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235 estudantes
envolvidos
em fraudeDois anos de

descentralização

Ciclone
poderá afectar
Centro e Norte

Menores para o “primário”
maiores para a “escolinha”

Já fiquei
sem
abrigo!

DENNY OG

METÁFORAS E ALITERAÇÃO

14-15ARTES & LETRAS
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abóboras e limões

12-13SOCIEDADENão usem o tribunal
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Apreendido
camião-frigorífico
com cocaína

27NACIONAL

Um camião-frigorífico 
destinado ao transporte de 
mercadorias foi apreendido na 
passada sexta-feira, na entrada 
da cidade de Maputo, conten-
do 15 quilogramas de cocaína. 

O camião, proveniente de 
Nampula, foi imediatamente 
conduzido a uma esquadra da 
Polícia da República de Mo-
çambique, onde se apurou 
que na parte inferior da baga-
geira tinham sido instalados 
pequenos compartimentos 
com formato de gavetas, nos 
quais se encontravam arru-
madas embalagens de plásti-
co que continham a cocaína. 
A apreensão do referido ca-
mião foi possível graças a uma 
denúncia anónima, tendo as 
autoridades policiais pronta-
mente permanecido em aler-
ta na zona da Missão Roque, 
no bairro George Dimitrov.

Em declarações a um ca-
nal televisivo, o motorista e o 
respectivo acompanhante dis-
seram ter recebido a missão de 
trazer o camião para Maputo e 
que nada sabiam sobre a droga. 
Contudo, não avançaram pos-
síveis nomes dos mandantes 
ou das pessoas envolvidas no 
tráfico da droga.

Os dois ocupantes da via-
tura foram conduzidos à cela, 
enquanto as autoridades poli-
ciais seguem o rasto dos even-
tuais implicados no esquema.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Mais de 200 alunos indiciados
de fraude académica em Gaza

D
uzentos e trinta e 
cinco alunos da 10.ª 
e 12.ª classes são 
acusados de terem 
cometido fraude 

académica na Escola Secun-
dária John Issa, na vila da 
Macia (província de Gaza), 
após realizarem os exames 
finais em Novembro do ano 
passado.

Domingo, que na sema-
na finda se deslocou à Ma-
cia e à cidade de Xai-Xai, 
apurou que na fraude está 
envolvido um número não 
especificado de professores, 
vigilantes no processo de 
realização dos exames e ou-
tros com responsabilidades 
na correcção das provas. A 
fraude foi despoletada atra-
vés de denúncia de cida-
dãos. 

Após receber várias de-
núncias, a Direcção Pro-
vincial de Educação e De-
senvolvimento Humano em 
Gaza enviou uma equipa de 
controlo interno àquela es-
cola para fazer o trabalho de 
averiguação para se apurar a 
veracidade dos factos.

Dados disponíveis indi-
cam que a fraude consu-
mou-se mediante alteração 
das notas na pauta e troca 
de provas a troco de valores 
monetários que dependiam 
da negociação entre o aluno 

No esquema estão envolvidos professores vigilantes e os que estiveram 
directamente na correcção das provas

beneficiário e o professor. 
A primeira medida toma-

da pela Direcção Provincial 
de Educação e Desenvolvi-
mento Humano foi adiar a 
divulgação dos resultados 
dos exames das duas classes 
(10.ª e 12.ª classes).

Durante o processo de 
averiguação, a equipa de 
inspecção constatou que as 
caligrafias dos alunos indi-
ciados são diferentes quan-
do comparadas com as da 
folha de exercício e do ca-
nhoto da prova. 

Fora disso, o mesmo alu-
no apresenta caligrafia di-
ferente numa prova de Por-
tuguês, Matemática e outras 
disciplinas. E os carimbos 
não condizem com a folha 
de exercício e o canhoto.

De referir que não é o pri-
meiro caso de fraude aca-
démica que se regista na 
província de Gaza. Um dos 
casos mais badalados nesta 
província  foi registado em 
2013, no qual o Ministério de 
Educação e Desenvolvimen-
to Humano anulou exames 

da 2.ª época da 10.ª e 12.ª 
classes em cinco distritos, 
nomeadamente Xai-Xai, 
Bilene, Chibuto, Chókwè e 
município de Xai-Xai. 

A fraude foi detectada 
entre examinandos em to-
das as disciplinas. Na altura 
descobriu-se que a maior 
parte dos alunos que rea-
lizava os exames tinha as 
respostas certas nos seus 
telemóveis facultadas via 
mensagem por alguns pro-
fessores e outros cidadãos. 

A directora da Escola Se-
cundária John Issa, Graciete 
Matule, confirmou ao do-
mingo que a fraude ocorrida 
no estabelecimento de ensino 
que dirige está a ser investi-
gada pela Direcção Provincial 
de Educação e Desenvolvi-
mento Humano de Gaza.

