efeito, as estimativas 
do crescimento económico 
do país indicam um incre-
mento do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional na or-

dem de  2,9 e 3,8 por cento 
ainda este ano, sendo que 
entre 2023 e 2025 prevê-se 
que a produção e exportação 
do gás natural influencie o 
aumento do PIB acima de seis 
por cento.

Importa referir que o país 
produz aproximadamen-
te 177 milhões de gigajoules  
de gás natural nos jazigos de 
Pande e Temane, dos quais 
149 milhões de gigajoules 
são exportados para a África 
do Sul através do projecto 
operacionalizado pela Sasol 

em parceria com a Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH). 

Associado a isso, são mar-
cos de grande valor o arran-
que da exploração de gás na 
Área 4 da bacia do Rovuma 
e o lançamento do VI Con-
curso para a prospecção de 
novos blocos nas bacias hi-
drográficas do país, o que 
conferirá ao país capacidade 
de oferta de energia ao mer-
cado global.
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Missão do FMI satisfeita 
“A 

avaliação é 
muito positiva, 
cumprimento 
pleno das me-
tas acordadas 

e avanços significativos das 
áreas estruturais do pro-
grama do Governo”, foram 
estes os termos usados pelo 
representante da missão 
do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), Álvaro 
Pires, para descrever o que 
encontrou durante a visita 
de monitoria que terminou 
semana finda ao país.

Álvaro Pires falava sex-
ta-feira, em Maputo, numa 
conferência de imprensa 
conjunta com o ministro 
da Economia e Finanças, 
Max Tonela, acto que mar-
cou o fim da missão que ti-
nha por objectivo avaliar a 
implementação do acordo 
celebrado com o Governo 
de Moçambique no passa-
do mês de Abril e que visa 
aprofundar a estabilidade 
macroeconómica do país 
e melhorar a gestão das fi-
nanças públicas.

O representante do FMI 
disse que a missão termi-
nou o seu trabalho com 
êxito, tanto que a avalia-
ção que fez desta primeira 
fase do programa é mui-
to positiva, pois teve um 
cumprimento pleno das 
metas acordadas, além de 
se terem verificado avanços 
significativos nas áreas es-
truturais dos programas do 
Governo apoiados por esta 

visto para 11 por cento”, 
aludiu.

Pires reconheceu que o 
panorama de estabilidade 
macroeconómica que se 
verifica em Moçambique 
decorre, em grande parte, 
devido à boa gestão do Go-
verno. 

Tomou como exemplo o 
impacto da guerra na Ucrâ-
nia que tem estado a causar 
desafios para quase todos 
os países, mas reconhe-
ceu que para Moçambique 
estes desafios vêm acima 
de um panorama cheio de 
choques, nomeadamente 
da covid-19, ciclones, en-
tre outros. 

“Vale a pena dizer que a 
estabilidade macroeconó-
mica foi mantida durante 
todos estes anos de desa-
fios. A nossa avaliação é que 
as autoridades moçambi-
canas têm lidado com estes 
desafios de uma maneira 
certa e conseguiram gerir 
este novo, resultante da 
guerra da Ucrânia”, referiu.

O programa que agora 
foi submetido à avaliação 
do FMI resulta de com-
promissos assumidos com 
o Governo, alguns quan-
titativos e outros qualita-
tivos, com metas a serem 
alcançadas em períodos 
definidos e sujeitos a um 
processo de monitoria e de 
avaliação periódica.

“É neste contexto que 
nas últimas duas semanas 
tivemos uma missão do 

instituição financeira.
“Nos próximos tempos, 

antevemos uma recupera-
ção da economia, elevámos 
a previsão de crescimen-
to para 3,8 por cento, mas 
estamos a ver uma inflação 
acima do esperado, que 
é resultante do que está a 
acontecer a nível global, 
cujo crescimento está pre-

FMI a trabalhar com vários 
sectores do Governo lide-
rados pelo Ministério de 
Economia e Finanças e o 
Banco de Moçambique que 
trabalharam para a execu-
ção das metas programadas 
para Junho”, destacou Max 
Tonela, ministro da Econo-
mia e Finanças.

Para além destas tare-

fas, a missão abordou com 
o Governo outras questões 
relacionadas com a evolu-
ção mais recente da eco-
nomia, dos sectores real 
e fiscal que têm em vista 
alargar a base tributária e 
racionalizar despesas pú-
blicas. 

Entretanto, Max Tonela 

fez saber que as projecções 
mostram que Moçambique 
chegará ao fim do ano com 
uma inflação acumula-
da de 11 por cento, contra 
sete por cento inicialmente 
projectados para este ano. 
Um incremento de pre-
ços que decorre de facto-
res exógenos à economia 
nacional, como é o caso 

do aumento dos preços 
de produtos petrolíferos, 
energéticos e alimentares.

Fez saber que os preços 
internacionais dos com-
bustíveis líquidos estabili-
zaram, com uma tendência 
decrescente, depois de ter 
atingido um pico de 120 
dólares por baril e, neste 

momento, tem estado a ser 
negociado a volta de 94 a 
95 dólares a mesma quan-
tidade. 

“Tendo em conta que 
os preços destes produtos 
em Moçambique são es-
tabelecidos com base nos 
preços reais e este tem es-
tado baixo nos últimos dois 

meses, aventamos a pos-
sibilidade de em Outubro 
ou Novembro passarmos a 
ter uma redução dos preços 
dos combustíveis líquidos 
e, deste modo, influenciar 
a inflação, o que vai me-
lhorar a capacidade das 
famílias de adquirir bens e 
serviços”, concluiu.

Max Tonela, à esquerda, acompanhado por Álvaro Pires dirigindo-se a jornalistas

Produção de gás natural vai impulsionar crescimento do PIB

Dois edifícios geminados dos mi-
nistérios dos Recursos Minerais e 
Emergia e da Justiça, Assuntos Cons-
titucionais e Religiosos foram inau-
gurados sexta-feira pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi.

Localizados junto ao aterro da Ma-
xaquene, uma zona nobre da cidade 
de Maputo, os novos edifícios, com 
18 andares cada, dispõem de silos 
para o estacionamento de mais de 
200 viaturas, salas de reuniões gemi-
nadas com capacidade aproximada 
de 200 pessoas, reservatórios para 
combustível para grupo gerador, gi-
násio para os funcionários, cartório e 
outros serviços prestados pelos dois 
ministérios.

Na ocasião, Filipe Nyusi disse es-
perar que a comodidade oferecida 
pelos edifícios possa contribuir para 
a facilitação e satisfação dos utentes 
que procuram os serviços do Estado. 

Disse ter constado que as insta-
lações foram concebidas para pro-
porcionar um ambiente de trabalho 
de qualidade, com espaços comuns, 
o que deverá, certamente, elevar os 
níveis motivacionais, reforçando o 
trabalho em equipa, um factor que 
concorre para elevar os índices de 

produção e produtividade.
Esta disposição, segundo Nyusi, 

também deve contribuir para a re-
dução dos custos derivados dos ar-
rendamentos dos espaços a longo e 
médio prazos.

O Chefe de Estado explicou que a 
inauguração destas infra-estruturas 
está inserida na reforma da Admi-
nistração Pública, através da qual o 
Governo pretende incrementar a efi-
ciência, eficácia, qualidade e digni-
dade dos serviços prestados ao povo.

“Durante a visita pudemos tes-
temunhar que se trata de edifícios à 
altura dos desafios dos dois ministé-
rios, que passam a dispor, a partir de 
agora, dum único espaço para todos 
os serviços dos pelouros, tornando a 
interacção sectorial mais célere e efi-
ciente”, precisou.

Segundo o Presidente, outra van-
tagem é que os dois edifícios resol-
vem o problema de dispersão física 
de unidades orgânicas-chave das 
instituições, que se encontravam es-
palhadas pela cidade de Maputo, re-
duzindo, deste modo, o tempo e os 
custos na tramitação do expediente, 
facilitando ao cidadão que procura os 
serviços.

“Recursos Minerais” e “Justiça”
contam com novos edifícios
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Pormenor da marca de mordedura na mão de João 

Entre amores e temores

D
e um modo geral, faz 
bem ao coração dos 
humanos. No entanto, 
numa tremenda desven-
tura, o contacto entre 

Homem e cão é susceptível de cau-
sar dor e luto. 

Apenas para se ter uma ideia, 
nos últimos cinco anos, em Mo-
çambique, de acordo com dados 
avançados pelo Ministério da Agri-
cultura e Desenvolvimento Rural, 
perderam a vida vítimas de raiva 
cerca de 203 pessoas, das quais 23 
em 2021, e mais de 100 mil sofreram 
mordeduras por cães.  E só no pri-
meiro semestre de 2022, 1054 pes-
soas foram agredidas por  cães e 18 
morreram vítimas de raiva. 

Fazem parte dessas estatísticas 
pessoas como Anselmo, um ado-
lescente que contou a sua história 
ao domingo. Foi atacado, há pou-
cos anos, à entrada da sua casa, no 
bairro de Khongolote, município da 
Matola, quando voltava da padaria. 

O menor teve um encontro 
inesperado com dois cães desco-
nhecidos e enfurecidos, “por vol-
ta das 19h30 min”, relatou. A sua 
primeira reacção foi afugentá-los, 
uma manobra que amedrontou so-
mente a um. O outro, esse, “mos-
trou-se teimoso, agressivo”, o que 
obrigou Anselmo a “dar no pé”. 
Tarde demais: “quando tentei fugir, 
o cão já tinha pegado no meu dedo 
mindinho do pé direito”. 

Com efeito, o cão e a vítima 
arrastaram-se por alguns metros 
até ao momento em que Anselmo 
visualizou uma pedra, apanhou-a e 
desferiu um golpe naquele animal, 
que era “de grande porte”. 

Livre da mandíbula, cujo den-
te se encontrava profundamen-
te cravado no seu dedo, tomou 
o seu rumo já na companhia da 
mãe, de volta à casa, cuja entrada 
lhe havia sido vetada por aqueles 
dois seres irracionais. Seguiram-
-se os primeiros socorros. Com a 
ajuda da sua progenitora, “lavá-
mos a ferida com água e sabão, 
depois fomos ao hospital local”, 
contou. Mas, naquela unidade, 
nada mais aconteceu senão re-
ceberem orientações no sentido 
de regressarem à casa e retorna-
rem no dia seguinte pela manhã, 
sob alegação de que “era noite”. 
Assim o fizeram. Mãe e filho. Já 

no dia indicado, também não 
aconteceram grandes coisas: 
“viram o ferimento e disseram 
que não tinham vacina anti-rá-
bica”. Por este motivo, indica-
ram-lhes outro hospital, desta 
feita “privado”, onde iriam pa-
gar “12 mil Meticais pelas 5 do-
ses que diziam ser necessárias”. 
A família não dispunha desse 
valor no momento. Foi obriga-
da a procurar outras unidades 
de saúde. Em Ndhlavela, não 
tiveram sucesso, somente con-
seguiram a tão almejada vacina 
no CHAEM, Centro de Higiene 
Ambiental e Exames Médicos da 
Matola. Foi aqui onde responde-

ram à pergunta de rotina, fun-
damental para aquelas ocorrên-
cias: “perguntaram se o cão era 
conhecido”, não sendo, “disse-
ram que tinham de picar 5 doses 
da vacina, mas, dependendo do 
comportamento após a mor-
dida, poderiam ser 4”, afirmou 
Anselmo.

Quem não precisou de cum-
prir todo esse processo, após uma 
mordida não menos traumáti-
ca, foi João, um jovem 
que também teve azar 
de ser atacado por um 
cão, mas que pertencia 
à sua família, na zona 
do 1.º de Maio, municí-
pio da Matola. “Era um 
pastor alemão”, que se 
irritou com um acto de 
compaixão feito pelo 
jovem, que até então 
era seu melhor amigo. 
“Meti a mão no prato 
onde havia sido servi-
da a comida para o cão, 
porque notei que tinha 
pedaços de plásticos – 
a minha irmã descui-
dou-se ao preparar a comida”. 
Mas o cão não gostou! “Mordeu 
a minha mão, prendeu-a por 
alguns segundos, bati nele e lar-
gou-a. Latiu e voltou a comer”, 
como se nada tivesse aconteci-
do. João teve de ir ao hospital. 
“Lá perguntaram se o cão já tinha 
sido vacinado, respondemos que 
sim”. Por este motivo, não houve 
necessidade de apanhar a vacina 
contra a raiva, mas a cicatriz na 
mão está estampada até hoje. So-
bre o cão, disse que o seu pai “des-
fez-se dele, dois dias depois”.
ZONA URBANA

Na cidade de Maputo, dentro de 

edifícios habitacionais, também são 
frequentes ataques protagonizados 
por cães. No prédio da Tempo, um 
cão que era mantido por uma fa-
mília, que mora num dos últimos 
andares, mordeu a coxa de um vi-
zinho, segundo contou à nossa re-
portagem o trabalhador doméstico 
de uma das residências. A vítima, 
de 15 anos de idade, teve a infelici-
dade de se cruzar com o animal nas 
escadas. O caso foi grave, “teve de 

ser levado ao hospital e o município 
notificado”, disse a fonte, que não 
foi identificada para evitar represá-
lias da parte dos patrões. 

Acrescentou que, ao nível do 
prédio, houve uma deliberação no 
sentido de retirar o cão do edifício: 
“tiraram-no daqui para a Matola, 
porque os donos têm outra casa lá”.

Entretanto, domingo soube que 
noutros imóveis da capital há regis-
tos de desleixo da parte de alguns 
proprietários de animais. Não con-
trolam fezes, urina e outros fluidos, 
o que gera desconforto e provoca a 
ira da vizinhança. 

Em contacto com Jeremias Ti-

Jeremias Timane

"Rambo" interagindo com o seu "pai"
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mane, técnico de laboratório de 
anatomia na Faculdade de Vete-
rinária da Universidade Eduardo 
Mondlane, a nossa reportagem 
ficou a saber que os cães, a par-
tir dos 8 meses, ganham formas e 
comportamento que podem levar 
a consequências drásticas. “E o pi-
tbull é o mais violento; agressivo. 
Se o indivíduo pega em algo, este 
cão sente-se ameaçado e tende a 
atacar”. Na realidade, conforme 
explicou, “tudo depende da forma 
como são/foram criados. Contu-
do, quando algo muda na rotina, 
até mesmo a alimentação, 
eles transformam-se”, 
acrescentou. Quanto aos 
cães que vivem em prédios 
disse que tendem a sentir-
-se enclausurados. Timane 
afirmou que “precisam de 
conhecer pessoas, por isso 
é aconselhável levá-los 
para dar voltas”. O facto é 
que “manter o cão fechado 
torna-o bravo”, rematou 
Timane.
PAI DE “RAMBO”

Há dois anos que Antó-
nio tem um pitbull chama-
do “Rambo” e considera-o 
um filho. Mas já foi pai de 
“muitos”. “Chegámos a ter 
5: pastor alemão, maltês, 
rottweiler e ‘vira-latas’”. 

Lida com os cães de for-
ma particular, e entende 
que o mais difícil de inte-
ragir foi o pastor alemão. 
“Para mim, é o mais agres-
sivo, tem uma mandíbula 
terrível, parece uma tesou-
ra. Ele rasga. É um cão ciumento. 
Quando gosta do dono, ataca quem 
dele se aproxima. O meu mordeu a 
minha irmã e outras pessoas da fa-
mília”. 

Foram úteis, nessa ocasião, as 
vacinas do animal que estavam de-
vidamente cumpridas. De qualquer 
maneira, há mais aspectos a levar 
em consideração, como pode ser 

visto em seguida. 
ATENÇÃO AO 
COMPORTAMENTO

domingo conversou também 
com Otamirlio Tui, um profissional 
que faz a reprodução, adestramento 
e criação de diferentes raças, o que 
lhe confere autonomia para dizer 
que entende “um pouco do com-
portamento de cada uma delas”. 

Afirmou que os cães entendem 
os humanos “até onde nós quere-
mos e deixamos”. Na realidade, “o 
cão só responde ao que nós trans-
mitimos, desde pequeno”, mas, 

sobretudo, há que ter atenção no 
seguinte: “quando adquirimos uma 
determinada raça, temos de procu-
rar saber da pessoa que nos dá como 
se comporta. Temos algumas raças 
como pitbull, rottweiler, bulldog 
com um padrão de comportamen-
to. É preciso saber como lidar com 
eles, não basta adquirir o cão, colo-
cá-lo no canil e dar-lhe de comer”. 