RESULTADOS 
DOS INDICIADOS 
TAPADOS 

Alguns resultados dos exa-
mes da 10.ª e 12.ª classes na 
Escola Secundária John Issa 
foram divulgados na passada 
terça-feira. 

domingo apurou que apenas 
estão disponíveis resultados 
dos alunos cujos nomes não 
constam na lista dos suspeitos. 

Os resultados dos alunos 
suspeitos estão vedados. Al-
guns destes foram chamados 

para serem inquiridos. 
A lista dos suspeitos é longa. 

Por exemplo, dos 1120 alunos 
avaliados na 10.ª classe, 136 
encontram-se com os resulta-
dos vedados, o corresponden-
te a pouco mais de 12 por cento 
dos examinados.

Na 12.ª classe, dos 1142 ava-
liados, 99 (pouco mais de 8,6 
por cento) estão na lista de 
suspeitos.

PROFESSORES E 
ENCARREGADOS 
PREOCUPADOS  

domingo conversou com 
pais e e/ou encarregados de 
educação de alguns alunos da 
10.ª e 12.ª classes da Escola Se-
cundária John Issa, na Macia. 

Preocupados com a demo-
ra na divulgação de resultados 
dirigiram-se esta quinta-feira 
à escola para saber junto da 
direcção sobre as causas desta 
situação. 

No local depararam-se com 
as pautas já fixadas, onde as 
notas das provas dos seus dos 
filhos estão vedadas. Na oca-
sião, a directora aconselhou-
-os a manterem a calma e 
esperarem a informação que 
poderá vir da Direcção Pro-
vincial de Educação e Desen-
volvimento Humano.

Sem querer mostrar a cara, 
os encarregados revelaram 
que estão surpreendidos, visto 
que os filhos nunca contaram 
nada sobre as causas da demo-
ra na divulgação dos resulta-
dos.

“Vinha pedir esclareci-
mento sobre as pautas, porque 
a minha filha nunca conseguiu 
explicar o motivo da demora 
na divulgação dos resultados. 
Curiosamente, quando chego 
na escola vejo que ela não tem 
nota na pauta. Estou preo-
cupado. A direcção da escola 
aconselha-me a manter a cal-
ma, mas não explica por que 
as notas da minha filha estão 
tapadas”, referiu um dos pais 
na companhia da filha de 18 
anos e aluna da 10.ª classe.  

Outro encarregado revelou 
que está frustrado porque a 
demora na tomada de decisão 
está a prejudicar muitos alu-
nos, sobretudo os da 12.ª clas-
se, que este ano deviam con-
correr para o ensino superior. 

Pai recebe explicações da directora da escola
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Apenas 66 alunos passaram de classe na 10.a

Acesse: https://t.me/Novojornal
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“Fiquei agastado. Os resul-
tados demoraram sair e não 
há explicação. Até agora não 
sei porque é que o nome do 
meu filho está naquela lista. 
Nem a direcção, nem o meu 
filho conseguem explicar-me. 
Gostava de saber o que vai ser 
daquelas crianças porque o 
ano lectivo está quase para ar-
rancar e ainda não sabem dos 
resultados do ano passado”, 
referiu outro pai que tem um 
filho de 19 anos, também indi-
ciado na fraude académica.  

Os professores afectos à Es-
cola Secundária John Issa, na 
Macia, regressaram na quinta-
-feira de férias. Logo no pri-
meiro dia de actividades de-
pararam-se nas vitrinas com 
as pautas, cujos resultados de 
alguns alunos estão vedados. 
Alguns destes alunos estão 
a ser ouvidos pela equipa de 
inspecção, vinda da Direcção 
Provincial de Educação e De-
senvolvimento Humano, cida-
de de Xai-Xai.

Falando para o domingo 
contaram que estão surpreen-
didos, e não sabem o que terá 

acontecido. “Hoje (quinta-fei-
ra) é o meu primeiro dia, esta-
va de férias. Estamos preocu-
pados porque se os resultados 
de alguns alunos estão vedados 
é porque algo terá acontecido, 
não sei o que é porque não fui 
informado”, refere o professor 
Benedito Chichuvane. 

Outro professor, Calisto 
Matsinhe, disse: “não sabemos 
o que está a acontecer, apenas 
quando chegámos ficámos a 

saber que existe uma equipa 
vinda de Xai-Xai que está a 
trabalhar com os alunos, cujos 
resultados estão vedados. Não 
sei quais são as causas desta 
situação porque estávamos de 
férias e não fomos comunica-
dos”.

Um dos professores que não 
quis mostrar a cara defende 
que a Direcção Provincial de 
Educação e Desenvolvimento 
Humano está a demorar a to-
mar a decisão sobre o proces-
so.