Acrescentou que “existem cães 
cujo relacionamento exige tem-
po de contacto, o que muita gente 
não tem. Muitas vezes, têm mais 
contacto com os guardas e eles as-
sumem que estes é que são os seus 
donos. É por este motivo que ocor-
rem alguns ataques”. Explicou na 
sequência que “os rottweiler são 
muito afectivos e ligados aos ‘do-
nos’. Então, quanto maior for o 
afecto, maior será a agressividade 
com os outros, isto é, com os ‘es-
tranhos’. É até possível ele achar 
que o filho do dono é estranho, daí 

a necessidade de 
– desde pequeno 
– fazer entender 
ao cão que todos 
são membros da 
família, que são 
amigos”. A nos-
sa reportagem 
colocou então 
uma questão. 
Para evitar ca-
sos desta natu-
reza, deve-se 
procurar um 
adestrador? ao 
que respondeu: 
“adestramento, 
que é ao nível 
de obediência 
ou treinamen-
tos com certos 
objectivos, é 
algo específi-
co. Pode-se ter 
um cão, sem o 
adestrar. Bastam 
algumas dicas 
do criador, para 
corrigir a agres-

sividade e conseguir-se viver tran-
quilo com ele”.

E por falar em agressividade, 
narrou o caso de um cão que estava 
na posse de um cidadão residente 
no bairro do Triunfo. Tratava-se de 
um animal que havia sido treinado 
para conviver pacificamente com as 
pessoas à sua volta. No entanto, um 
dia, dentro da casa do referido ci-

dadão, “arrancou o mamilo da em-
pregada doméstica”. A justificação 
para esta ocorrência não esperada 
é que “a empregada foi trabalhar, 
especificamente nesse dia, vestida 
de trajes longos (típicos dos árabes) 
com o rosto parcialmente coberto. 
O cão entendeu como algo estranho 
e atacou-a”. 
POSTURA 
MUNICIPAL
EM REVISÃO

Em contacto com Esperan-
ça Manhanga, chefe da repartição 
municipal de controlo da higiene e 
segurança dos alimentos, quando 
questionada sobre cães e gatos em 
prédios, avançou que existe uma 
postura municipal, que não proíbe 
a sua criação nestes imóveis. “En-
tretanto, estamos a fazer a revisão 
dessa postura, que é de 2010, pois 
está desajustada das ansiedades dos 
munícipes”. De acordo com Ma-
nhanga, o acto “visa dar respostas 
aos tempos actuais, em que os ani-
mais são tidos como membros da 
família, isto é, como um seres vivos, 
que têm sentimentos e, por tal, re-
querem cuidados específicos”. 

De qualquer modo, está também 
prevista na nova postura a limitação 
do número de animais por habita-
ção, nas zonas urbanas. “Serão per-
mitidos até 5 por habitação, porque 
se nota que em alguns edifícios há 
pessoas que têm 10 cães, porque 
gostam e não se importam com os 
vizinhos”. Igualmente, “prevê a 
responsabilização pela posse e san-
ções em casos de irregularidades”. 
E mais: os proprietários terão de 
ter uma autorização do Conselho 
Municipal, que poderá resultar da 
visita de médicos veterinários a re-
sidências, de forma a verificarem 
as condições em que os animais 
são mantidos e “se existe espaço 
adequado; se não existem conflitos 
entre vizinhos, porque em alguns 
prédios há regulamentos internos 
que não permitem a presença de 
animais. Nesses casos, o município 

não interfere”, afirmou.
DENÚNCIAS

Várias queixas têm chegado 
ao município, que dão indicação 
de  “cães que ocupam espaços co-
muns do edifício; que usam a única 
passagem do prédio, quando saem 
para passear, por vezes sendo cão 
de grande porte, pondo em causa 
a segurança da vizinhança”. Em si-
tuações desta natureza, é formada 
uma equipa constituída por “ve-
terinários municipais, Polícia Mu-
nicipal, secretário de bairro, que, 
em coordenação com o chefe da 
comissão do prédio ou do condo-
mínio, procura ultrapassar, de for-
ma pacífica, o problema”, que na 
realidade nunca falta: “como o de 
um munícipe que tinha um pitbull 
no apartamento e ele entendia que 
tinha de tê-lo, uma vez que já tinha 
sido assaltado. Mas esse mesmo cão 
criou um incidente grave, mordeu 
o empregado do vizinho com gra-
vidade. Fomos até lá, tentámos en-
contrar um meio-termo”. 

E qual foi o procedimento neste 
caso? Questionámos e Esperança 
Manhanga respondeu: “quando 
um cão agride, deve ser observado 
em quarentena de dez dias, para o 
despiste da raiva. Se o animal não 
morre depois de ter mordido uma 
pessoa, dentro desse período, de 
certeza é negativo para a raiva”. 
Trata-se de procedimentos feitos 
em coordenação com os centros de 
saúde e hospitais, disse a directora, 
sendo que, quando se mostra ne-
cessária a administração da vacina, 
o cenário mostra-se mais preocu-
pante ainda, pois, “uma dose dessa 
vacina chega a custar 2500 Meticais 
e uma pessoa mordida por um cão 
suspeito deve apanhar, no míni-
mo, 5 doses, contrariamente à ad-
ministração da anti-rábica animal 
que custa de 200 a 300 Meticais no 
hospital público e 500 Meticais no 
privado. Fora que há muitas cam-
panhas em que é administrada de 
forma gratuita”. 

Otamirlio Tui

Quanto mais envelhecem 
perdem memória do dono

– Douglas Cossa, médico veterinário
A saúde dos cães é fundamental para os 

próprios animais, mas também para os seres 
humanos ao seu redor. 

Douglas Cossa, médico veterinário no 
Hospital Escolar Veterinário da Universida-
de Eduardo Mondlane, explicou ao domingo 
que, de um modo geral, “os cães, ainda nos 
primeiros dias de vida, devem receber a pri-
meira dose da vacina múltipla, de prevenção 
contra várias doenças virais como a esgana 
canina, isto é, doença com sinais nervo-
sos que pode levar o cão à morte. A vacina 
previne também algumas viroses”. Depois 
– continuou este especialista – “aos 3 meses 
de vida, devem ter a primeira dose da vaci-
na contra a raiva, importante também por 
ser uma doença zoonótica, isto é, que pode 
afectar tantos os cães, assim como os hu-
manos. A vacinação deve ser feita com três 
meses de vida, e reforça-se a dose no quarto 

mês. Depois, dá-se uma vez por ano sem fa-
lhar a data. Já a desparasitação deve ser feita 
trimestralmente até à morte do cão”, acres-
centou o veterinário. 

Saúde dos animais à parte, seriam os cães 
perigosos? E quais as raças mais temidas? 
Douglas Cossa respondeu: “eu posso afirmar 
que os cães não são perigosos. São animais 
domésticos que, pelo contrário, auxiliam 
muito no desenvolvimento intelectual e na 
socialização das crianças; ajudam os ido-
sos que se sentem solitários, servem como 
companhia e terapia para este grupo. Podem 
mudar o comportamento de um indivíduo 
agressivo, fazendo-o aprender um outro 
lado da vida. E também serve como guar-
da”. O ponto é que, “quando ele se apega ao 
dono, de modo algum o ataca”. 

No entanto, “há excepções, raças que fo-
ram criadas de forma laboratorial e com fa-

lhas na elaboração, podem ser um 
perigo para a sociedade. Em termos 
de lei, em alguns países, há raças 
admissíveis e outras não. No Bra-
sil, por exemplo, a raça pitbull foi 
banida por ter provocado mortes e 
por agredir até os próprios donos”. 

Já internamente, ainda que não 
se fale de proibições, conforme in-
dicou Cossa, “em específico, a raça 
pitbull não é oficialmente proibida, mas está 
no centro das atenções. As outras também 
agressivas são dobermann, rottweiler que, 
quando mal adestradas, podem constituir 
perigo para quem está a criá-los”. 

Atente-se também ao facto de que, em 
alguns casos, mesmo adestrados, “podem 
ser imprevisíveis, dependendo da senilida-
de. Quanto mais envelhecem, perdem si-
napses, ou seja, memória do dono. Podem 

confundi-lo e agredi-lo”, aclarou. E quem 
é mordido por cão, “o primeiro risco que 
corre é de contrair a doença de raiva, que é 
mais temível, pois pode levar à morte dentro 
de poucos dias (dez dias, em média), caso o 
animal tenha o vírus da raiva”. Mas também 
se fala de tétano, sendo que, “uma vítima, 
quando vai ao hospital, a primeira vacina 
que lhe é administrada é contra tétano, ten-
do em conta que o traumatismo pode vir a 
criar algumas infecções”. 
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D’MANYISSA:

Artes & Letras

Música com alma 

Cantar Craveirinha

D’Manyissa: os sons nascem no coração

D
’Manyissa é um nome 
a reter na fornada de 
compositores moçambi-
canos. Tem obra. Deze-
nas de nomes sonantes 

da nossa música e da diáspora 
interpretam temas da sua cria-
ção: Desde Ancha (“Amar é 
tão bom”), passando por Xixel 
Langa (“U buya hi kwini”), o 
americano Michael Mayo (“Sto-
ne cold Lover”) ou a brasileira 
Barbara Silva (“Conta comigo”), 
entre muitos outros.  Natural de 
Maputo, filho de Manuel Adolfo 
Elias e Naiday Maria da Nativi-
dade, D’Manyissa é órfão de pai 
desde os 2 anos. É mestrado em 
Biblioteca e Estudos de Informa-
ção pela University of the Wes-
tern Cape, Cape Town (2015), 
e, actualmente, trabalha na Bi-
blioteca Brazão Mazula da UEM. 
Compositor e intérprete versá-
til, navega entre o afro, world, 
pop, soul e jazz vocal com uma 
simplicidade incrível. Agora sur-
preende-nos com uma panóplia 
de composições baseadas nal-
guns textos de Zé Craveirinha, o 
nosso poeta-maior (no dia 29 do 
mês em curso estará na Galeria 
do Porto). É um projecto bastan-
te interessante e… pretexto para 
dois dedos de conversa com o 
músico.

Como começou a carreira? 
Alguma influência familiar…

Sou compositor desde 1992 
de forma autodidacta, mas iniciei 
verdadeiramente a carreira em 
2000. Frequentei por 3 ou 4 anos 
o curso de música na Escola de 
Música da Rádio Moçambique, 
depois de regressar da formação 

que tive no Brasil. Um amigo, o 
Nano Sibia,  a quem eu tinha dito 
que gostaria de um dia cantar 
jazz, apresentou-me o Ivan Ma-
zuze. Eu disse a Ivan que gostaria 
de ter aulas de canto. Ivan então 
me apresentou a professora Isa-
bel Mabote. Tive com ela aulas 
de canto, e com Ivan também 

trabalhei. Inclusive no trabalho 
com ambos, cantava algumas 
músicas autoriais. Perguntaram-
-me de quem eram as músicas, e 
eu disse-lhes que eu mesmo as 
tinha composto. Elogiaram-me e 
isso deu-me força para continuar 
a compor.

Depois deu o salto!

Fui vocalista no Grupo Jazz 
Maputo, liderado pelo profes-
sor Orlando da Conceição, jun-
to com a cantora Irinah. Faziam 
parte deste grupo Ivan Mazuze, 
Ivan Flute, Orlando Venhere-
que, Angélico Manhique, entre 
outros. Aprendi muito com este 
grupo. Neste grupo cantávamos 
standards de jazz, que já tinham 
sido gravadas por Nat King Cole, 
Natalie Cole, Sarah Vaughan, Ella 
Fitzgerald, entre outros

Aquele foi o primeiro grupo… 
depois tocou com a banda da 
UEM…

Sim, sim…Posteriormente, 
fui também membro integrante 
e vocalista da Banda da UEM.  Eu 
e o Max, outro vocalista, cantá-
vamos músicas originais e outros 
autores como Fany Mpfumo, en-
tre outros. Outros membros do 
grupo eram o Seth Suaze (bass), 
Tony Mangue (guitarra), Larsen 
Vales (teclados), João Luís (saxo-
fone).

Somos um país essen-
cialmente de intérpretes. 
D’Manyissa afirma-se funda-
mentalmente como compositor!

O meu pai, Manuel Adolfo 
Elias, era compositor, e intérpre-
te, e também escrevia poemas. 
Além de ser um  coleccionador 
de música. Ele fazia performan-
ces no Centro Associativo dos 
Negros, hoje Centro Cultural Nt-
sindya. Creio que herdei o talento 
dele. Acredito que é daí que vem 
a minha veia criativa. Cresci num 
ambiente com muitos discos vi-
nil que o meu pai coleccionava… 
Otis Redding, Mahalia Jackson, 
Aretha Franklin, Abeti Masiki-
ni, Frank Sinatra, Nat King Cole, 
Brook Benton, Letta Mbulu, Mi-
riam Makeba, Harry Belafonte, 
entre tantos outros. O meu pai 

tinha muito bom gosto…
Mas essa particularidade de 

compor para os outros…
Quando vi o trabalho que o 

Babyface fazia, compondo mú-
sicas para outros artistas, como 
Bobby Brown, Whitney Hous-
ton, Toni Braxton, Boyz II Men, 
entre outros, disse para mim 
mesmo que gostaria de fazer o 
mesmo. A aprovação de profis-
sionais (Ivan Mazuze e a profes-
sora Isabel Mabote) deu-me mais 
convicção e motivação.

E como nascem essas can-
ções?

O processo criativo é intuiti-
vo. A minha voz interior fala me-
lodicamente. E aqui as melodias 
já estão estruturadas. Eu recebo 
tal e qual a voz interior fala. Daí 
sai em forma de jazz, afro, ins-
trumental, pop, soul, entre ou-
tros. 

Pode enumerar alguns músi-
cos que já cantaram temas da sua 
criação?

Ancha Martins (vencedora 
de Melhor voz no Top Femenino 
2003 e Ngoma 2003), Açucena 
Matola (“Compromisso real”), 
Lalah Mahigo (“Dza nandzika”), 
Rahima (“Your tender love”), 
Orlando Venhereque (“Força In-
terior”), Júlio Sigauque (“Beau-
tiful day”), entre muitos outros.

Que estilo de música apre-
cia?

Aprecio vários estilos de 
música. Música moçambica-
na, afro, jazz, pop, soul, R&B, 
e tantos outros. Gosto de ouvir 
Babyface, Dianne Reeves, Dia-
na Krall, Bobby McFerrin, Dee 
Dee Bridgewater, Jimmy Dlu-
dlu, Stewart Sukuma, Mingas, 
Rosália Mboa, Wazimbo, Chico 
António, António Marcos e tan-
tos outros.

De repente, D’Manyissa surpreende-
-nos com o  projecto Craveirinha. Pode 
falar-nos com propriedade deste interes-
sante projecto inspirado no nosso poeta-
-maior?

O projecto é consequência do desafio 
que o escritor Mbate Pedro e patrono da 
Editora Cavalo do Mar me fez por dois anos 
sucessivos, de compor músicas baseadas 
em poemas de autores editados pela Cavalo 
do Mar. Aceitei o desafio com muita satis-
fação, e compuz as músicas, as quais foram 
apresentadas em performance em 2017 por 
Lalah Mahigo no evento Resiliências (2017) 
e  Resiliências (2018).

Mas agora parece mais um “lobo soli-
tário”. 

Desta vez é por iniciativa própria; com-
por músicas baseadas em poemas do maior 
escritor de Moçambique. José Craveirinha, 
que foi o 1.o escritor africano e moçambi-
cano a receber o prémio Camões, além de 
várias outras grandiosas premiações.

E o que pretende fazer com as composi-

ções resultantes?
A principal ideia era lançar um CD com 

as músicas. Enquanto os apoios ou patro-
cínios não aparecem, e por este ser o ano 
do centenário, decidi fazer os concertos 
em homenagem ao escritor e celebrar o seu 
legado. Falei com o Zeca Craveirinha, filho 
de José Craveirinha, pedi autorização para o 
projecto do CD. Autorizou-me e aprovou a 
iniciativa.

Porquê Craveirinha?
O objectivo desta viagem à volta de 

Craveirinha é celebrar o legado literário do 
maior escritor de Moçambique. E enqua-
dra-se nas celebrações do centenário do 
escritor. Também estimular o gosto pela 
literatura moçambicana.

Está a trabalhar com outros artistas…
Os concertos têm poucos instrumentos 

(teclados – Nicolau Cauaneque e Amadeu 
Cossa na percussão e Helena Rosa na voz.  A 
ideia a nível instrumental é destacarmos a 
voz e a mensagem que cada poema carrega. 
Em concertos maiores teremos intérpretes 

adicionais como Xixel Langa, entrte outras 
vozes.

Porquê estes e não outros?
Estes músicos enquadram-se perfei-

tamente no projecto. E a sonoridade das 
músicas do projecto é diversificada. Temos 
música moçambicana, jazz, clássico, lati-
na, brasileira, entre outros. Craveirinha é 
de dimensão  internacional… mas não é a 
primeira vez que trabalho com estes mú-
sicos. Helena Rosa, por exemplo, foi-me 
apresentada pelo maestro Gama em 2015,  
junto com Kayena Xihiwa, quando me deu 
o desafio de compor músicas para o Grupo 
MajesCoral. Uma das músicas, “O jardim 
dentro de ti”, teve as 2 intérpretes como 
vozes principais. 

Apresentou-se no Terminus e depois 
no XHub. Pára por aqui ou ainda vai visitar 
outros sítios?