“Se os peritos decidiram 
vedar os nomes é porque cons-
tataram que há um problema. 
Precisamos de decisão defini-
tiva e exemplar para que nos 
próximos anos não voltem a 

cometer irregularidades. O 
problema foi despoletado an-
tes dos professores irem de 
férias. O tempo que o proces-
so está a levar vai prejudicar 
outros alunos porque não po-
derão concorrer para o ensino 
superior”, referiu.  

Desfecho do caso 
conhecido esta semana

O trabalho de investigação levado a cabo pela equipa de ins-
pecção da Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimen-
to Humano, que decorre desde o mês de Dezembro,  poderá 
conhecer o seu desfecho esta semana. 

As conclusões do relatório poderão indicar qual é o órgão, 
entre a Direcção Provincial de Desenvolvimento Humano e o 
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, que vai 
decidir sobre o futuro dos indiciados, nomeadamente profes-
sores e alunos.

O porta-voz da Direcção Provincial de Educação e Desen-
volvimento Humano, Ferrão Bambo, diz que durante o proces-
so de verificação das pautas, para se apurar a conformidade em 
relação às provas de exames e às notas lançadas para o efeito 
de apuramento final, constatou-se existirem fortes indícios de 
fraude académica. 

Segundo a mesma fonte, os resultados preliminares dão 
conta que 984 alunos dos alunos examinados na 10.ª classe e 
1043 da 12.ª classe não foram envolvidos em fraude académica.

“Já foram ouvidos alguns alunos e professores. Temos decla-
rações e informações que garantem que houve fraude. Temos 
inclusive confissões de alguns alunos que dizem que as caligra-
fias que estão nas provas não são deles, outros revelaram que a 
assinatura que está na folha de exercício não é deles”, refere.

O entrevistado reconhece que a demora na tomada de deci-
são sobre o processo frustra os pais ou encarregados de educa-
ção, mas defende que o processo é complexo e que exige res-
ponsabilidade aos elementos da equipa de inspecção.

Sete funcionários da Di-
recção Distrital de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia de 
Chókwè são indiciados de 
terem desviado vários enun-
ciados e guias de correcção 
de exames da 10.ª e 12.ª clas-
ses, realizados em Novem-
bro do ano passado. 

A falta do material foi 
descoberta numa segunda-
-feira, primeiro dia dos exa-
mes finais, quando estava a 
ser distribuído aos exami-
nandos. A situação deixou as 
autoridades preocupadas, e 
imediatamente encetou-se 
um trabalho de investigação 
coordenado entre a Direc-
ção Provincial de Educação e 
Desenvolvimento e o Servi-
ço Nacional de Investigação 
Criminal, que culminou com 
a detenção dos funcionários 

suspeitos.
Segundo fontes do do-

mingo, os indiciados paga-
ram caução e estão a respon-
der o processo em liberdade. 
No entanto, brevemente po-
derão ser ouvidos pelo tri-
bunal do distrito de Chókwè.

 Os funcionários suspeitos 
continuam a trabalhar nos 
postos onde foram afectos, 
mas estão impedidos de faz 
quaisquer trabalhos sobre o 
processo de ensino e apren-
dizagem.

A Direcção Provincial de 
Educação e Desenvolvimen-
to Humano produziu o rela-
tório de acusação, cujo con-
teúdo poderá ser partilhado 
a partir desta segunda-feira, 
juntou igualmente as provas 
que indiciam os funcioná-
rios.

Sete funcionários
roubam enunciados
em Chókwè

Dos 1120 alunos avaliados na 10.ª classe, 
136 encontram-se com os resultados veda-
dos, o correspondente a pouco mais de 12 
por cento dos examinados. Na 12.ª classe, 
dos 1142 avaliados, 99 (pouco mais de 8,6 
por cento) estão na lista de suspeitos

Os resultados dos alunos indiciados estão vedados 

Ferrão Bambo: temos declarações que garantem que houve fraude

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Reduzem conflitos 
de competências

– afirmam governadores provinciais e secretários do Estado entrevistados pelo domingo

O
s titulares dos órgãos de 
governação descentra-
lizada provincial, desig-
nadamente, governador 
provincial e secretário de 

Estado,  consideram que nos dois 
anos da vigência deste modelo de 
governação no país reduziu a pro-
blemática de sobreposição de ta-
refas. Entretanto, ressalvam que 
prevalecem lacunas na lei. Para 
resolver o problema, defendem a 
revisão da legislação de modo a 
clarificar as competências de cada 
um deles quando se assinala ama-
nhã o segundo ano da entrada em 
vigor da governação descentraliza-
da provincial. 

Com efeito, foi a 24 de Janeiro de 
2020 que o Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, conferiu posse aos 
secretários de Estado na província, 
a quem recomendou o estudo da 

Problemas estão 
a ser ultrapassados

Clarificar as tarefas 
de cada interveniente

– Judite Mussacula, secretária de Estado 
na Zambézia

– Pio Augusto Matos, governador da Zambézia

Para Judite Mussacula, no 
princípio, houve dificuldades 
de vária índole, mas agora, 
com muita leitura da legisla-
ção e capacitação, os proble-
mas estão a ser ultrapassadas, 
o que concorre para a melho-
ria da vida das populações.

Na sua óptica, cada um dos 
titulares dos órgãos instituí-
dos já percebe a essência deste 
tipo de governação, “isto é, 
estamos a apropriar-nos do 
processo, o que significa que 
já percebemos o que deve ser 
feito e conhecemos as compe-
tências de cada órgão”. Acres-
centou que os problemas que 
por vezes são reportados po-
dem ser considerados normais 
tendo em conta tratar-se da 
primeira experiência no qua-
dro democrático vigente no 
país.

Considera que é importan-
te a clarificação das compe-

“A descentralização avançou 
significativamente nos dois anos da 
sua implementação e isso leva-me 
a crer que na próxima legislatura 
será um processo bem aprimorado 
e evoluído, à altura de responder 
cada vez mais à ansiedade da popu-
lação na província”, palavras de Pio 
Matos, governador da província da 
Zambézia. 

Segundo defendeu, há que apri-
morar alguns aspectos de modo  que 
haja clareza sobre o que é que efecti-
vamente cada um faz. 

Na sua óptica, a partilha de com-
petência não é possível e a descen-
tralização pressupõe delegação e 
não a divisão, “porque a compe-
tência não se partilha: ou pertence 
a este órgão ou ao outro. Então, não 
se pode dizer que para gerir uma 
determinada parcela de terra estão 
dois intervenientes, pois cada um 
virá com a sua política”. 

Defendeu a necessidade de haver 
um instrumento legal que clarifi-
que,  de forma objectiva, as compe-

tências de cada um dos órgãos descentraliza-
dos, ou seja: quem deve fazer o quê. 

“No entanto, estamos a ter boa experiência, 
pois os directores das áreas coordenam e parti-
lham as informações, até porque trabalham no 
mesmo território para o mesmo povo”. Obser-
vou que no terreno as coisas estão a acontecer 
e as tarefas estão bem delineadas. 

tências de cada um dos órgãos para que a po-
pulação saiba de facto para onde se dirigir para 
exigir resultados.

“Algumas acções ficam por realizar porque 
cada um dos titulares acha que o outro é que 
vai fazer e nada se faz, para além de que em al-
gum momento a população não sabe para onde 
se dirigir para exigir a solução de um determi-
nado problema”, posicionou-se Matos.

legislação de modo a evitar confli-
tos e a sobreposição de funções.

Nos primeiros meses houve al-
gum mal-estar em determinadas 
províncias devido ao protagonis-
mo que cada um dos titulares dos 
órgãos descentralizados pretendeu 
ganhar para tornar visível a gover-
nação.

Para resolver o problema, o Go-
verno central, através do Ministério 
da Administração Estatal e Função 
Pública, desdobrou-se em algu-
mas formações para vários actores 
deste novo modelo, o que, de certo 
modo, veio aliviar a tensão que se 
verificava em certas províncias.

Os titulares dos órgãos confir-
maram ao domingo que as capaci-
tações trouxeram um certo alento 
naquilo que era o calcanhar de 
Aquiles da legislação, mormente a 
sobreposição de tarefas.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Descentralizámos mas 
não desconcentrámos

Há sobreposição
na gestão da terra

Envolver a população 
no desenvolvimento

Deve haver coordenação 
e diálogo permanente

– Vitória Diogo, secretária de Estado 
da província de Maputo 

– Francisca Tomás, governadora de Manica

–  Manuel Rodrigues, governador de Nampula

– Amosse Macamo, secretário de Estado em Gaza

sido igualmente de implantação 
dos órgãos em que não se parou 
de prover os serviços aos cidadãos. 
“Estamos perante um processo ir-
reversível que é passível de adap-
tações ou adequações, por isso foi 
aprovada uma estrutura que depois 
teve de ser revista, o que faz com 
que as pessoas estejam disponíveis 
às mudanças”.

Sobre a sobreposição de tarefas 
referiu que para ultrapassar o pro-
blema foi necessário os funcioná-
rios apropriarem-se do processo e 
depois chegar-se ao entendimen-
to de que os governantes passam, 
mas o Estado fica.   Relativamente 
a aspectos que podem ser melho-
rados na legislação, a entrevistada 
explicou haver necessidade de se 
desconcentrar efectivamente as 
competências. “Não faz sentido, ou 
é muito complicado que algumas 
competências estejam centraliza-
das no órgão central, isto é, no Mi-
nistério da Administração Estatal e 
Função Pública”, apontou. 

lução dos problemas.
Acrescentou que o mesmo acon-

tece no sector da agricultura, onde 
não está claro quem faz o quê, “o 
que significa que as leis devem ser 
melhoradas de modo a clarificar as 
competências de cada um de nós”. 