Não páro por aqui.  Até porque já tenho 
agendados concertos noutros espaços cul-
turais como Associação dos Escritores, As-
sociação dos Músicos, Galeria do Porto de 

Maputo e Casa do Professor. Também ire-
mos ao Museu Mafalala e El Patron. Outros 
espaços estou a aguardar pela confirmação 
de datas. 

Tem apoios nesta empreitada? 
No momento tenho apenas apoio mo-

ral. Não tenho nenhum apoio financeiro. 
Submeti pedidos de apoio em algumas ins-
tituições. E estou ainda a aguardar...

Para quando um disco de autoria?
O disco de autoria já está pronto. Fal-

ta apenas a mistura, masterização.  É um 
disco essencialmente instrumental. Tenho 
como convidados para se destacarem com 
o seu instrumento Kika Materula (oboe), 
Ivan Mazuze (saxofone), Orlando Venhe-
reque (flauta), Júlio Sigáuque (guitarra), 
Shaggy Scheepers (teclados), Galina Juritz 
(violino), Celso Paco (vários instrumen-
tos), Lwanda Gogwana (trompete), entre 
outros.

É um elenco e tanto…
Acho que devemos partilhar os talentos 

e conteúdos…

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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O 
primeiro dia de Julho de 
1955 testemunhou o nasci-
mento daquele que viria a 
ser um dos mais importan-
tes nomes das artes plásti-

cas no país. Ídasse Tembe, natural 
do vale de Infulene, na província de 
Maputo, vem de uma família alar-
gada, com 10 irmãos, filho de um 
pai que teve três mulheres e que 
passou a vida dividido entre África 
do Sul e Moçambique. 

Dos irmãos é o único com veia 
artística e acredita a ter herdado de 
um irmão mais velho do seu avô 
que fazia esculturas. Diz que teve 
uma infância comum, vivida entre 
Infulene e Chamanculo. 

Tem as mãos cheias de habili-
dades e o cérebro aos saltitões de tão 
vivo que está. Esteve recentemente 
na Fundação Fernando Leite Couto 
(FFLC) para partilhar o seu percurso 
artístico, numa conversa moderada 
pela escritora Sónia Sultuane. 

Este Ídasse Tembe que fala so-
bre as suas estórias e histórias aos 
amantes das artes, sentado, com os 
olhos a brilhar, sereno e sempre a 
encarar a plateia nos olhos, é fruto 
de diversas experiências artísticas. 
Em 1979 fez o curso de animador 
cultural no Centro dos Estudos Cul-
turais, com os seus mestres Malan-
gatana e Domingos Manhiça, onde 
adquiriu conhecimentos de Antro-
pologia, História da Arte Moderna e 
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ÍDASSE TEMBE

Artes & Letras

d PRETILÉRIO MATSINHE
pretileiro.matsinho@snoticicas.co.mz

Ídasse desenhou a primeira capa da "Charrua"

Ídasse Tembe dialoga sobre o seu percurso literário

Fo
to

s:
 R

ev
is

ta
 ÍN

D
IC

O

Não se pode 
aprisionar o 
pensamento!

Arte Africana, Música, Fotografia, 
Teatro, Pintura, Cerâmica, Desenho 
e Xilogravura. Sob a orientação de 
António Quadros (pintor de nacio-
nalidade portuguesa que viveu em 
Moçambique) completa o curso de 
comunicação gráfica, trabalha no 
Instituto Nacional de Cinema e cria 
o Departamento de Arte. Integrou 
o movimento artístico Charrua. 
Membro do Núcleo de Arte. Mem-
bro da Associação Moçambicana de 
Fotografia. Membro da Associação 
de Escritores Moçambicanos... a 
lista é extensa!

Multifacetado, participou na 
criação da Revista Charrua e, in-
clusive, fez o desenho da primeira 
capa do veículo que se pretendia 
fosse diferente do que já existia no 
mercado, que desse espaço a novos 
autores e que abraçasse a varieda-
de cultural que faz Moçambique 
um país belo. Mas também havia 
o sonho de criar uma revista com 
um projecto gráfico diferente, com 
uma escrita alternativa e ilustração 
fora dos padrões.

“‘Charrua’ foi um degrau im-
portante na minha vida. Nasce 
porque o momento exigia. Acaba-
va de nascer a AEMO. Mas antes 
tínhamos ‘Totocanto’, que fazia a 
dinamização da divulgação da li-
teratura moçambicana e de outras 
manifestações culturais. Entende-
mos que era momento certo para 
aquela responsabilidade. Não havia 
mais ninguém para fazê-lo”.

Apesar de ter sido uma inicia-

tiva que o próprio Ídasse considera 
bonita, o artista revela que não foi 
fácil fazer a revista chegar ao públi-
co. “Houve sabotagem. O material 
desaparecia nas gráficas. Mas nós 
tínhamos paixão no que queríamos. 
Passámos por dificuldades e há ve-
zes em que nem dinheiro de trans-
porte tínhamos, mas seguimos”, 
esclarece, a contar que foi também 
imprescindível o apoio de Rui No-
gar, José Craveirinha, Luís Bernardo 
Honwana, entre outras figuras que 
já tinham carimbado o seu nome na 
vida artística do país.

Percurso literário à parte, Ídasse 
tinha antes se aventurado no cine-
ma. Foi ele quem criou o Departa-
mento de Artes no Instituto Nacio-
nal do Audiovisual. O país vivia a 
euforia dos primeiros anos da inde-
pendência, onde se tinha adoptado 
o modelo socialista e, por via disso, 
o surgimento das aldeias comunais. 
Ídasse foi contratado pelo Instituto 
Nacional de Audiovisual como um 
angariador de vontades de se jun-
tar às aldeias comunais. “Fazia de-
senhos animados para cinema que 
era para projectar em zonas que se 
conscientizava as pessoas para saí-
rem das zonas de conflito”. 

Foi no cinema que nasceu a sua 
relação com os escritores, quando 
teve a oportunidade de trabalhar 
com nomes como Rui Guerra, Luís 
Carlos Patraquim, mas antes já ti-
nha algum contacto com Eduardo 
White, Juvenal Bucuane, Ungulane 
Ba Ka Khosa, entre outros.

A sua ligação com o escritor 
Eduardo White era algo especial. Os 
dois tinham um projecto chamado 
“Caderno Verde”, que consistia em 
criar obras de arte a partir da meia-
-noite, o que significa que Ídasse 
só podia pintar ou desenhar para 
este projecto a partir da zero hora 
e White só devia escrever à mesma 
altura.

A admiração era mútua e 
Eduardo White chegou a escrever 
textos a falar de exposições de Ídas-
se, mas também a mostrar o lado 
mais humano do artista. 

UM DESENHADOR
DE CAPAS DE LIVROS

Desenhar a capa da primeira 
edição da “Charrua” foi só o iní-
cio de um mundo que abraçaria a 
Ídasse com duas mãos até hoje. Fez 
capas para Eduardo White, Carlos 
Patraquim, Marcelo Manguane, 
entre tantos outros. Neste exercício 
de ter a responsabilidade de abrir 
as janelas para o mundo, sempre 
procura se aproximar o máximo 
possível do texto para que possa 
materializar uma imagem que não 
foge à temática abordada na obra. É 
por isso que Ídasse não aceita ilus-
trar qualquer obra sem que antes a 
tenha lido. 

“Primeiro temos de tentar na-
morar o olho de quem vê a capa. A 
capa chama atenção. Antes de ler 
tem de gostar da capa. Mas é preci-
so encontrar este casamento entre 
o texto e a capa. Tem de ser uma 
relação infinita. Há casos em que 
dizem que não é preciso ver o tex-
to. Eu digo não. Não fica bem. Para 
mim não é aconselhável, não me 
dignifica. Eu gosto de beber o texto 
e depois ver o que sai de mim”.

Rebobinando a memória, re-
corda-se que fez muitos trabalhos 
que nem chegaram a lhe ser pagos. 

“Era tudo na amizade. Até cheguei 
a pensar que um dia seria padre”. 

Hoje, com longos anos de expe-
riência, compreende que o que faz 
criar uma obra de arte é o momento. 
Pode ser de alegria ou de angústia, 
de tristeza, solidão… “Há momen-
tos em que não conseguimos deci-
frar a situação que nos faz criar, não 
conseguimos explicar. Pode ser sa-
tisfação ou insatisfação. White diria 
que depende do orgasmo. Há obras 
conseguidas em pouco tempo. Mas 
há as que levam anos. Há obras que 
fiz há décadas, mas até hoje me dão 
vontade de mexer. Há sempre algu-
ma coisa a acrescentar”.

Tanto escrever, fotografar, 
desenhar e pintar são, no fundo, 
exercícios de libertação. “Às vezes, 
tens fantasmas que queres espantar 
quando crias uma obra. O que sei 
é que sou muito exigente comigo 
mesmo. Por isso tenho medo de ver 
pessoas a se dirigirem a uma sala de 
exposições para ver um trabalho 
meu”.

Ídasse Tembe, aos 67 anos de 
idade, é um ser humano que ain-
da sonha e quer fazer coisas. Que 
não acredita que seja possível ficar 
sem inspiração enquanto se es-
tiver vivo, que não teme a morte 
porque sabe que é inevitável, que 
quer ser um eterno provocador e 
que sabe que não há prisão possí-
vel para o pensamento enquanto 
exercício de liberdade, segue sen-
do um Homem apaixonado pela 
vida, sereno mas alerta: “tenho 
um vulcão dentro de mim. Não 
se admirem quando nos próximos 
anos tirar muita coisa. Tenho uma 
criança dentro de mim que não 
pára, não sossega. Com esta tran-
quilidade, ninguém imagina esse 
vulcão aqui dentro. Isto porque 
sou um pássaro. Os pássaros são 
livres, tal como o pensamento. 
Não podem ser aprisionados…”!

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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animais receberem assistência 
técnica antes de serem transpor-
tados para o matadouro.

Os centros nascem de uma 
parceria entre a Agência do Vale 
de Zambeze e o Instituto de Pro-
priedade Industrial (IPI), que 
tem, entre várias finalidades, a 
designação de origem da carne 
caprina de Tete. É neste local que 
os criadores familiares vão ven-
der os animais. 

Os centros de apoio são ins-
talações com curais, armazéns 
para conservar o feno, dois tan-
ques de abastecimento de água, 
residências para os extensionis-
tas, entre outros empreendi-
mentos.

As instalações servem para 
reter os animais de modo a se-
rem submetidos ao processo de 
engorda e os extensionistas ne-
les afectos orientam os criadores 
sobre como podem proceder à 
alimentação dos animais de for-
ma a ganhar peso rapidamente. 
Miller Hassan explicou que este 
exercício é feito porque para as 
raças autóctones atingi-
rem o peso para o abate 
levam entre cinco e seis 
anos.

Ainda na perspectiva 
de acelerar o crescimento 
do sector pecuário nesta 
província, o Governo está 
a investir na aquisição de 
touros de raça brahman 
para entregá-las aos cria-
dores de modo a gerar-se 
uma raça melhorada que 
possa atingir rapidamen-
te o peso necessário para 
o abate.

Sublinhou que “os téc-
nicos têm ajudado os cria-
dores na selecção de animais 

com melhor aspecto para serem 
comercializados. Estes trabalhos 
também previnem a venda de 
fêmeas gestantes ou doentes ou, 
mesmo, com caraças. No caso 
destes últimos, 
são submetidos 
a tratamento em 
tanques carraci-
cidas”.

Num outro 
desenvolvimen-
to, apurámos 
que, em termos 
de produção glo-
bal de carne, a 
província de Tete 
registou no pri-
meiro semestre 
do ano em curso, 
na província de 
Tete, 1.213,7 to-
neladas, contra 
909,14 em 2021, 
representando um crescimento 
em 33,5 por cento e uma realiza-
ção de 94,15 por cento em rela-
ção ao plano semestral. 

EM TETE

Reportagem Reportagem

O matadouro fomenta a cadeia de comercialização de gado bovino
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Valorização do cabrito atrai novos produtores
d IDNÓRCIO MUCHANGA

idnórcio.muchanga@snoticias.co.mz

O 
alto padrão da carne de 
cabrito da província de 
Tete e suas característi-
cas, associadas à  deter-
minada área geográfica 

protegida, têm vindo a atrair 
novos produtores que apostam 
no alargamento da produção do 
gado caprino.

A designação “cabrito de alto 
padrão”, atribuída pela Orga-
nização Mundial de Comércio 
(OMC) com direito a selo de qua-
lidade, elevou a reputação deste 
produto no mercado internacio-
nal ao mesmo tempo que chama 
atenção à sua origem.

Este selo confere, entre ou-
tros aspectos, a garantia de que 
o produto foi criado, processado 
e embalado em conformidade 
com os padrões contidos nos 
respectivos cadernos de especi-
ficação, incluindo o uso da mar-
ca do produto.

De acordo com Gersone Nu-
nes, ponto-focal do Fundo Ca-
talítico na Agência do Vale de 
Zambeze, a distinção deve-se 
ao facto de não existir no mundo 
cabrito igual ao de Tete.  

A qualidade exclusiva da car-
ne de cabrito de Tete deve-se a 
uma associação de alimenta-
ção característica da província, 
constituída  especialmente por 
capim seco, maçanica, malam-
be e canhú, porque nesta região 
predomina o clima tropical seco. 

Por causa disso, a produção 
da carne caprina na província 
de Tete registou, no primeiro 
semestre do ano em curso, um 
crescimento de 13 por cento, re-
sultante do abate de 18 mil ani-
mais, que corresponde a 211 to-
neladas. A cifra representa uma 
realização de 72 por cento em 
relação ao plano semestral. 

O crescimento da produção 
da carne foi impulsionado, entre 
outros aspectos, pela intensifi-
cação da criação do gado caprino 

e o número de animais abatidos 
em matadouros localizados no 
distrito de Cahora Bassa, além 
da entrada em funcionamento 
de novo matadouro, explorado 
pela empresa Canelfood, locali-
zada no bairro M´padue, na ci-
dade de Tete.

A unidade recentemente 
inaugurada pelo Chefe do Es-
tado, Filipe Nyusi, tem capaci-
dade para abater 500 caprinos 
e 200 bovinos por dia, o que 
corresponde a 22 toneladas de 
carne bovina e seis toneladas de 
carne caprina. 

Todavia, na visita efectuada 

pela Reportagem do domingo 
àquele local, foi possível cons-
tatar que, até ao momento, o 
matadouro ainda não está a 
operar na sua capacidade máxi-
ma, pois apenas abateu cerca de 
700 cabeças de gado caprino e 
200 bovino, o que corresponde 
a abates diários de 60 a 150 ca-
prinos e 30 a 50 bovinos. 

Os animais são vendidos 
pelos criadores locais ao quilo 
de animal vivo, fixado em 60 
Meticais para o gado caprino, e 
65 a 70 Meticais para o bovino, 
dependendo do peso que, ge-
ralmente, varia entre 150 e 180 

tividades Económicas em Tete, 
a construção de um matadouro 
com novas tecnologias visa au-
mentar a produção e a oferta de 
carne de cabrito da marca “Te-
tito” a nível nacional e facilitar 
a certificação, permitindo à em-
presa exportar para o mercado 
internacional.

Referiu ainda que a infra-
-estrutura veio responder, 
também, à componente final 
da cadeia de valor do comércio 
de carne que agora permite que 
seja colocada no mercado com 
muito mais qualidade e segu-
rança para os consumidores.

“Há tendência de se aumen-
tar a produção do gado caprino 
e bovino. Para o efeito, tem ha-
vido um esforço para sensibi-
lizar os criadores a aderirem à 
comercialização dos animais de 
modo a abastecer o matadou-
ro”, referiu.

O empreendimento está a di-
namizar a produção e comercia-
lização directa de gado caprino 
e bovino, de cerca de mil pro-
dutores organizados em asso-
ciações nos distritos de Cahora 
Bassa, Marara, Changara, Chiúta 
e Moatize, na província de Tete.

“Antes da existência das as-
sociações as vendas eram espo-
rádicas e os criadores sentiam-se 
injustiçados com o modelo de 
trocas comerciais”, aludiu para 
depois acrescentar que a carne 
que sai da empresa Canelfood 
abastece os supermercados das 
províncias de Tete, Maputo, So-
fala, Nampula e Cabo Delgado.

Refira-se que a empresa Ca-
nelfood começou a operar na 
província de Tete, em 2014, num 
matadouro arrendado e com ca-
pacidade para abater 50 bovinos 
e 80 caprinos por dia, com uma 
sala de processamento também 
arrendada, em Moatize. 

Devido à demanda de carnes, 
tanto na província, bem como 
em outros pontos da provín-
cia e, quiçá, do país, a empresa 
viu a necessidade de ampliar o 
negócio, que culminou com o 
início da construção (em 2019) 
de uma unidade fabril em co-
-financiamento com a Agência 
do Vale de Zambeze, no âmbito 
do programa fundo catalítico e 
SUSTENTA. 