A dirigente clarificou que como 
governadora pode ir ao campo tra-
balhar com os agricultores onde 
deixa algumas tarefas, “entretanto, 
dias depois, o secretário de Estado 
também vai ao mesmo local deixar 
as suas recomendações”.

Anotou que a sobreposição de 
tarefas assiste-se igualmente em 
algumas missões das direcções 
provinciais. “A lei refere que a Di-
recção Provincial do Ambiente tem 
de controlar o meio ambiente, en-
tretanto, esta área está no Ministé-
rio dos Recursos Minerais e depen-
de do secretário de Estado”.

Disse que na Saúde a situação 
está mais ou menos controlada, 
porque os governadores provin-
ciais são responsáveis pela garantia 
da provisão dos serviços sanitários 
primários.

“Os dois anos da descentraliza-
ção foram de consolidação e de rea-
firmação do próprio processo, isto 
é perceber que é o mais apropriado 
para dinamizar e acelerar o desen-
volvimento local”, assim reagiu 
Manuel Rodrigues, governador de 
Nampula.

Segundo explicou trata-se do 
aprofundamento da governação 
descentralizada iniciada na década 
oitenta com as assembleias do povo 
que evoluíram para o poder local 
com a constituição das autarquias 
locais em 1997. “Estamos a avan-
çar no processo de consolidação 
da democracia ao introduzirmos a 
governação descentralizada pro-
vincial, ao mesmo tempo que apro-
fundamos a participação da popu-
lação no desenvolvimento local”, 
explicou.  

No seu entender, não se pode 
falar de sobreposição de tarefas, 
mas de algumas incompreensões 
por se tratar de um assunto novo. 
“Quando arrancámos em Fevereiro 
de 2020, muitos não acreditavam 

Para Amosse Macamo nestes 
dois anos a descentralização foi 
caracterizada por alguns cam-
pos nebulosos, mas a coorde-
nação e o diálogo permanente 
foram factores-chave para o 
sucesso e definição  de soluções 
às necessidades da população.

Acrescentou que o proces-
so representa um ganho para a 
governação assim como para a 
própria democracia. “Estamos 
a olhar para o processo num 
prisma em que um partido ga-
nhou as eleições, mas há que 
ver a possibilidade de outros 
partidos amanhã ascenderem 
ao poder. Aliás, não podemos 
construir um Estado unitário 
sem diálogo”.

Relativamente à sobrepo-
sição de tarefas, Macamo ex-
plicou que a questão pode ser 
resolvida igualmente através 
do diálogo. “Em algum mo-
mento houve tensão, mas con-
seguimos ultrapassar a situação 

Para Vitória Diogo, os primeiros dois 
anos da governação descentralizada 
foram um período de absorção e en-
tendimento do processo, bem assim de 
mobilização dos seus implementadores 
que são os funcionários e agentes do 
Estado. Entretanto, sublinha que hou-
ve descentralização, mas não descon-
centração de competências.  

Destacou o facto de este período ter 

A governadora de Manica, Fran-
cisca Tomás, entende que as compe-
tências não estão clarificadas, prin-
cipalmente, no que diz respeito aos 
decretos provenientes do Conselho de 
Ministros. 

Explicou que, relativamente a ques-
tões relacionadas com a gestão da terra 
e ambiente, há sobreposição de tarefas, 
o que influencia negativamente na so-

que o governador eleito podia exercer 
as funções consagradas na Constitui-
ção da República”. Acrescentou que, 
relativamente à figura do secretário de 
Estado, no início os cidadãos não per-
ceberam a sua essência. “Esta é a con-
fusão que tivemos naquilo que chamo 
de assunção de nova forma de ser e 
estar na província que pareceu existir 
para a não compreensão de funções de 
um e outro órgão descentralizado”.

através do diálogo. O nosso ego 
não pode estar acima dos interes-
ses da população ou do Estado”, 
argumentou.

Em relação à legislação defen-
deu a necessidade de uma divisão 
clara das competências, isto é, 
quem faz o quê e até onde. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Imran Issa Italma Pereira

CASO DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

Ordem dos Advogados 
quase tira o juiz do sério

A 
semana finda foi mar-
cada por uma sucessão 
de episódios de puro 
nervosismo entre o re-
presentante da Ordem 

dos Advogados de Moçambique 
(OAM) Vicente Manjate e o juiz 
que julga o “caso das dívidas não 
declaradas”, Efigénio Baptista, 
os quais manifestaram sinais de 
desinteligência no tratamento de 
todos os temas que lhes caíam às 
mãos.  