CENTROS DE APOIO 
AOS PRODUTORES 

Para impulsionar a comer-
cialização, a Agência do Vale de 
Zambeze construiu Centros de 
Apoio ao Produtor (CAP), em 
cinco distritos, nomeadamente 
Cahora Bassa, Marara, Chan-
gara, Chiúta e Moatize, para os 

Gersone Nunes, Agência do Vale de Zambeze

Por espécie, a carne bovina 
teve um acréscimo de 9,23 por 
cento em relação a 2021. A car-
ne suína teve um crescimento 
de 3,89 por cento, a carne  13 

por cento, a carne ovina teve um 
decréscimo de 100 por cento e a 
de frango um acréscimo de 47,37 
por cento.

De acordo com Gersone Nunes, a certificação do 
cabrito como indicação geográfica tem sido impor-
tante na medida em que permite expor o produto no 
mercado nacional e internacional com bastante su-
cesso. 

Além de Tete, a agência tem impulsionado a pro-
dução de cabritos, em parceria com a empresa Mo-
zAgri, no distrito de Báruè, na província de Manica, 
mas sublinha que, diferente do de Tete, o cabrito de 
Manica é o que tem beneficiado de suplementação na 
época seca. 

Num outro desenvolvimento, Nunes disse estar 

em curso um trabalho de consciencialização dos cria-
dores para que não assumam o gado como animal de 
estimação, porque existem criadores com 200, 300 ou 
mais cabeças de gado caprino e bovino que receiam 
vendê-las. “Mas também temos um crescente núme-
ro de produtores familiares que já têm consciência de 
comercializar os ruminantes para melhorar as condi-
ções de vida”.

A Direcção Provincial de Actividades Económicas 
tem, entre outras medidas, vacinado os animais de 
modo a serem vendidos em melhores condições de 
sanidade. 

Valorizar cabrito de Tete

Os produtores de gado caprino e bovino, 
neste ponto do país, mostram-se satisfeitos 
com a cadeia de comercialização dos ani-
mais, uma vez que o sistema usado para as 
trocas comerciais tem vindo a melhorar a sua 
vida. 

Segundo o presidente provincial das as-
sociações de criadores de caprinos, bovi-
nos e ovinos, em Tete, Ginho Bulande, “até 
ao momento não temos  muito por que nos 
queixarmos, talvez por ser a primeira expe-
riência. Em relação aos preços de referência 
está tudo bem”. 

Acrescentou que se recorda que antes de 
haver centros de retenção e a organização 
de produtores em associações, cada criador 
vendia os animais de forma arbitrária e não 
havia equilíbrio em relação aos preços. “Por-
tanto, há animais suficientes para abastecer 
o matadouro de modo a operar com um pla-
no. Há capacidade, também, de fornecer os 
animais para outras casas de matança”, re-
feriu.

Existem, na província de Tete, mil cria-

dores filiados em associações com estrutura 
administrativa autónoma, em cinco distritos 
onde foram construídos os cen-
tros de apoio ao produtor. 
Estas associações servem 
de intermediárias entre 
os criadores e compra-
dores (matadouro Ca-
nelfood). 

A empresa Canelfood, 
no quadro da responsa-
bilidade social, tem vin-
do a formar os criadores 
em matérias de maneio 
dos animais e a respectiva 
suplementação. “Portan-
to, os produtores têm 
vindo a melhorar 
na criação dos 
animais”, 
aludiu.  

Produtores satisfeitos com as vendas

Há mais famílias a apostarem na criação de cabritos em Tete 
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Carne de cabrito processada em Tete

Ginho Bulande, presidente das associações de criadores em Tete

quilogramas para bovinos e 35 
a 37 quilogramas para caprinos.

Dados do último senso pe-
cuário indicam que a província 
de Tete conta com mais de 600 
mil caprinos e tem sido conside-

rada a maior produtora nacional 
desta espécie. Nos últimos três 
anos, a empresa Canelfood, a 
maior fomentadora e proces-
sadora de carne local, comprou 
nas comunidades mais de 100 

mil cabritos, num valor superior 
a 10 milhões de Meticais.

Segundo Miller Hassan, mé-
dico veterinário e coordenador 
do departamento de pecuária 
nos Serviços Provinciais de Ac-
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O Estuário do Espírito Santo é um braço-de-mar na margem ocidental da Baía de Maputo onde 
desaguam 4 rios, nomeadamente, rio Tembe, Umbeluzi, Matola e Infulene. A sua profundidade 
máxima é de 11 metros, com os canais dragados. O termo Estuário de Espírito Santo faz referência 
à antiga denominação do Rio Matola, que era conhecido em português como Rio Espírito Santo. 
A margem norte deste estuário apresenta uma grande actividade económica, terminando num 
grande porto comercial e de pesca. A parte que se encontra no município da Matola é altamen-
te industrializada, incluindo uma antiga refinaria de petróleo, uma fábrica de cimento, salinas e 
outras actividades.

Sommerschield é um bairro de Maputo, nomeado a partir do médico norueguês Oscar Somers-
chield, que foi concessionário de uma grande gleba de terras da então Lourenço Marques (hoje 
Maputo). Ele tornou-se proprietário de uma quinta que foi baptizada com o seu apelido e nela 
estabeleceu a sua residência e uma clínica particular. A casa da quinta de Somerschield, situada 
nas proximidades da Ponta Vermelha, acabou atalhoada e as terras vendidas por ele mesmo para 
a Delagoa Bay Lands Syndicate, Ltda. em 1903. Posteriormente, houve parcelamento e urbaniza-
ção que deram origem a um bairro residencial a partir de 1960.

A Ucrânia é um grande país da Europa de Leste conhecido pelas suas igrejas ortodoxas, pela 
costa do Mar Negro e pelas montanhas arborizadas. A sua capital, Kiev, alberga a Catedral de San-
ta Sofia com a sua cúpula dourada, mosaicos do século XI e frescos. Sobre o rio Dnieper encontra-
-se o complexo de mosteiros de Kiev-Pechersk, um local de peregrinação cristão onde se encon-
tram relíquias de túmulos citas e catacumbas com monges ortodoxos mumificados. 

Holocausto foi o genocídio ou assassinato em massa de cerca de seis milhões de judeus durante 
a Segunda Guerra Mundial, no maior genocídio do século XX, através de um programa sistemáti-
co de extermínio étnico patrocinado pelo Estado nazista, liderado por Adolf Hitler e pelo Partido 
Nazista e que ocorreu em todo o Terceiro Reich e nos territórios ocupados pelos alemães durante 
a guerra. Dos nove milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de dois 
terços foram mortos, mais de um milhão de crianças, dois milhões de mulheres e três milhões de 
homens judeus também morreram durante o período.

PENSATEMPO SABIA QUE…

Respostas: baeba

As obras “Rabhia”, “Xitala Mate” e “Niketxe” são, respectivamente, de:
a) Luís Bernardo Honwana, José Craveirinha e Orlando Mendes
b) Lucílio Manjate, Aldino Muianga e  Paulina Chiziane
C) Calane da Silva, Francisco Noa e Noémia de Sousa
d) Noémia de Sousa, Rui Knofli e Paulina Chiziane
e) Aldino Muianga, Orlando Mendes e Luís Bernardo Honwana 

A palavra infeliz é composta por
a) Prefixação
b) Sufixação
c) Justaposição
d) Aglutinação
e) Primitiva

Em que ordem surgiram os modelos atómicos?
a) Thomson, Dalton, Rutherford e Rutherford-Bohr 

       b) Rutherford-Bohr, Rutherford, Thomson e Dalton 
       c) Dalton, Rutherford-Bohr, Thomson e Rutherford 
      d) Dalton, Thomson, Rutherford-Bohr e Rutherford 
      e) Dalton, Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr

A Constituição multipartidária em Moçambique foi introduzida no ano de:
a) 1999
b) 1992
c) 1989
d) 1985
e) 1990

Um dos maiores acidentes geográficos da província de Inhambane é:
a) Arquipélago de Bazaruto
b) Estrada Nacional N.º 1
c) Vilankulo
d) Timbila

Terra gira cada vez mais
rápido e dias são mais curtos

N
os últimos anos, desde 
que os relógios atómi-
cos começaram a re-
gistar o ritmo da rota-
ção da Terra, têm sido 

registados vários dias mais curtos 
do que o esperado, na ordem dos 
milissegundos a menos. Em 2020, 
foram registados os 28 dias mais 
curtos da história, depois a 26 de 
Julho deste ano o dia durou me-
nos 1,5 milissegundo do que se 
esperava.

Leonid Zotov, investigador da 
Universidade Estatal de Moscovo, 
explica que “desde 2016 a Ter-
ra começou a acelerar. Este ano 
roda mais rápido do que em 2021 
e 2020”, cita a CBS News. Se con-
tarmos desde a formação do pla-
neta, os dias têm sido mais lon-
gos: há 1,4 mil milhões de anos, 
o dia tinha apenas 19 horas. Em 
média, cada dia dura mais 74.000 
avos de segundo actualmente, 
mas a rotação da Terra varia, se 
olharmos numa perspectiva diá-
ria.

O degelo e regelo dos glacia-
res, fenómenos naturais intensos 
como terramotos ou ventos e o 
clima podem ser os responsáveis 
por estas irregularidades, com al-
guns investigadores a apontarem 
o fenómeno “Chandler wobble”, 

um desvio irregular nos pontos de 
rotação da Terra relativos à Terra 
sólida, também como causa.

Desde 1972, a comunidade tem 
vindo a adicionar o Segundo In-
tercalar como forma de compen-
sar e garantir que os relógios este-
jam sincronizados. Agora, com a 

tendência de os dias ficarem mais 
curtos, pode haver a necessidade 
de se adicionar um Segundo In-
tercalar negativo, com o relógio 
UTC a “saltar” um segundo. Estas 
“manobras” têm grande impac-
to em sistemas tecnológicos e a 
Meta já veio a público pedir que 

se pare a sua utilização, alegando 
anomalias nos serviços da Reddit 
e da Cloudflare por este motivo. 
Um Segundo Intercalar negativo 
pode potencialmente causar ain-
da mais disrupções.

Oleg Obleukhov e Ahmad 
Byagowi, engenheiros do Meta, 

referem que “o impacto de um 
Segundo Intercalar nunca foi tes-
tado nesta escala; pode ter um 
efeito devastador no software que 
assenta nos temporizadores ou 
agendadores”.

Exame informático.pt
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Governo busca parceiro 
estratégico para FACIM

Parceiro para financiar a construção do pavilhão multi-uso será conhecido até Dezembro

Gil Bires, director-geral da APIEX

O 
Governo mo-
ç a m b i c a n o , 
através da Agên-
cia para a Pro-
moção de Inves-

timentos e Exportações 
(APIEX), está a finalizar 
os procedimentos para a 
identificação de um par-
ceiro estratégico para o 
desenvolvimento, cons-
trução e gestão de infra-
-estruturas do Centro 
Internacional de Feiras 
e Exposições no qual vão 
decorrer as futuras edi-
ções da Feira Internacio-
nal de Maputo (FACIM), 
entre outros eventos do 
género.

Segundo o director da 
APIEX, Gil Bires, o que se 
pretende é requalificar o 
actual recinto localizado 
em Ricatla, no distri-
to de Marracuene, com 
vista a implementar, 
de forma sustentável, o 
projecto de desenvolvi-
mento e modernização 
da FACIM, tendo como 
modelo de financiamen-
to o regime de Parceria 
Público-Privado (PPP).

Na verdade, trata-se 
da retoma de um pro-
jecto que já vinha sendo 
enunciado pelos ges-
tores do já extinto Ins-
tituto para a Promoção 
de Exportações (IPEX) 

que também herdou 
esta iniciativa da tam-
bém extinta Sociedade 
Gestora de Exposições, 
Feiras e Congressos (SO-
GEX) que eram as enti-
dades organizadoras da 
FACIM antes da APIEX.

O projecto que agora 
se pretende edificar em 
Ricatla compreenderá 
um pavilhão multi-uso 
convencional com di-
mensão de 2,1 hectares, 
cuja finalidade prin-
cipal é acolher a rea-
lização de exposições 
e vários eventos afins, 
três pavilhões temáticos 
convencionais, com di-
mensões de 1,5 hectare e 
uma zona de exposições 
agro-pecuárias e pesca/
aquacultura que deverá 
ocupar dois hectares.

Gil Bires referiu que 
a escolha do modelo de 
PPP resulta do facto de 
o Estado moçambicano 
não dispor de recursos 
financeiros para a via-
bilização do projecto de 
requalificação do recinto 
da FACIM na sua pleni-
tude. “É com base neste 
pressuposto que foi lan-
çado o concurso público 
internacional visando a 
identificação de um par-
ceiro”.

Aliás, aquando da 

montagem das tendas 
que tem estado a aco-
lher a FACIM desde 2011, 
foi dito que o tempo de 
vida útil daquelas era 
de 10 anos. Entretanto, 
embora aquelas infra-
-estruturas possam ser 
usadas durante mais al-
guns anos, faz parte da 
estratégia da APIEX re-
verter o actual cenário e 
viabilizar o projecto de 
modernização. “O es-
forço financeiro que te-
mos feito para garantir a 
manutenção das tendas 
é maior porque elas es-
tão lá há alguns anos”. 

Bires revelou ainda 
que a FACIM é sustentá-
vel, pois consegue pagar 
as despesas de organiza-
ção do evento, todavia, 
“é importante referir 
que como entidade ges-
tora da infra-estrutura 
temos concentrado es-
forços de modo a tornar 
a feira mais viável finan-
ceiramente”, aludiu Gil 
Bires. 

A nossa fonte acres-
centou que para a rea-
lização da FACIM são 
necessários alguns mi-
lhões de Meticais, cujo 
montante se escusou a 
especificar, que provém 
de receitas geradas pela 
organização do mesmo 

evento no ano anterior, 
bem como por parte do 
valor resultante de par-
cerias estratégicas que 
a APIEX estabelece com 
algumas empresas e ins-
tituições.

RENTABILIZAÇÃO 
DE RICATLA

Desde a inauguração 
do espaço de Ricatla um 
dos aspectos mais co-
mentados tem sido a sua 
rentabilização durante 
o intervalo entre as fei-
ras. Para ultrapassar este 
imbróglio, Gil Bires disse 

que a APIEX, em parceria 
com algumas institui-
ções públicas e privadas 
tem apostado na promo-
ção de feiras temáticas, 
como parte da estratégia 
para o aproveitamento 
do espaço, bem como 
para garantir a contínua 
manutenção do recinto.  

Tomou como exem-
plo a realização, ao longo 
deste ano, de diversos 
eventos com destaque 
para a Feira de Comer-
cialização Agrícola, Fei-
ra do Gado e Fórum de 
Negócios Moçambique-
-Malawi.  

Procurámos saber de 
Gil Bires se o presen-
te modelo de feira pode 
ser visto como viável e 
moderno em termos de 
organização, estrutura e 
modelo de exposição, ao 
que respondeu ser viável, 
mas a FACIM precisa de 
se tornar numa feira mo-
derna, que responda aos 
padrões internacionais. 

Sublinhou que “é este 
o desafio que temos e es-
forços estão sendo envi-
dados com vista a tornar 
o recinto da FACIM um 
local de negócios por ex-
celência” e acrescentou 
que “a constante preo-
cupação em trazer ele-
mentos inovadores em 
cada uma das edições 
visa essencialmente tor-
nar a feira um local pri-
vilegiado para fazer ne-
gócios”.

Outro desafio é a pro-
fissionalização da orga-
nização da feira que, se-

gundo apurámos, “está 
em curso”, mas Gil Bires 
diz ser um processo, pois 
todos os anos a insti-
tuição organizadora do 
certame procura fazer o 
balanço do seu desem-
penho por forma a traçar 
a melhor estratégia com 
vista a satisfazer os ex-
positores e o público em 
Geral nas edições subse-
quentes. 

“Tendo terminado 
a 57.ª Edição da FACIM 
2022, a APIEX já está 
a planificar a próxima 
edição que se pretende 
mais inovadora e atrac-
tiva comparativamente à 
FACIM-2022. Temos um 
sector responsável pela 
promoção de exporta-
ções, o qual se encarrega 
do processo de prepara-
ção e organização da FA-
CIM”, sublinhou.

Ainda sobre a edição 
passada, domingo soube 
que participaram 2325 
expositores nacionais e 
estrangeiros, deste nú-
mero 2050 eram nacio-
nais. Ao todo, 18 países 
estiveram presentes com 
várias empresas. Como 
resultado foram assina-
dos vinte acordos.

Além disso, foram 
realizados 32 seminários 
temáticos que contaram 
com a participação de 
mais de 2400 pessoas. 
Em termos de visitantes, 
51.300 pessoas acorre-
ram ao espaço de Ricatla 
durante a semana em que 
durou o certame.  

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

Há quem está contra o
nosso desenvolvimento Aos poucos, os vendedores de esqui-

na, sobretudo na zona baixa da cidade 
de Maputo, parecem estar a reocupar 
os passeios, naquilo que pode ser uma 
afronta às ordens emanadas pelo Con-
selho Municipal.

Durante vários meses, a cidade viveu 
momentos de tranquilidade com a reti-
rada dos vendedores que, em princí-
pio, deviam ser integrados em diversos 
mercados da capital do país, alguns dos 
quais estão no plano de construção.

Eu, que à ida ao serviço e no regres-
so à casa uso “chapa-100”, tenho no-
tado com preocupação a reocupação 
dos passeios pelo comércio informal, 
principalmente na Av. Guerra Popular. 
Novamente, as pessoas enfrentam difi-
culdades para, livremente, circularem 
pelos passeios e com o risco de ficarem 
sem os seus pertences, já que a confusão 
criada é ambiente fértil para a actuação 
dos amigos do alheio.

Mais do que isso, a cidade volta a re-
gistar, pelo menos nos lugares de aglo-
meração dos vendedores informais, lixo 

espalhado no chão. Isto acontece por-
que os vendedores não se preocupam 
em procurar os contentores para deitar 
as embalagens dos bens que vendem, 
nem os restos de comida e pratos des-
cartáveis que usam nas refeições. Tudo 
vai para o chão.

Que fique claro, não tenho nada 
contra a venda informal, porque quer 
queiramos, quer não, é uma realidade 
não apenas de Moçambique, mas de 
muitas cidades africanas. O comércio 
é uma das principais fontes de sobrevi-
vência da população urbana, até porque 
não há emprego formal que absorva a 
todos.

Sou apologista de um comércio 
exercido em lugares apropriados, por-
tanto, sem representar incómodo e 
muito menos atentado à saúde dos 
vendedores, muito menos dos compra-
dores.

Assim, apelo ao Conselho Municipal 
a não desistir dos esforços visando reor-
ganizar o comércio na capital do país.

Helena Mussa

Vendedores de esquina de volta?

A minha mente anda com um misto de sa-
tisfação e apreensão, tendo em conta os últimos 
acontecimentos em matéria de combate ao ter-
rorismo que assola algumas áreas da provín-
cia de Cabo Delgado, fenómeno estranho que, 
como se sabe, é caracterizado por assassinato da 
população e destruição e roubo de bens desta.

Satisfação porque as Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS) estão a registar resultados, quanto a 
mim, satisfatórios no teatro das operações. Por 
outras palavras, com a ajuda do contingente mi-
litar dos países amigos, as FDS estão a conseguir 
desestruturar o inimigo.

Aliás, é por causa das conquistas logradas no 
terreno que a população está gradualmente a 
retornar, voluntariamente, às suas zonas de ori-
gem para se ocupar das suas actividades do dia-
-a-dia, produzir para o auto-sustento e venda 
dos excedentes agrícolas.

Ao mesmo tempo, pelo que tenho acompa-
nhado através da imprensa, as instituições pri-
vadas e do Estado estão também de volta à sua 
plena funcionalidade, para a satisfação das ne-
cessidades da população regressada. Isto agra-

da-me sobremaneira.
Todavia, preocupam-me os relatos de tenta-

tiva de expansão dos ataques para as províncias 
vizinhas. Há alguns meses, foram reportados 
ataques na província do Niassa e ainda bem que 
prontamente as FDS conseguiram repor a tran-
quilidade da população.

Há pouco mais de uma semana, foram con-
firmados ataques quase simultâneos em dois 
distritos da província de Nampula, onde  mor-
reram pelo menos seis pessoas, incluindo uma 
missionária de nacionalidade italiana da Igreja 
Católica Apostólica Romana.

Este cenário mostra que precisamos de ser 
mais unidos, como moçambicanos, para evitar 
que a insurgência se torne um fenómeno gene-
ralizado em Moçambique.

O actual estado das coisas revela também 
que há, infelizmente, desde a proclamação da 
independência nacional, gente que não quer ver 
o nosso país a trilhar os caminhos do desenvol-
vimento.

Estejamos atentos.

Ezequiel Jossai

Cidadãos falam do aumento de suicídios
O suicídio tem sido visto por algumas pessoas, 

quando estão em dificuldades, como “recurso” 
para a resolução de problemas, principalmente, na 

camada juvenil. As estatísticas indicam que, nos 
últimos três anos, perto de 8 mil cidadãos foram 
encaminhados aos hospitais após tentarem tirar a 

própria vida. 
domingo saiu à rua para ouvir a opinião dos cida-

dãos sobre a razão do aumento dos casos de suicídio.

RELAÇÕES 
AMOROSAS

– Daniela Roque, estudante

Os suicídios têm sido recor-
rentes nos adolescentes. Nesta 
camada as relações amorosas 
têm sido a principal razão para 
alguém pensar em tirar a própria 
vida porque não sabe gerir as 
emoções após o término de um 
relacionamento. 

Na semana passada, acompa-
nhei o caso de uma adolescente 
que se suicidou porque não sou-
be fazer a gestão das emoções 
após o fim do relacionamento 
com o namorado.

Outro ponto é que os adoles-
centes estão mais preocupados 
em namorar em vez de se fo-
carem nos estudos e isso acaba, 
em muitos casos, em morte por 
suicídio. 

DEPRESSÃO

– Auro Nhalevilo, gestor 
comercial

O suicídio é influencia-
do pela depressão. A pessoa 
fica deprimida por vários 
motivos. Por exemplo, pode 
afeiçoar-se a alguém e, por 
alguma razão, a relação ter-
minar. Mas também a de-
pressão pode vir a partir do 
“bullying” no trabalho ou na 
escola, pode ser por obesida-
de ou uma característica no 
seu corpo que as outras pes-
soas comentem a respeito, 
tais como “estás muito gor-
da. Estás acima do peso”, em 
vez de conversarem ou acon-
selhá-la ficam a provocá-la. 

É possível prevenir o sui-
cídio, mas é algo muito pes-
soal. Tem a ver com amor 
próprio.

DECEPÇÃO  

– Níssia Magumane, es-
tudante

O suicídio é motivado 
pela decepção e pressão so-
cial que as pessoas sofrem, 
principalmente os jovens. 
Tem havido muita concor-
rência profissional e econó-
mica, que, de certa forma, 
concorre para o recurso ao 
suicídio.

Para evitar ou minimizar 
esta prática, os pais devem 
ser mais abertos com os fi-
lhos e conversarem com 
eles porque em muitos casos 
acontecem por problemas 
banais e insignificantes.

A solução do problema 
seria colocar psicólogos nas 
escolas. 

FALTA DE 
OPORTUNIDADES

 – Zacarias Guerreiro, 
jornalista

É difícil perceber, 
efectivamente, por que 
os suicídios ocorrem. 
Entretanto, o custo de 
vida e a falta de opor-
tunidades de emprego 
são algumas das causas. 
Para evitar o proble-
ma, os jovens deviam 
focar-se na formação e 
desenvolver parcerias 
para a ocupação em algo 
produtivo e que não lhes 
encaminhe para a frus-
tração.

PRESSÃO 
FAMILIAR 

– Rosimery Rodri-
gues, estudante

 
Na minha opinião, 

o que leva alguém a 
suicidar-se é a depres-
são, motivada, muitas 
vezes, pela pressão 
familiar e falta de em-
prego. O que sucede é 
que as pessoas acham 
que depressão é brin-
cadeira, mas é algo 
muito sério.

Uma forma que po-
deria evitar o suicídio 
é o cultivo de enten-
dimento entre as pes-
soas, isto é, abertura e 
empatia, porque o que 
parece algo banal pode 
acabar em tragédia.

CUSTO DE VIDA

– Wilker Dias, docente 

O aumento do número de 
casos de suicídio tem vários 
factores, dos quais podemos 
destacar o alto custo de vida 
que acaba sendo uma alavan-
ca porque as pessoas ficam 
sufocadas. Outro aspecto é 
que a juventude hoje em dia 
está praticamente focada nas 
aparências, por isso acaba se 
endividando e, consequen-
temente, recorre ao suicídio 
quando não encontra solução.

A falta de emprego é, tam-
bém, outro motivo do aumen-
to do índice de autodestruição 
na camada juvenil e não só. 
Também existe a pressão pro-
fissional na medida em que 
estamos num ambiente tóxico 
de trabalho que pode culminar 
com este acto que é, aparente-
mente, a solução de tudo.
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MODO DE PREPARAR

 – 1 tomate 

– 100 gr de queijo coalho (usamos 
o feta) 

– 130 gr de atum cozido (1 lata) 

– 150 gr de farinha de trigo 

– 5 gr de fermento químico 

– 3 ovos 

– 100 ml de azeite 

– sal 

– pimenta 

Materiais

– forma de muffins

Bolinho de atum 
tomate e queijo 
INGREDIENTES

RECEITA

Lave e corte os tomates em pedaços. Escorra o atum e corte o queijo (feita) 
também em pedaços. Numa tigela, misture os ovos, a farinha, o fermento, o 
azeite e tempere com sal e pimenta a gosto. Acrescente o tomate, o atum e o 
queijo. Misture. Verta/despeja na forma (de muffins) já untada com manteiga e 
farinha. Leve ao forno por 20 min a 180°C. Está pronto. 

Fonte: petitchef

Como eliminar gases

Cuidado com o homem 
que levas para casa

– vovó Celeste Sitoe, residente em Maputo, 
em conversa com o jornal domingo

O acúmulo de gases pode resultar em 
problemas mais sérios, como a distensão 
abdominal. Veja em seguida alguns ali-
mentos que causam gases.

Leite e queijo – especialmente inte-
grais com muita gordura; mariscos e ovos; 
refrigerantes e outras bebidas com gás; 
feijão, milho, ervilha, lentilha e grão-de-
-bico (principalmente se mal cozidos); 
brócolis, couve-flor, cebola, repolho, pe-
pino, nabo e couve-de-bruxelas; abaca-
te, melão e melancia.

Entretanto, existem alimentos que 
ajudam a eliminar gases: abacaxi ou ma-
mão no final das refeições, pois ajudam na 

digestão; tomate, chicória e aspargos; chá 
de erva-cidreira, gengibre, erva-doce ou 
carqueja; iogurte kefir ou iogurte natural 
com bífidos ou lactobacilos; legumes ri-
cos em água; maçã. Ingerir  água, de um 
litro e meio a dois por dia, também pode 
ajudar.

Se os sintomas persistirem, procure 
um profissional da saúde para a realiza-
ção de um exame do trânsito intestinal. 
Também é importante seguir as dicas de 
alimentação descritas acima.

Fonte: retirado de https://www.ecycle.com.br/
gases/

SAÚDE

A história de relacionamentos 
afectivos é traçada por diferentes di-
nâmicas, algumas das quais se asse-
melham a uma lâmpada queimada, 
cuja solução para o problema não 
pode ser diferente de – ainda que 
custoso – trocá-la. 

Entretanto, numa busca pelo su-
primento do buraco deixado na alma, 
há quem corre às cegas e guiado pelo 
coração e termina a saga traído pelo 
próprio dedo. 

E quando se trata de mulheres, a 
cruz parece mais pesada ainda, so-
bretudo se estas tiverem filhas dentro 
de casa.

É que, segundo diz a vovó Celes-

te Sitoe, residente em 
Maputo, em conversa 
com o jornal domingo, 
quando a mulher se en-
contra envolvida nessa 
sacha, esse caso amo-
roso pode ser porta de 
entrada para desgraça 
sem precedentes, pois 
“os homens de hoje não 
perdoam, atacam tudo 
o que vêem pela fren-
te”. Afirma que, nos 
tempos idos, “quando 
eles se juntavam com 
uma mulher que tives-
se filhas, eles criavam 
essas crianças como se 
fossem suas, diferen-
te do que vemos nestes 
tempos”.

Ela explica que a so-
ciedade mudou, “as 
pessoas agem de forma 
assustadora, com co-
ragem que no passado 
não existia. Por isso, é 
preciso ter muito cui-
dado, não seguir só o 
coração”. Nesta linha, 
alerta: “Cuidado com o 
homem que levas para 
casa. Desconfia e avalia 
o padrasto que arranjas 
para as tuas filhas, se-
não podem ser vítima 
de violência sexual”, 
alerta.
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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

05:55 Hino Nacional 
06:00 Filme Nacional:  Tchuma 
Tchato  
07:00 Bom Dia Moçambique  
Directo
09:00 TV Surdo  
09:30 Debate de Palmo e Meio:  Em 
Conversa Com Tayna Gaspar  
Gravado/Cabo Delgado
10:00 Conversas em Casa  
Gravado
10:30 Rinu e Amigos: Almoço Com 
os Bons Amigos   Programa 05
10:45 Videos Clips do Rinu  
11:00 Canal Zero Repetição
11:30 Antena do Soldado   
12:00 Análise Global       Directo
13:00 Jornal da Tarde Directo
14:00 Qualificação Para Taça CAF: 
Ferroviário da Beira vs AS Dante Abeche 
Directo/Zimpeto
17:15 Moçambique Digital  
17:45 Concerto  Jimmy Dludlu  
Gravado/CCFM
19:30 Domingo Familiar   Episódio 
07
20:00 Telejornal Directo
21:00 Grande Entrevista: Chiquinho 
Conde/ Treinador da Seleção Nacional de 
Futebol  
22:00 Espectáculo Musical: The 
Black Eyed Peas - “World Tour”  

00:00 Domingo Familiar     Repetição
00:30 Qualificação Para Taça CAF: 
Ferroviário da Beira vs AS Dante Abeche 
Repetição
02:00 TV Surdo Repetição
02:30 Life Style Repetição
03:30 Grande Entrevista: Chiquinho 
Conde/ Treinador da Seleção Nacional de 
Futebol Repetição
04:30 Passadeira Vermelha  
Repetição
04:45 Análise Global  Repetição
05:40 Hino Nacional 

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

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

1:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

06:30- IMPORTÂNCIA DA LETRA 
DAS MÚSICAS NA EDUCAÇÃO

08:00-TU AÍ, TU AQUÍ

09:15- DESPORTO / CULTURA E 
SAÚDE

10:00- NGOMA MOÇAMBIQUE- 
2022

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

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLENTIM METEOROLÓ-
GICO

13:00- ESTA SEMANA ACONTE-
CEU

14:30- 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
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CINEMA

Agenda
Cultural

Narco-Santos: Netflix 
é ameaçada de processo 

ÁRIES
Desde já, se você mentiu, omitiu, cometeu 

algum erro, agora é o momento de dizer a verda-
de, abra seu coração! Você pode fazer novas es-
colhas e até mesmo se libertar de maus hábitos.  
TOURO

De antemão, essa pode ser uma semana de 
dramas e brigas. De excesso de passividade e 
necessidade de receber aprovação do outro. Mas 
você não precisa de nada disso, não é mesmo?  
GÉMEOS

A primeira vista, a sua intuição estará poten-
te nessa semana. Novas ideias e caminhos, en-
tão, recicle seus pensamentos e atitudes. Saia do 
piloto automático.  
CÂNCER

A principio, o começo da semana pode ser 
conturbado. Busque apoio na família e evite le-
var problemas para casa e causar problemas em 
casa. Contudo, se você sentir necessidade se fe-
che no seu cantinho, dê uma pausa.  
LEÃO

Se você se descontrolar, poderá sobrecar-
regar a saúde essa semana. Ainda há muito a 
fazer, mas precisa saber priorizar e descansar. A 
Lua minguante levará algumas situações, mas 
trará outras.  
VIRGEM

Em primeiro lugar, a Lua Minguante ativa 
Vênus no seu signo e pode criar uma turbulên-
cia, o conselho é: desapega, não vibre na raiva 
e revolta senão você pode perde a chance de 
receber as coisas boas desse trânsito. Oportuni-
dades podem vir de alguma situação do passado 
também. Pode até ser alguém que você possa 
recorrer para pedir ajuda. O Sol em Libra trará 
diplomacia e mais ânimo para atividades. 
LIBRA

A principio, essa semana pode ser recheada 
de boas notícias e segredos revelados! Não se 
preocupe demais e foque em buscar soluções 
para as situações mais críticas. A fase é muito boa 
para estudar, viajar e formar novas parcerias. O 

Sol entra no seu signo e sua “bateria” energéti-
ca será recarregada. Aproveite, pois sua mente e 
seu corpo estarão a mil.
ESCORPIÃO

Em suma, esse é um período para cuidar da 
mente e do corpo, respire e mantenha a calma! 
Pense em fazer uma faxina interna e quem sabe 
até estender para a casa e o guarda-roupas? A 
Lua minguante pode acabar com sua paciência 
o que te leva a explodir, então trabalhe o auto-
controle! 
SAGITÁRIO

Semanas das ideias renovadas! Reveja cren-
ças e padrões para que a rigidez elevada se 
desfaça e os caminhos se abram. A primeira 
vista, você pode sentir vontade de se afastar de 
algumas pessoas ou grupo, mas faça isso de ma-
neira diplomática, afinal ali na frente pode sentir 
vontade de reatar. 
CAPRICÓRNIO

Antecipadamente, sua rotina pode estar 
mais tensa devido ao acúmulo de tarefas. E qual 
será a solução? Priorizar e organizar! Além disso, 
tire um tempo para relaxar e se exercitar.  
AQUÁRIO

Antes de mais nada, se desapegue, solte, dei-
xe ir, se liberte! Se você prender aquilo te apri-
siona e te estressa a coisa só vai piorar. Procure 
simplificar sua vida, sua rotina e relações.Nessa 
semana as relações podem ser desafiadoras pois 
você estará impaciente, irritável e instável. Res-
pire, pois logo o Sol em Libra chega para clarear 
sua mente e trazer a primavera para esquentar 
esse coração. 
PEIXES

Antes de mais nada, atenção à saúde e ques-
tões familiares. Problemas com a justiça e con-
tratuais podem acontecer.Assim como perdas 
financeiras, entrar em dívidas, perder a carteira 
e afins. Portanto, preste muita atenção aos seus 
pertences. Mantenha a mente alerta até mesmo 
para evitar brigas. O Sol em Libra vem para ame-
nizar isso tudo e trazer renovação e alegria.