A retoma do julgamento do 
processo número 18/2019 C, co-
nhecido como “caso das dívidas 
não declaradas”, foi emotiva e 
polarizada no juiz e no represen-
tante da Ordem dos Advogados 
que há muito vêm colidindo de 
forma aberta a respeito de vários 
temas. Na semana passada, os 
desatinos foram aos píncaros. 

O ambiente na tenda que aco-
lhe o tribunal ainda era de feli-
citações e demais cortesias pelo 
novo ano  e votos para que o jul-
gamento decorresse sem sobres-
saltos a bem da justiça e outros 
quitais quando o advogado Vi-
cente Manjate solicitou a palavra 
para requerer a audição de Wal-
demar de Sousa e  Zófimo Muiua-
ne, cujos nomes não constam da 
lista de declarantes a serem ouvi-
dos nesta fase derradeira de pro-
dução de prova.  

O juiz Efigénio esclareceu a 
Manjate que aquela pretensão 
não iria se materializar porque o 
tribunal foi notificado do facto 
de Waldemar de Sousa, antigo 
administrador do Banco de Mo-

çambique, ter sido constituído 
arguido num processo autónomo 
relacionado com as dívidas não 
declaradas que corre os seus trâ-
mites no Tribunal Judicial da Ci-
dade de Maputo.

No caso de Zófimo Muiuane, o 
tribunal prescindiu da sua audição 
e, segundo o juiz, coincidiu que o 
próprio Zófimo também requereu 
para não ser ouvido por motivos 
de afinidade com o réu Ndambi 
Guebuza, que era seu cunhado à 
data dos factos.

Foi nestes termos que os dois 
pedidos da OAM foram indeferi-
dos gerando-se um ambiente de 
cortar à faca entre o juiz e Vicente 
Manjate, o qual se mostrou incon-
formado com o posicionamento 
do tribunal e gerou-se reboliço. 

Convicto de que a lei previa 
recurso naquele caso, o represen-
tante da Ordem dos Advogados lá 
fez uma tentativa de recurso que 
também não deu em nada porque 
o juiz, que domina muito bem a 
lei, socorreu-se desta para co-

municar à sua contraparte que na 
qualidade de assistente este não 
tem legitimidade para recorrer 
daquele tipo de decisão do tribu-
nal.  

Porque Vicente Manjate estava 
visivelmente determinado a co-
locar o tribunal de pernas para o 
ar, apresentou um requerimento 
de recurso para que o juiz anuís-
se à ideia de ouvir Jean Boustany 
quando o assunto já tinha sido ob-
jecto de profunda discussão e até 
de decisão. 

Mais uma vez, o juiz Efigénio 
Baptista arguiu dentro da lei e 
indeferiu este requerimento dei-
xando o representante da OAM 
ainda mais desgrenhado. O ali-
cerce do posicionamento do juiz 
foi o mesmo. “A OAM não tem 
legitimidade para recorrer de tal 
decisão e se trata de ‘res judica-
ta’”, o equivalente a dizer que o 
que já foi objecto de julgamento 
definitivo não deve ser julgado 
novamente. 

A OAM submeteu mais um re-

querimento a solicitar que o tri-
bunal emitisse um ofício ao Servi-
ço de Informação e Segurança do 
Estado (SISE) para esta entidade 
confirmar se o declarante Imran 
Issa é seu colaborador. Mais uma 
vez, e se socorrendo da lei, o juiz 
recusou este pedido alegando que 
o SISE está vedado de confirmar 
ou negar qualquer ligação com 
funcionários e colaboradores.

Foi na sequência da discussão 
destes assuntos prévios que se 
gerou um clima de poucos ami-
gos entre o juiz e Vicente Manjate, 
mesmo estando evidente que este 
último não tem musculatura para 
uma briga jurídica com Efigénio 
Baptista. 

No final, o juiz ainda fez gra-
cinha com a tremenda discussão 
havida, alegando que gosta de 
discutir Direito, numa altura em 
que o colectivo de advogados de 
defesa torcia o nariz à actuação 
desastrada do seu colega que re-
presenta a OAM e actua na ban-
cada oposta.

DECLARANTES 
VIRA-CASACAS

Poucos dias antes da suspen-
são das audiências de julgamento, 
no final do ano passado, o tribu-
nal ouviu o explosivo declarante 
Imran Issa, cujo depoimento colo-
cou o réu António Carlos do Rosá-
rio numa saia justa e abriu espaço 
para que o tribunal voltasse a ouvir 
o réu Zulficar Hamad.

É que, no entender de Imran, 
“Zulficar não cometeu nenhum 
crime. Apenas intermediou a ven-
da de um imóvel no interesse do 
réu António do Rosário e em troca 
recebeu 100 mil dólares que os re-
partiu com dois sócios, cabendo a 
cada um perto de 33 mil dólares”. 