Narco-Santos é a nova série co-
reana da Netflix baseada em fatos 
reais. Ambientada no Suriname, a 
trama conta a história de um ho-
mem que arrisca a vida em uma 
missão secreta para capturar um 
traficante coreano. A história, no 
entanto, já está causando proble-
mas para a gigante do streaming. 
Lançado em 6 de setembro, o do-
rama _designação dada aos dramas 
televisivos em língua coreana_ fez 
com que o Suriname ameaçasse 
processar a Netflix. O motivo da 
acção legal contra os produtores da 
série seria a imagem negativa que a 
série sul-coreana mostra do país.

De acordo com a agência de no-
tícia Reuters, o maior problema é 
retratarem o Suriname como um 
“narcoestado”, uma economia que 
se sustenta pelo tráfico de drogas — 
algo que o governo tentou comba-
ter há décadas.

“O Suriname não tem mais a 
imagem que surge na série e não 
participa mais desse tipo de práti-
ca”, disse o ministro das Relações 

Exteriores, Albert Ramdin, em co-
municado divulgado recentemente 
no site do governo.

“Se as práticas apresentadas são 
verdadeiras ou falsas, está criando 

uma percepção negativa. O mundo 
inteiro vê essas coisas, então isso 
não é bom”.

Após o pronunciamento de 
Ramdin, a embaixada coreana na 

Venezuela também se pronunciou. 
Por manter relacionamento com o 
Suriname, divulgaram uma nota na 
terça-feira (14), pedido para que os 
coreanos residentes no país cuidas-

sem da própria segurança.
“Assumimos que os residentes 

coreanos no Suriname devem estar 
muito preocupados devido à exi-
bição do drama Narco-Santos. Sua 
segurança é nossa maior preocupa-
ção e, portanto, a embaixada fará o 
possível para garantí-la”.

A produtora Moonlight Film, 
co-responsável pela série, e a em-
presa Perfect Storm não se pronun-
ciaram sobre o aviso do governo do 
Suriname. 

Enquanto isso, a Ne-
tflix se recusou a comentar. 
Vale mencionar que a Coreia do 
Sul não recebeu nenhuma decla-
ração do Suriname, de acordo com 
um funcionário do Ministério das 
Relações Exteriores de Seul. Por-
tanto, parece que esse segue sen-
do apenas um assunto da Netflix. 
A série coreana é estrelada por Park 
Haesoo, ator de Round 6 e do re-
make La Casa de Papel: Coreia. A 
produção também conta com Ha 
Jungwoo e Hwang Jungmin nos pa-
péis principais
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“AFRICANO” DE BOXE MAPUTO-2022

d SÉRGIO MACUÁCUA 

Desporto

Publicidade

8064

República de Moçambique
IMOPETRO- IMPORTADORA MOÇAMBICANA DE PETRÓLEOS, LDA.

Concurso no 02/IMOP/CACL/2022

A IMOPETRO – Importadora Moçambicana de Petróleos Lda, convida as empresas
elegíveis a apresentar Propostas com vista à contratação dos seguintes Serviços:
Veri�cação de quantidades e qualidade na descarga de combustíveis líquidos –
Gasóleos, Gasolinas, DPK e GPL. Mais detalhes a respeito dos Serviços constam do
Documento de Concurso.

Podem participar neste Concurso as empresas que exercem a actividade de inspecção
de quantidades e qualidade produtos petrolíferos. Mais detalhes a respeito dos Serviços
constam do Escopo dos Serviços que faz parte do Documento de Concurso.

Os Concorrentes elegíveis interessados poderão obter mais informações e examinar o 
Documento de Concurso no endereço abaixo indicado, e adquiri-lo pelo montante não 
reembolsável de 500.000,00 MT (Quinhentos Mil Meticais). O método de pagamento 
deve ser por depósito ou transferência bancária para a conta no 147003610001, Nome do 
banco: Banco Comercial e de Investimentos; NIB: 0008 0000 01470036101 80, em nome 
da IMOPETRO, e o comprovativo respectivo deve ser apresentado no momento de levan-
tamento do Documento de Concurso.

Av. 25 de Setembro N0 1230 – Edifício 33 Andares - Bloco 5, 20 Andar
Caixa Postal: 1412, Maputo, Moçambique

E-mail: imopetro@imopetro.co.mz
Fax :+258 21 302278

As Propostas (Técnica e Financeira) deverão ser recebidas pela Contratante, no 
endereço abaixo indicado, até às 10:00 de Sexta-Feira, 21 de Outubro de 2022. 
Propostas atrasadas não serão consideradas. As Propostas serão abertas pela 
Contratante, no endereço abaixo, às 10:05 horas de Sexta-feira, 21 de Outubro 
de 2022, na presença dos representantes dos Concorrentes que desejarem estar 
presentes.

Av. 25 de Setembro n0 1230 – Edifício 33 Andares - Bloco 5, 20 Andar
Caixa Postal: 1412, Maputo, Moçambique

E-mail: imopetro@imopetro.co.mz
Fax :+258 21 302278

Maputo 12/09/2022

Anúncio de Concurso

Alcinda e Rady conquistam ouro

A
s pugilistas in-
t e r n a c i o n a i s 
moçambicanas 
Alcinda Pan-
guana e Rady 

Gramane conquis-
taram, na tarde de 
ontem, medalhas de 
ouro no Campeonato 
Africano de Boxe que 
decorre em Maputo, 
garantindo um en-
caixe de 10 mil dóla-
res norte-americanos  
cada.

A dupla cometeu 
a proeza de se tornar 
nas primeiras atletas 
de Moçambique a con-
seguirem medalhas de 
ouro num “africano”, 
prova na qual o país só 
havia conquistado, até 
então,  bronze.

Alcinda, na catego-
ria dos -71kg,  venceu 
a congolesa Brigitte 
Mbambi, por 5-0, ou 
seja decisão unâni-
me dos juízes. Foi um 
combate intenso, dis-
putado do primeiro ao 
último minuto, mas 
sempre com Alcinda 
em vantagem. A inter-
nacional moçambica-
na soube tirar partido 
da sua altura, desfe-
rindo, à distância, va-
lentes golpes contra a 
congolesa. 

Os primeiros dois 
assaltos foram domi-
nados por Alcinda, 
sendo que no terceiro 
Brigitte até equilibrou 
a contenda, mas já era 
tarde. Foi com toda a 
naturalidade que o júri 
anunciou o resulta-
do final de 5-0 para a 
moçambicana que co-
roa desta forma o seu 
ano de “ouro” com... 
ouro.

Já Rady Grama-
ne teve muito menos 
problemas para derro-
tar a argelina Djouher 
Benan, na divisão dos 
-75 kgs. A moçambi-
cana ganhou por de-
sistência da adversária 
por incapacidade físi-
ca de continuar com 
o combate. O árbitro 
suspendeu a contenda 
no decurso do terceiro 
assalto. É uma desis-
tência que foi sendo 
adiada pela argelina 
que durante todo o 
jogo ia levando fortes 
golpes na face, mas 

sempre recusando a 
rendição. 

Rady Gramane 
completa a sua par-
ticipação nesta prova 
com um desempenho 
irrepreensível, duas 
vitórias por KO. Rady, 
à semelhança da sua 
companheira Alcinda, 
teve um ano inesque-
cível, com medalha 
de ouro no Campeo-
nato da Zona IV que 
teve lugar em Mapu-
to, em Abril. Medalha 
de bronze no Mundial 
de Boxe Feminino na 
Turquia e, recente-
mente, prata nos Jogos 
da Commonwealth, na 
Inglaterra.

São as duas pugi-
listas mais cotadas 
do país e da Zona IV 
(África Austral), sendo 
que agora já têm um 
estatuto acima da mé-
dia no continente e no 
mundo.

Refira-se que, para 
além desta dupla, nes-
te “africano” de Ma-
puto, Moçambique 
teve ainda Fidelícia 
Cumbe, Benilde Ma-
caringue e Helena Ba-
gão. Helena conseguiu 
chegar às meias-fi-
nais, pelo que ganhou 
medalha de bronze e o 
correspondente pré-
mio de 2500 dólares 
oferecidos pela Con-
federação Africana de 
Boxe.

Entretanto, ainda 
ontem esteve em ac-
ção, nas finais, o trio 
masculino constituído 
por Yassine Nordine, 
Armando Sigaúque e 
Solomone Júlio. Até 
ao fecho desta edi-
ção ainda não haviam 
combatido.

Alcinda Panguana Rady Gramane
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COMBATE AO TERRORISMO 

Nacional
18 de Setembro de 2022

Assinantes da Declaração de Maputo 

PUBLICIDADE

Concurso no 38 de 17 - 09 - 2022

71 10 20 24 32

D
irigentes das Pro-
curadorias-Gerais, 
Direcções dos Mi-
nistérios Públicos   
e responsáveis pela 

investigação criminal de 15 
países, incluindo Moçam-
bique, comprometem-se a 
harmonizar os procedimentos 
internos estratégicos para tor-
nar a tramitação dos pedidos 
de cooperação mais expedita, 
através da adopção de uma 
plataforma electrónica de ar-
ticulação, troca e partilha de 
informação sobre o terroris-
mo.

Esta informação está 
contida na Declaração de 
Maputo que resume os com-
promissos assumidos no En-
contro Regional dos Ministé-
rios Públicos e das Polícias de 
Investigação Criminal sobre 
o Combate ao Terrorismo, 
Extremismo Violento e seu 
Financiamento.

São também decisões do 
encontro o estabelecimento 
de protocolos e memorandos 
de entendimento entre as 
instituições responsáveis pela 
investigação dos crimes de 
terrorismo e extremismo vio-
lento, e garantia da sua imple-

Região flexibiliza troca de informação

cooperação, enquanto se tra-
mitam os pedidos formais de 
assistência mútua, de modo 
a evitar-se casos de buro-
cracia excessiva, são outros 
compromissos assumidos. 
Serão adotadas, igualmente, 
medidas proactivas e san-
cionatórias de nível interno, 
incluindo boas práticas em 
harmonia com as convenções 
e tratados internacionais, so-

mentação efectiva de modo a 
reforçar os mecanismos legais 
As entidades deverão, igual-
mente, diligenciar, junto dos 
governos, a criação de órgãos 
robustos e articulados com 
vista ao combate ao terroris-
mo e seu financiamento.

Do mesmo modo, as par-
tes comprometem-se a in-
fluenciar os governos a ca-
pacitar os quadros do sector 
judiciário, magistrados do 
Ministério Público e judiciais, 

investigadores, polícias, entre 
outros actores através da for-
mação e troca de experiência, 
especialmente em matéria de 
investigação forense.

Fortalecer os órgãos 
judiciários e de investi-
gação em equipamento 
técnico para fazer face ao 
crime de terrorismo e seu fi-
nanciamento e adopção, no 
contexto da investigação, de 
procedimentos céleres atra-
vés de contactos informais de 

bre a matéria.
Entretanto, os participan-

tes do encontro assumiram 
compromissos também sobre 
a concepção e adopção de um 
formulário electrónico único 
para flexibilizar os pedidos 
informais de Cooperação Ju-
rídica e Judiciária em Matéria 
Penal.

Neste contexto, será con-
cebido um formulário elec-
trónico flexível para monito-
ria dos pedidos informais de 
cooperação jurídica e judiciá-
ria em matéria penal, tendo 
em conta os padrões inter-
nacionais e a legislação in-
terna dos respectivos países. 
Será, igualmente, criado  
um comité responsável pela 
concepção da proposta de 
formulário electrónico a ser 
constituído pelas Repúblicas 
da África do Sul, de Angola, 
de Moçambique e Democrá-
tica do Congo, num prazo 
de 90 dias contados desde a 
aprovação da declaração de 
Maputo.

Relativamente ao estabe-
lecimento de mecanismo de 
cooperação, serão criadas re-

des de pontos focais dos Mi-
nistérios Públicos e das Polí-
cias de Investigação Criminal, 
para a articulação na investi-
gação de matérias relativas ao 
terrorismo e crimes conexos, 
a ser coordenada pelo Zimba-
bwe e pela Nigéria.

Ainda nesta matéria serão 
estabelecidas redes de pon-
tos focais para partilha de 
informação e cooperação in-
formal, a ser coordenada por 
Malawi e Quénia, para além 
da formalização da realização 
de encontros períodos entre 
as Procuradorias-Gerais, Di-
recções dos Ministérios Pú-
blicos e órgãos responsáveis 
pela investigação, no âmbito 
do combate ao terrorismo, 
extremismo violento e seu fi-
nanciamento.

A Declaração de Maputo 
foi aprovada por todos os par-
ticipantes, nomeadamente da 
África do Sul, Angola, Bots-
wana, Democrática do Con-
go, Malawi, Moçambique, 
Namíbia, Nigéria, Quénia, 
Tanzânia, Ruanda, Uganda, 
Zimbabwe e os Reinos de Es-
watini e do Lesotho.

Oficinas criativas
na penitenciária de mulheres

Um grupo de artistas 
está, desde Abril, a desen-
volver uma série de activi-
dades ligadas às artes junto 
às reclusas do Estabeleci-
mento Penitenciário Espe-
cial para Mulheres, localiza-
do no município da Matola, 
província de Maputo. 

Trata-se de uma inicia-
tiva de “Arte para a Mu-
dança”, um projecto criado  
por artistas voluntários que 
visa dar ferramentas artís-
ticas às reclusas de forma a 
contribuir para a sua mu-
dança de comportamento.  
Pretende-se, igualmente, 
que seja uma plataforma de 

aprendizagem que possa ser 
útil para as mulheres após 
o cumprimento das penas 
além de se incutir a ideia de 
que a reclusão é um acto de 
reeducação. 

Com efeito, para as artes 
plásticas, as reclusas contam 
com a orientação do artis-
ta plástico Renaldo Siquisse 
Ulcy; no artesanato Leidito 
Penga está a ensinar-lhes a 
moldar objectos; na música 
Sizaquel Matchombe em-
presta o seu talento às in-
ternas.

Enquanto isso, no teatro 
têm como facilitadores Ab-
dil Juma e Jubia Matusse.

A propósito, o actor Abdil 
Juma diz ser uma honra re-
ceber o convite para encenar 
na cadeia feminina, “pois 
será mais uma experiência 
na minha carreira artística. 
Será uma oportunidade para 
transmitir os meus conheci-
mentos às mulheres de for-
ma que venham a aplicá-los 
tanto na penitenciária como 
fora dela”. 

Os resultados da apren-
dizagem que está a ser 
orientada pelo projecto 
“Arte para a Mudança” de-
verão ser apresentados no 
final do ano, num sarau cul-
tural.
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Xi Jinping, Presidente da China

Teodoro Obiang, Presidente da Guiné Equatorial

CPLP espera que Guiné Equatorial
ratifique mobilidade antes das eleições

Xi Jinping apela à ordem
internacional “mais justa e racional”

O 
secretário-exe-
cutivo da Comu-
nidade dos Países 
de Língua Por-
tuguesa (CPLP), 

que visitará a Guiné Equa-
torial em Outubro, disse 
que espera trazer de Ma-
labo o compromisso de 
ractificar o Acordo de Mo-
bilidade ainda antes das 
eleições no país.

“Quando estivemos 
a última vez na Guiné 
Equatorial procurámos 
sensibilizar as autorida-
des do país para a neces-
sidade de ractificarem o 
Acordo de Mobilidade. 
Por isso, espero que antes 
das eleições possam fazê-
-lo”, afirmou o diploma-
ta timorense Zacarias da 
Costa.

A Guiné Equatorial é o 
único dos estados-mem-
bros da CPLP que ainda 
não ratificou o Acordo de 
Mobilidade, assinado en-
tre os nove países da co-
munidade na última Ci-
meira de Chefes de Estado 
e de Governo, em Julho de 
2021, em Luanda, Angola.

O Acordo de Mobilida-
de estabelece um “quadro 
de cooperação” entre to-

dos os estados-membros 
de uma forma “flexível 
e variável” e, na prática, 
abrange qualquer cidadão.

Aos estados é faculta-
do um leque de soluções 
que lhes permitem assu-
mir “compromissos de-
correntes da mobilidade 
de forma progressiva e 
com níveis diferenciados 
de integração”, tendo em 
conta as suas próprias es-
pecificidades internas, na 
sua dimensão política, so-
cial e administrativa.

Zacarias da Costa su-
blinhou que “o objectivo 
desta missão é avaliar o 
Programa de Apoio à In-
tegração da Guiné Equa-
torial (PAIGE)”, quando já 
terminaram as duas fases 
de aplicação deste progra-
ma.

Na visita, em que espe-
ra “ter encontros ao mais 
alto nível”, o responsável 
também pretende “fazer 
um ponto da situação dos 
compromissos assumidos 
em Díli” pela Guiné Equa-

torial, sublinhou, numa 
alusão à cimeira em que 
o país se tornou estado-
-membro da CPLP, como 
o compromisso de abolir 
a pena de morte, ainda em 
vigor.

Nesta deslocação, a se-
gunda este ano à Guiné 
Equatorial, o secretário-
-executivo também es-
pera poder avaliar “as 
condições da introdução 
da língua portuguesa nos 
currículos do ensino bá-
sico e secundário, pro-

metida pelas autoridades 
equato-guineenses para 
iniciar-se este ano”, bem 
como levar respostas para 
os apelos feitos pelo país 
de apoio para a aplicação 
desta medida, nomea-
damente na formação de 
mais professores de por-
tuguês. Neste contexto, 
sublinhou que “também 
gostaria de ver já iniciada 
a constituição ou a forma-
ção do Instituto de Língua 
Portuguesa em Malabo, 
tal como foi prometido”, 
algo que é também referi-
do numa nota de imprensa 
da Guiné Equatorial sobre 
a visita.

Zacarias da Costa 
adiantou que recebeu da 
Guiné Equatorial “um 
apelo no sentido de as 
autoridades, sobretudo 
portuguesas, brasileiras, 
angolanas, moçambicanas 
e cabo-verdianas, parti-
ciparem numa formação 
de formadores, para cem 
pessoas, ainda no mês de 
Outubro”.

O objectivo da Gui-
né Equatorial é reforçar o 
quadro de professores que 
têm neste primeiro ano-
-piloto do ensino da lín-

gua portuguesa no país, 
explicou, único estado-
-membro da CPLP falante 
de espanhol.

O secretário-executivo 
adiantou que já fez saber 
“ao mais alto nível” desta 
necessidade “importan-
tíssima para sustentar este 
projecto de introdução do 
português”.

“As respostas serão da-
das pelos estados-mem-
bros”, sublinhou Zacarias 
da Costa, que pretende 
garantias de que esta pro-
messa de apoio “possa ser 
cumprida”, particular-
mente “o início da for-
mação de formadores por 
um mês, para sustentar o 
projecto-piloto”.

Quanto às datas da visi-
ta, o secretário-executivo 
disse que estão ainda su-
jeitas à aprovação do Co-
mité de Concertação Per-
manente (CCP) da CPLP, 
mas que o objectivo é que 
não coincida com a cam-
panha eleitoral no país.

A Guiné Equatorial 
tornou-se estado-mem-
bro da CPLP na cimeira 
de Chefes de Estado e de 
Governo de Díli, Timor-
-Leste, em 2014. (lusa.pt)

O Presidente chinês, Xi Jinping, afir-
mou que se deve “promover os valores 
comuns da humanidade, abandonar os 
jogos de ‘tudo ou nada’ e a política de 
criação de blocos”, apelando também à 
defesa do sistema internacional.

O Presidente chinês, Xi Jinping, 
apelou  sexta-feira a uma ordem in-
ternacional “mais justa e racional”, na 
cimeira da Organização de Cooperação 
de Xangai (SCO, na sigla em inglês), 
que se realiza no Uzbequistão.

“Os dirigentes devem trabalhar jun-
tos para promover uma ordem interna-
cional que vá numa direcção mais justa 
e racional”, sublinhou Xi.

Criada em 2001, a SCO reúne China, 
Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Uz-
bequistão, Tajiquistão, Índia e Paquis-
tão.

“Devemos promover os valores co-
muns da humanidade, abandonar os 
jogos de ‘tudo ou nada” e a política de 
criação de blocos”, disse Xi Jinping.

Xi não citou nenhum país, mas a 
China geralmente usa estes termos 
para denunciar os Estados Unidos e os 
seus aliados.

“Devemos defender firmemente 
o sistema internacional, que coloca a 
ONU no centro, e uma ordem interna-
cional baseada no Direito internacio-
nal”, disse Xi.

Pediu também aos países-membros 
da SCO que unam forças para resistir à 
“interferência estrangeira” e às tenta-
tivas de “instigar revoluções popula-
res” nos seus territórios.

“É importante não permitir tenta-
tivas de forças externas de provocar 
revoluções coloridas”, apontou o líder 
chinês.

Xi defendeu a criação de mecanis-
mos da organização para ajudar as au-
toridades afegãs a criarem estruturas 
políticas “inclusivas”, que permitam 
eliminar o “terreno fértil” para grupos 
terroristas.

Anunciou que Pequim pretende 
nos próximos cinco anos treinar 2000 
membros das forças de segurança dos 
países-membros da SCO, através da 
abertura de uma base na China para o 
treino de “especialistas em anti-terro-
rismo”.

Xi e o Presidente russo, Vladi-

mir Putin, estão a presidir à cimeira 
da SCO, na assinatura de mais de 40 
acordos que visam fortalecer a coope-
ração entre os seus oito membros.

Na reunião, que terminou com a 
aprovação de uma declaração final, 

vai ser formalizada a entrada do Irão 
na organização.

O encontro contaou com a presen-
ça de líderes de países observadores e 
países associados à organização, como 
a Turquia. (in dn.pt)
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Kim Jong-un, Presidente da Coreia do Norte
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Estrategicamente, a Coreia do Norte 
aderiu ao Tratado de Não Prolifera-
ção Nuclear e juntou-se à Agência 
Internacional de Energia Atómica, 
tudo isso para instalar cientistas 
seus na agência com o objectivo de 
extrair informações e aprender a 
projectar um reactor nuclear

O 
líder da Coreia 
do Norte, Kim 
Jong-un, anun-
ciou, recente-
mente, que o 

seu país não pretende ab-
dicar do seu programa de 
armas nucleares. Falando 
depois da aprovação, pelo 
parlamento do seu país, 
de uma lei que consagra 
o direito de uso “auto-
mático” de ataques nu-
cleares preventivos para 
se proteger, Kim Jong-un 
fez saber que foram to-
mados passos que tornam 
o estatuto nuclear do seu 
país “irreversível”. Com 
a lei ora aprovada, a Co-
reia do Norte mostra, por 
um lado, que não se deixa 
intimidar pelos “coman-
dos” das grandes potên-
cias e da Organização das 
Nações Unidas (ONU), 
ainda que na sua pressão 
incluam o uso de sanções 
à sua economia. Por ou-
tro, Pyongyang pretende 
dificultar qualquer es-
forço negocial para a sua 
desnuclearização e usá-
-la (a lei) como a “garan-
tia legal” que a torna um 
membro “legítimo” do 
restrito “clube nuclear”.

As intenções da Coreia 
do Norte de desenvolver 
um programa nuclear ar-
mado têm origem na dé-
cada de 1950, quando a 
Guerra da Coreia culmi-
nou com a separação en-
tre o Norte e o Sul. 

Já naquela altura, no 
auge da ocidentalmente 
designada Guerra Fria, a 
liderança norte-coreana 
já vislumbrava a posse de 
armas nucleares como 
um forte dissuasor para 
potenciais adversários 
ou inimigos. O regime 

Nuclearização da Coreia do Norte
é “irreversível” – Kim Jong-un

de Kim Il Sung, funda-
dor da Coreia do Norte, 
apercebera-se já naquela 
altura, e com o sucedido 
pelos bombardeamentos 
atómicos de Hiroshima 
e Nagasaki, que as armas 
atómicas forçaram um 
império, o nipónico, que 
dominava a Ásia Orien-
tal, a capitular. Com esta 
percepção, Pyongyang 
envolveu-se activamente 
em programas de pesqui-
sa nuclear na década de 
1950, especialmente pelo 
receio de que na compe-
tição com a “irmã” Coreia 
do Sul o Norte iria ficar 
para trás. 

O programa nuclear do 
país começou por ser pa-
cífico, sob apoio da União 
Soviética que possibili-
tou o estabelecimento da 
infra-estrutura nuclear. 
No entanto, a Crise de 
Mísseis de Cuba, de 1962, 
fez com que Pyongyang 
repensasse no rumo que 
daria ao seu programa 
nuclear. 

A crise de 1962 cul-
minou com a retirada 
de mísseis soviéticos de 
Cuba. Este “abandono” 
levou a que o regime nor-
te-coreano temesse que, 
tal como Cuba, a sua su-
perpotência protectora o 
abandonasse. Este medo 
de abandono mudou a 
abordagem pacífica do 

programa nuclear para 
uma dimensão militar, 
pois as armas nuclea-
res passaram a ser vistas 
como uma garantia de 
sobrevivência do regime 
e da segurança nacional 
do Estado norte-coreano 
em si. 

Estrategicamente, a 
Coreia do Norte aderiu ao 
Tratado de Não Prolifera-
ção Nuclear e juntou-se 
à Agência Internacional 
de Energia Atómica, tudo 
isso para instalar cientis-

tas seus na agência com o 
objectivo de extrair infor-
mações e aprender a pro-
jectar um reactor nuclear. 
Na década de 1990 o país 
continuou a desenvolver 
o seu programa e, à en-
trada do século XXI, par-
ticularmente em 2006, 
Pyongyang conduziu os 
seus primeiros testes nu-
cleares, isso depois de o 
país ter anunciado, em 
2003, a sua retirada do 
Tratado de Não Prolifera-
ção Nuclear. 

A comunidade inter-
nacional, grandes po-
tências individualmente 
e organizações interna-
cionais como a ONU, têm 
procurado negociar com 
o país para desistir do seu 
programa mas sem suces-
so. Os EUA são o país líder 
na imposição de sanções 
contra o país, tendo-o 
adicionado à sua lista de 
países patrocinadores de 
terrorismo em 1988. Ou-
tros países têm colabora-
do com as resoluções do 
Conselho de Segurança 
da ONU que, a partir do 
anúncio da retirada do 
país do Tratado de Não 
Proliferação Nuclear, têm 
tentado persuadir o país a 
retroceder da sua decisão 
e a abandonar o seu pro-
grama nuclear. No entan-

to, as sanções económicas 
parecem não surtir o efei-
to desejado.

A aprovação da lei 
anunciada por Kim Jong-
-un é mais uma evidência 
de que as sanções econó-
micas podem não produ-
zir o resultado desejado. 
As ameaças e a intensi-
ficação de sanções eco-

nómicas estão a produzir 
o efeito adverso de en-
durecer a postura desa-
fiante de Pyongyang aos 
“comandos” das gran-
des potências e da ONU. 
Note-se que a lei recen-
temente aprovada vem 
substituir uma outra de 

2013, ambas a confirma-
rem o estatuto de potên-
cia nuclear da Coreia do 
Norte. Porém, enquanto 
a lei de 2013 anunciava 
uma postura defensiva, 
ao estipular que Pyon-
gyang poderia usar armas 
nucleares para repelir a 
invasão ou ataque de um 
Estado nuclear hostil e fa-
zer ataques de retaliação, 
a nova lei aprimora este 
desiderato e já inclui a di-
mensão ofensiva. A nova 
lei vai permitir que a Co-

reia do Norte efectue ata-
ques nucleares preven-
tivos caso seja detectado 
um ataque iminente de 
armas de destruição em 
massa ou contra os “alvos 
estratégicos” do país ou a 
sua liderança.

Outra forma de olhar 
para a lei ora aprovada é 
da tentativa da Coreia do 

Norte dificultar quais-
quer negociações para a 
sua desnuclearização e 
de se legitimar como do 
restrito “clube nuclear. 
Um deputado do parla-
mento norte-coreano é 
citado dizendo que a lei 
serviria como uma pode-

rosa garantia legal para 
consolidar a posição da 
Coreia do Norte como um 
Estado de armas nuclea-
res e garantir o “carácter 
transparente, consistente 
e padrão” da sua políti-
ca nuclear. O próprio lí-
der Kim Jong-un indicou 
que “o maior significado 
de legislar a política de 
armas nucleares é traçar 
uma linha irrecuperável 
para que não haja barga-
nha sobre nossas armas 
nucleares”.

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



www.jornaldomingo.co.mz

MEMÓRIA - JANOTA COMILÃO *

30 Desporto
18 de Setembro de 2022

d Por Joca Estêvão 
joca.estevao@snoticias.co.mz

Mahafil que Alberto X quis representar. Da esquerda à direita, de pé, Caetano, Taju, Cássimo David, Campos, Gaspar e Tavares (Bidjuma). Os agachados, pela mesma 
ordem, são: Zito, Tomás Jumisse, Muzamilo, Martinho de Almeida e Jailal

“Anidjaku mitxavissa”!**

A
lberto X nasceu na Ca-
tembe. Em princípios 
da década de ‘70, es-
tabeleceu-se num dos 
bairros suburbanos da 

cidade de Lourenço Marques (Ma-
puto), na casa de um tio, irmão da 
mãe. Era devoto ao catolicismo e, 
aos domingos, frequentava a paró-
quia da Munhuana, situada a cin-
co quilómetros da residência onde 
também vivia com os seus primos.

Foi-se familiarizando com os 
outros bairros perto dali e, num 
dos passeios com os primos, “deu 
de caras” com um descampado su-
burbano, onde uns rapazes, alguns 
sem camisa, concentravam-se, 
disputando partidas de futebol, ge-
ralmente, ao fim-de-semana. 

Alberto interessou-se pelo di-
vertimento e ofereceu-se para 
jogar, mas o seu jeito esguio não 
inspirou confiança a nenhum dos 
comandantes das equipas que por 
ali perfilavam e foi ignorado por 
largo tempo, até que, num dos jo-
gos, um dos jogadores lesionou-se. 
Alberto X implorou para entrar em 
campo e o seu pedido foi finalmen-
te considerado. 

Em poucos segundos, Alberto X 
mostrou a tudo e todos que não lhe 
faltava talento e ainda marcou dois 
golos de “rajada”. Alguns elemen-
tos da Associação de Futebol Afri-
cano (AFA) estavam entre os que 
assistiam a partida e, no final, con-
vidaram-no a juntar-se ao Sporting 
Clube Munhuanense Azar.

Aos 17 anos, Alberto X chegou 
aos seniores. Também conseguiu 
um emprego. Já tinha feito a quarta 
classe e foi convidado para apren-
der a arte de marceneiro. Por isso, 
só tinha tempo para treinar no final 
do dia, jogando aos sábados e do-
mingos. Aliás, o seu domingo era 
intenso porque também era reser-
vado à missa, de manhã. 

Nas idas à igreja, conheceu uma 
linda moça, que era de uma famí-
lia assimilada. O namoro culminou 
em casamento. Os pais de Maria, a 
companheira de Alberto, pediram 
que ele fosse viver na sua casa de 
madeira e zinco, que era enorme. O 
craque não se fez de rogado e dei-
xou a casa dos tios para juntar-se à 
nova família. 

A MÁSCARA CAIU
Alberto era homem de trato fino. 

A sua roupa estava sempre limpa e 
bem engomada. Fora dos campos, 
o seu caminhar era de passos bem 
pausados e com gingado de chamar 
atenção, em contraste com as pas-
sadas largas que dava em campo.

A família de Maria rendia-se a 
Alberto X, até pela forma como ele 
se expressava. Procurava usar as 
palavras certas para não errar, sem-
pre com ar de intelectual. Era dado 
à leitura. Consumia muitos livros, 

independentemente do estilo, che-
gando a influenciar os cunhados.

Nas refeições comia pouco e os 
sogros, preocupados, incitavam-
-no a comer um pouco mais para, 
sobretudo, aguentar com o treino e 
o trabalho, que praticamente rou-
bavam o seu dia todo.

Apesar dos apelos, Alberto 
mantinha-se fiel à sua postura. 
Continuou a servir porções redu-
zidas, mastigando durante muito 
tempo. Quando tivesse de beber 
algo alcoólico, escolhia um vinho 
requintado e não passava de duas 
taças. Era o genro que a exigente 
família pedira a Deus.

Naquela casa viviam nove pes-
soas, incluindo Alberto e Maria. 
Apesar do número de componentes 
da família, a comida sempre sobra-
va ao jantar e era colocada em tige-
las ou mesmo em panelas. 

A partir de um certo dia, desco-
briu-se que a comida não chegava 
ao dia seguinte. Isso preocupou aos 
donos da casa, que decidiram não 
perguntar a ninguém sobre a in-
quietação. 

Ao terceiro dia, o pai de Maria 
decidiu encher de píripiri, do mais 
terrível, o chamado sacana, toda a 
comida que sobrara. Foi numa noite 
de sábado de calor intenso. Todos 
ficaram até mais tarde, jogando 
conversa fora depois do jantar e 
sacudindo mosquitos na varanda 

improvisada, até um por um dei-
xar o local para os quartos. Alberto 
e Maria foram os primeiros a seguir 
para a cama.