Entretanto, aquando da au-
dição do próprio Zulficar, este 
narrou outros factos. Disse que o 
dinheiro não era seu, apenas em-
prestou a sua conta bancária para 
que o seu amigo Marcos Calafiori, 
ora falecido, movimentasse o va-
lor. Quando perguntado sobre a 
residência, tipo e cor do carro que 
este usava, entre outros detalhes, 
Zulficar soluçou.

Para apurar se as falas de Imran 
faziam algum sentido, o juiz vol-
tou a chamar por Zulficar que disse 
que enquanto decorria a instrução 
do processo terá sido ameaçado e 
até forçado a anuir a uma estraté-
gia de defesa desenhada por Imran 
a favor de António do Rosário com 
a finalidade de evitar que este per-
desse a casa que deu origem à tal 
comissão de 100 mil dólares.

Com esta nova estratégia foi fá-
cil antever que os declarantes que 
seriam ouvidos a seguir trilhariam 
por esta via, uma vez que eram to-
dos sócios de Zulficar na empresa 
EPS Zone e, apesar de todos serem 
amigos de infância de António do 
Rosário, só lhes restava “tentar 
salvar Zulficar”, porque a situação 
de do Rosário é muito mais melin-
drosa.  

Foi nesta senda que o declaran-
te Osman Mahomed foi ao tribunal 
dizer que estava disposto a pautar 
pela verdade porque aquando da 
sua audição durante a instrução do 
processo não tinha a noção do que 
se estava a passar. “Com o conhe-
cimento que tenho hoje, prefiro 
alterar o depoimento anterior e 
contar o que efectivamente acon-
teceu”, disse.

Com estas palavras, estava 
claro que o depoimento constan-
te dos autos e que foi colhido na 
Procuradoria Geral da República 
(PGR) caía de avesso e o juiz quis 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Taiob Cadangue Alexandre Fereira

DESCE

SOBE
ABSA

O ABSA Bank Moçambique rea-
briu recentemente o seu balcão 
no distrito de Mueda, província 
de Cabo Delgado, encerrado há 
mais de um ano na sequência 
da instabilidade que se registava 
naquele ponto do país, que con-
dicionava o exercício normal da 
actividade bancária. 

O árbitro moçambicano de fu-
tebol Arsénio Marrengula está a 
atravessar bons momentos da sua 
carreira e o resultado é a sua parti-
cipação no Campeonato Africano 
das Nações (CAN-2021) que de-
corre nos Camarões, onde apitou 
dois jogos na fase de grupos, de-
signadamente, Nigéria-Egipto e 
Guiné-Bissau-Nigéria.

“Juntos por Mecula” é uma campa-
nha de solidariedade moçambicana 
para ajudar as vítimas dos ataques 
armados protagonizados por terro-
ristas no Norte do país. A iniciativa 
partiu de um grupo de artistas da 
província do Niassa, depois de um 
apelo das autoridades. O objectivo 
é angariar alimentos, roupa e ma-
terial escolar a serem entregues aos 
deslocados que se encontram nos 
centros de acomodação.

ARSÉNIO 
MARRENGULA

ARTISTAS

CORRUPTOS 

Ângela Leão acompanhada pela irmã Mbanda Henning

A audição dos declarantes com conexão com 
a ré Ângela Leão deveria ter acontecido em De-
zembro do ano passado. Mas a ré fez o melhor que 
pôde para evitá-lo, incluindo alegar padecer de 
traumatismo craniano grave. Entretanto, não foi 
possível evitar que Italma Pereira e Alexandre Fer-
reira, sócios na empresa Arktek comparecessem 
ao tribunal e explicassem como a ré se comportou 
enquanto detentora de milhões de dólares prove-
nientes da Privinvest.

Italma e Alexandre são casados e contam que, 
naquele período, Ângela tinha mais de 20 propos-
tas de projectos imobiliários para serem concebi-
dos e fiscalizados pela Arktek e, por serem muitas 
iniciativas, umas sobrepunham-se às outras, coli-
diam, iniciavam e não terminavam.

Mas o que o casal estranhou e, por isso, desistiu 
de colaborar com a ré foi o facto de receber os seus 
honorários em numerário e pela mão de Fabião 
Mabunda que representava a empresa que devia 
ser fiscalizada pela Arktek.

Italma e Alexandre confirmaram ao tribunal 
que a ré Mbanda Henning, irmã de Ângela Leão, 
foi quem lhes contratou para conceber um projec-
to de 14 moradias que teria um custo de constru-
ção de 2,5 milhões de dólares e o preço do desenho 

Ângela Leão suspira de alívio

do projecto estimado em 50 mil dólares.
Disseram ainda que tiveram desa-

tinos com o empreiteiro, Fabião Ma-
bunda, porque as fundações da obra de 
Jonasse, na Matola-Rio, foram feitas na 
ausência dos técnicos da Arktek. “A de-

cisão que deveríamos tomar era de man-
dar demolir. Mas isso teria custos para o 
cliente. Como não havia entendimento, 
optámos por nos afastarmos para permi-
tir que viesse outro fiscal para dirigir as 
obras”, disseram.

saber se Osman teria sido induzido 
a mentir. “Respondi daquele jeito 
porque estava muito perturbado, os 
investigadores fizeram-me algumas 
perguntas ao mesmo tempo e pre-
tendia proteger o meu amigo Antó-
nio Carlos do Rosário”.