À meia-noite, o silêncio apo-
derou-se da casa e da zona toda. O 
espaço ficou livre para o comilão, 
que, uma hora mais tarde, esguei-
rou-se pela escuridão, pisando o 
chão como se o fizesse em ovos até 
chegar ao local onde estavam as 
terrinas e panelas ainda repletas de 
carne e arroz. 

O comilão meteu a mão direi-
ta na panela e de lá tirou o melhor 
pedaço metendo-o todo na boca, 
mastigando com sofreguidão e 
quase o engoliu sem terminar o 
exercício de mastigar. De repente, 
sentiu um sabor diferente da hora 
do jantar: o picante violento. A 
boca parecia arder. Tentou contro-
lar-se, embora a vontade naquele 
momento fosse de soltar um grito. 
Pegou num copo e encheu-o de 
água. Deu um gole e a sensação foi 
de estar a piorar a situação. Deu um 
grito que quase levantava as chapas 
de cobertura.

O dono da casa saltou da cama 
e a esposa acompanhou-o, assus-
tada. Os movimentos aconteceram 
nos outros quartos, temendo o pior. 
O dono da casa gritou, meio assus-
tado, mas tentando fingir-se de he-
rói: quem está aí?

O comilão da madrugada não 

suportava a dor causada pelo pi-
cante e soltou um som esquisito, ao 
mesmo tempo que tentava exerci-
tar as mandíbulas para controlar a 
situação.

Empunhando um candeeiro, 
o dono da casa, junto da família, 
aproximou-se do local, que con-
tinuava meio escuro, já que o pe-
tróleo começava a desaparecer. 
O comilão percebeu que todos os 
elementos da família estavam ali 
e tentou em tom de troça, como 
nunca tinha feito, para disfarçar 
a vergonha, dizendo, em ronga: 
“anidjaku mitxavissa”!** 

Ninguém se riu. Reconheceram 
a voz de Alberto. Ninguém antes 
olhava para Alberto na pele de pre-
varicador, mas ali a máscara caiu e 
com estrondo. Todos olharam para 
o marido de Maria sem a mesma 
admiração de outrora. Já não pa-
recia aquele avançado temível para 
qualquer adversário, nem aquele 
indivíduo elegante em todos os as-
pectos. Estava um farrapo.

Estabeleceu-se um silêncio de 
aproximadamente 30 segundos, 
até que o pai de Maria aproximou-
-se do genro e, numa voz imbuída 
de decepção, falou: Óh, Alberto, 
não precisavas disso!

Todos viraram as costas e fo-
ram para os quartos. Alberto ainda 
procurou água para lavar as mãos. 
Na manhã daquele domingo, não 

se levantou cedo para ir à igreja e 
também faltou ao jogo realizado na 
tarde daquele dia, desfalcando a sua 
equipa que viria a perder o jogo.

Depois daquele episódio, Alber-
to X tentou deixar a casa dos pais de 
Maria, mas os sogros persuadiram-
-no a continuar com eles e tudo 
mudou durante as refeições. Alber-
to passou a comer mais. Aliás, com a 
primazia de ser o primeiro a servir.

Passaram uns dias e tudo voltou 
à normalidade. Ninguém mais se 
lembrou daquele episódio. Depois 
de 1961, com a extinção da AFA, Al-
berto tentou mudar-se para o Ma-
hafil Issilamo, mas, num treino, um 
colega disputou a bola “a matar” e 
partiu-lhe a perna direita, facto que 
o obrigou a terminar a carreira fute-
bolística, precocemente. 

Sem mais poder jogar, Alber-
to X acabou por popularizar-se 
como marceneiro, de renome, pe-
las bandas do Xitalamati (sítio que 
facilmente ficava alagado quando 
chovesse), na zona do bairro de 
Minkadjuine, arredores da cidade 
de Maputo.

* Memória em homenagem a Cássi-
mo David, um dos maiores contadores 
de histórias, um craque que militou 
no Mahafil. Também foi músico, líder 
religioso e movimentou-se pela vida 
política

** Queria meter-vos medo
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31Desporto
18 de Setembro de 2022

A tarde promete grandes emoções no embate entre a UD Songo e o Ferroviário de Maputo

d IVO TAVARES

S
e o Moçambola-2022 fos-
se um restaurante, o prato 
do dia de hoje seria o emba-
te escaldante entre a União 
Desportiva de Songo e o Fer-

roviário de Maputo, marcado para as 
15h00, no campo da Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB), na vila do Songo, 
província de Tete.

Trata-se do jogo de cartaz da 11.ª 
e última jornada da primeira volta 
do Moçambola-2022, que acontece 
numa altura em que os dois conten-
dores registam um gráfico de resul-
tados ligeiramente diferentes nos 
últimos cinco jogos e a favor dos vi-
sitantes.

O Ferroviário de Maputo chega 
a este jogo em crescendo na tabela 
classificativa em resultado de ter re-
gistado quatro vitórias e um empate 
nos últimos cinco jogos, em contraste 
com os “hidroeléctricos”, que, apesar 
de conservarem a invencibilidade e a 
liderança isolada, perderam quatro 
pontos ao consentirem dois empates 
e ganharem por três vezes.

No sábado da semana passada, o 
Ferroviário de Maputo saiu sorriden-
te e ganhou motivação para o jogo 
de logo à tarde, depois de receber e 
vencer o arquirival Costa do Sol (2-0), 
num “derby” em que a sua superiori-
dade foi inequívoca e que lhe valeu a 
subida do quarto ao terceiro lugar da 

Prato do dia: UD Songo-Fer. Maputo
d Narciso Nhacila

narciso.nhacila@snoticias.co.mz

pauta classificativa, ainda que com 
os mesmos 18 pontos que os “cana-
rinhos”.  

Antes dessa vitória marcante, 
porém, os “locomotivas” haviam 
empatado com o Matchedje de Mo-
cuba (0-0) e ganho ao Ferroviário de 
Nampula (1-0), Ferroviário de Nacala 

(0-3) e Liga Desportiva de Maputo (2-
0). A última vez que o Ferroviário de 
Maputo perdeu foi há 84 dias (25 de 
Junho), quando na quinta jornada foi 
derrotado em casa da AD Vilankulo 
(1-0). A UD Songo, por sua vez, so-
freu dois empates nos últimos cinco 
jogos, ambos fora de portas, diante do 

Costa do Sol (1-1) e Incomáti de Xina-
vane (0-0), na sétima e 10.ª jornadas, 
respectivamente, ganhando os em-
bates diante do Ferroviário da Beira 
(1-0), Ferroviário de Lichinga (1-0) e 
Matchedje de Mocuba (2-1).

Refira-se que, à entrada para a 11.ª 
e última jornada da primeira volta do 

Moçambola-2022, a UD Songo lidera 
com 26 pontos, mais oito que preci-
samente o seu adversário desta tarde, 
o Ferroviário de Maputo, terceiro lu-
gar. Entretanto, a disputa da jorna-
da, que ficará amputada de dois jo-
gos, visto que os jogos Ferroviário da 
Beira-Incomáti de Xinavane e Costa 
do Sol-Black Bulls foram remarcados 
para a próxima quarta-feira e 5 de 
Outubro, respectivamente. O Ferro-
viário da Beira e a ABB estão e estavam 
engajados nas eliminatórias de acesso 
à fase de grupos da Taça CAF e Liga 
dos Campeões Africanos, respectiva-
mente.

Hoje, há dois jogos, com o Ferro-
viário de Nacala a receber o homóni-
mo de Lichinga e o Matchedje de Mo-
cuba, que procura a primeira vitória, 
a ter a visita da AD Vilankulo.

FER. NAMPULA 
VENCE LIGA (2-0)

O Ferroviário de Nampula 
recebeu e venceu ontem a Liga 
Desportiva de Maputo, por 2-0, 
no jogo que abriu a disputa da 11.ª 
e última jornada da primeira vol-
ta do Moçambola-2022. Os golos 
dos “axinene” foram marcados 
por Isac e Manucho.

Com o triunfo, o Ferroviário 
de Nampula subiu ao quinto lugar 
com 17 pontos, enquanto a Liga 
Desportiva de Maputo continua 
na zona de despromoção (10.º lu-
gar).

A Selecção Nacional de Futebol de 
Praia vai defrontar Marrocos, Nigéria 
e Malawi na fase de grupos do Cam-
peonato Africano-Vilankulo 2022, 
ditou o sorteio realizado sexta-feira 
na cidade de Maputo. 

Durante a cerimónia ficou defini-
do igualmente que a equipa nacional 
irá fazer a estreia diante do Malawi, 
que é, “a priori”, o adversário mais 
acessível do Grupo “A”. Os “guer-
reiros da praia” têm assim boas hi-
póteses de entrar com o pé direito na 
competição, na qual procurarão con-
quistar o ceptro, depois de terem sido 
vice-campeões na edição passada 
realizada no Senegal no ano passado.

As outras selecções que estarão na 
rota dos comandados de Abineiro Us-
saca são bem mais fortes. O Marrocos 
é a actual terceira melhor selecção do 
continente e a Nigéria já carregou o 
“canecão” por duas vezes em 2007 e 
2009. A julgar pelo potencial de mar-
roquinos e nigerianos, a disputa pelos 
dois primeiros lugares que dão acesso 
às meias-finais serão diante destas 
duas equipas de elevado quilate. Mas 

Marrocos, Nigéria e Malawi 
no grupo de Moçambique

as chances de apuramento à próxima 
fase estão bem em aberto, até por-
que recentemente o colectivo na-
cional demonstrou em embates com 
o Marrocos que tem condições de ir 
longe na competição ao vencer por 
5-2 e 7-4, isto depois de ter perdido 
no primeiro desafio amigável por 1-4. 
Já no último CAN-Dakar, os magre-
binos estiveram no mesmo grupo de 
Moçambique, tendo saído derrota-
dos por 2-1. Face a estes indicadores, 
a selecção tem todas as hipóteses de 
voltar a deixar uma boa imagem na 

maior competição africana de futebol 
de praia. 

Do Grupo “B” fazem parte as 
selecções do Senegal, seis vezes 
campeão (três deles conquistados 
nas três últimas edições), Mada-
gáscar (uma vez campeão-2015), 
Egipto e Uganda. 

Refira-se que o campeão e o 
vice-campeão apuram-se para 
o Mundial, agendado para Abu 
Dhabi. No ano passado, África es-
teve representada por Moçambi-
que e Senegal.
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O Ferroviário da Beira quer vencer novamente a equipa do 
Asante d’Abaché do Tchad, hoje, domingo, a partir das 15h00, 
no Estádio Nacional do Zimpeto. O desafio conta para a segunda 
“mão” da primeira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da 
Taça da Confederação em futebol (Taça Nelson Mandela).

Após sessões de treino e adaptação ao relvado do Zimpeto, a 
turma “locomotiva” apresenta-se motivada para o jogo decisivo.

O treinador zambiano Wedson Nyierenda exige concentração 
dos atletas no sector defensivo e agressividade no ataque. Tudo 
para evitar que o adversário marque um golo, que permitiria aos 
forasteiros relançar a eliminatória, que está neste momento em 
2-1 a favor da equipa moçambicana.

O treinador zambiano disse que o Ferroviário vai procurar uma 
vitória para o país porque já não se trata apenas da Beira. “Vamos 
jogar pela bandeira do país não apenas por Beira. Os jogadores sa-
bem o que lhes espera e estão preparados para o jogo. O primeiro 
jogo foi difícil porque o adversário é forte e nós temos uma equipa 
jovem ainda em construção. Não jog]amos muito bem, mas con-
seguimos a vantagem”.

Referiu que “olhamos para este jogo como novo, que é de ma-
tar ou morrer. Vamos jogar pela vitória e esperamos ter o apoio 
dos adeptos porque jogamos em casa, apesar de não ser na Beira. 
Estamos em casa, é Moçambique”.

Clinicamente todos os atletas do Ferroviário estão aptos para o 
desafio. Os bilhetes de ingresso custam 50 Meticais.

A partida será dirigida por um quarteto de arbitragem de An-
gola. António Dungula será o árbitro principal, assistido por Júlio 
Gonçalves e Estanislau Prata. João Goma será o quarto árbitro. O 
comissário de jogo é o ruandês Michel Gasingwa e o oficial de co-
vid-19 será o moçambicano Artur Machava.

Ferroviário da Beira 
quer nova vitória
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A chave para um enigma
costuma ser outro enigma!

Solta- Jerónimo MuiangaSolta- Jerónimo Muianga

B
ula-bula não tem 
por hábito imis-
cuir-se em cenas 
que envolvem 
crenças ou fé em 

divindades. O assunto 
é melindroso demais 
para tamanho atre-
vimento, mas, diante 
de um facto mais ou 
menos grotesco, fica 
difícil ficar de bico fe-
chado.

Não é que num des-
ses muitos grupos de 
“partilha de conteú-
dos” caiu um vídeo 
– na verdade uns se-
gundinhos de um ví-
deo que se presume 
mais longo –, onde um 
profeta, adivinhando 
problemas futuros, de-
termina o fim de uma 
relação entre um jo-
vem casal.

De entre várias coi-
sas, o profeta adivinha 
que no futuro o ho-
mem deixaria a parcei-
ra e juntar-se-ia a outra 
mulher, deixando a pri-
meira com 4 filhos nas 

mãos, e, para evitar que 
isso realmente aconte-
ça no futuro, determina 
o ocaso da relação. Ao 
“ex-futuro” casal, pelo 
que se percebe, não so-
bra outra opção, senão 
a separação.

Outro vídeo, mais ou 
menos com as mesmas 
características, mos-
tra um suposto profeta 
a determinar o fim da 
capacidade reprodu-
tora do marido de uma 
mamã, alegadamente 
porque o tal “não sos-
sega o facho”.

Acto contínuo, a 
mamã – dá para ver que 
é uma senhora para lá 
dos 50 anos – concorda 
com a decisão do pro-
feta de “acabar com a 
masculinidade do ma-
rido” para que este fi-
que quietinho em casa.

Bula-bula não sabe 
se os vídeos são desses 
que alguns humoristas 
fazem, mas tudo leva 
a crer que há realmen-
te sinagogas onde são 

proclamados milagres. 
Há até um amigo de 
Bula-bula que tem uma 
prima que viaja regu-
larmente de Xai-Xai 
para Maputo, de modo 
a tomar parte nos cultos 
que, diz-se, acontecem 
algures em Chinonan-
quila, Boane.

Fé à parte, come-
ça a ficar preocupante 
isto... é que o entendi-
mento de Bula-bula é 
que a Igreja deve pro-
mover a harmonia so-
cial, o bem-estar e a 
tranquilidade no seio 
das famílias... não é o 
que se percebe naque-
les vídeos. Ali os profe-
tas determinam o con-
trário. Há problemas no 
seio da família? Sepa-
rem-se. Ali os obesos 
são “emagrecidos” com 
passes de mágica. Os 
viciados em álcool são 
curados com palmadas 
nas testas; e isso acon-
tece em um ambiente 
de gritaria e desmaios 
de tempos a tempos.

Sem querer ensinar 
o pai nosso ao vigário, 
parece que alguma coi-
sa deve ser feita com 
alguma flexibilidade. 
A proliferação de locais 
de culto e a propaganda 
de “milagres” podem 
propiciar a ocorrência 
de fontes de desestabi-
lização social. Noutras 
bandas, a coisa avançou 
para os tiros e granadas.

Resta a Bula-bula 
rezar o terço... não vá 
o diabo tecê-las e um 
deste “iluminados” de-
cide que próximo ano 
o espaço de Bula-bula 
seja reduzido a pó! Afi-
nal, como diz François 
de la Rochefoucauld, 
os defeitos e falhas da 
mente são como feridas 
no corpo. Depois que 
todos os cuidados ima-
gináveis forem tomados 
para curá-los, ainda 
haverá uma cicatriz!

... ou se calhar Nos-
tradamus anda por es-
tas bandas e ninguém 
notou.

Fazer o bem é bom
Um professor disparou verdadeiros mísseis à direcção 

cessante numa escola algures neste belo país. A razão era 
bem simples: a direcção cessante tinha o mau hábito de 
“maltratar” os docentes do primeiro ciclo; quer dizer, 
professores mesmo eram os do secundário... malta da 
primária era tratada igual a ralé.

Longe da piada, a reacção do professor mostra que 
precisamos de mais empatia um pelo outro. Abusar dos 
cargos de liderança não é nada bom... mais ou menos 
do tipo Deus envia a carne e o diabo os cozinheiros; isso 
não deixa boas recordações e, pior ainda, todo o mundo 
o quer longe.

Um amigo de Bula-bula disse há dias que um dos cau-
sadores dos males sociais é o orgulho exacerbado... tipo 
eu sou o “boss” e quem manda aqui sou, então vocês só 
podem dançar a minha música. Deve ser. Aquele profes-
sor que até se oferece para ajudar os cessantes a carre-
garem os seus pertences mostra o estado de espírito dos 
“oprimidos”. 

Que tal nos tratarmos com mais carinho e menos salto 
alto?
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