Porque a mudança de depoi-
mentos feitos na PGR merecia uma 
análise mais profunda e cuidada, o 
tribunal voltou a chamar o decla-
rante Imran Issa que foi o “mentor” 
da nova versão apresentada por Zul-
ficar e Osman. Só que, ao compa-
recer, Imran suscitou uma questão 
prévia que tinha a ver com a cessa-
ção da quebra do sigilo profissional 
que lhe foi imposta pela OAM.

É que, na véspera da sua primei-
ra audição como declarante, Imran 
teve autorização da OAM para a 
quebra de sigilo profissional em re-
lação a todos os actos de advocacia 
por si praticados em relação aos seus 
antigos constituintes citados no 
processo ora em julgamento.

Imran contou ao tribunal que fi-
cou com a impressão de que a OAM 
já estava à espera do seu pedido por-
que o despacho não levou 24 horas. 
“Todavia, depois das declarações 
que prestei aqui, a OAM recuou e 
retirou a quebra de sigilo, pelo que 
terei limitações para prestar decla-
rações hoje”, disse.

O representante da OAM tomou 
a palavra para negar que o declaran-
te tenha sido autorizado a dizer tudo 
o que bem entendesse e expusesse 
os réus, mas o juiz tratou de fazer 
uma valente reprimenda à actuação 
da OAM, na sua qualidade de assis-
tente naquele processo. “A OAM é 
auxiliar do Ministério Público (MP) 
e não pode estar em conflito com a 
sua tarefa aqui no tribunal. Andar na 
contramão do MP”, disse o Juiz.

Vicente Manjate insurgiu-se e 
atirou-se contra o juiz que revelou 
que dias antes da audição de Imran 
representantes da OAM dirigiram-
-se ao cartório do tribunal para pe-
dir que fossem extraídas cópias do 

depoimento deste com a finalida-
de de instaurar um processo dis-
ciplinar contra este. 

O juiz disse que, caso tal pro-
cedimento seja levado avante, 
está disposto a depor como tes-
temunha no processo em causa. 
“Eu e o senhor Sarama estamos 
dispostos a depor como declaran-
tes porque não somos a favor de 
injustiças”, disse.

Outros declarantes que fize-
ram uma guinada de 180 graus 
nos seus depoimentos foram Nor-
din Aboo Bacar e Taoib Cadangue, 
os quais se posicionaram de forma 
divergente em relação aos seus 
pronunciamentos feitos na PGR 
sob a alegação de que agora estão 
mais lúcidos sobre os factos.

No caso de Taiob Cadango foi 
a OAM quem requereu a sua no-
tificação para depor como decla-
rante. Todavia, na presença deste 
decidiu prescindir, situação que 
fez o juiz comentar que “agora a 
OAM está a andar em contramão 
de si mesma”. Este foi mais um 
momento de evidência de de-
sarticulação existente dentro da 
OAM que está a gerar situações de 
crispação com os demais interve-

nientes processuais.

ORDEM DE CAPTURA 
E MULTA

Outro pomo de discórdia en-
tre o juiz Efigénio e o advogado 
Vicente Manjate esteve relacio-
nado com a situação de Alexandre 
Chivale, o advogado que se furtou 
a receber notificações do tribunal 
alegando estar fora do país e sem 
indicar a eventual data do seu re-
gresso. 

A expectativa do juiz era que 
este causídico comparecesse de li-
vre e espontânea vontade em obe-
diência ao calendário desenhado 
pelo tribunal, mas das diligências 
feitas nada disso resultou, o que 
culminou com a emissão de um 
mandado de busca e captura e a 
aplicação de uma multa de 50 mil 
Meticais.

Ao contrário de Chivale, que 
até se comunicou telefonicamen-
te com o oficial de diligências do 
tribunal, o gerente da Africâm-
bios, Hafiz Tarik, não compareceu 
ao tribunal para explicar os con-
tornos da movimentação de avul-
tadas somas de dinheiro prove-

nientes da Privinvest. Porém, para 
este caso, o juiz Efigénio Baptista 
não emitiu um mandado de bus-
ca e captura e nem fixou  multa 
porque o visado não se encontra 
contactável. 

O representante da OAM, Vi-
cente Manjate, voltou a tentar 
submeter um requerimento, em 
jeito de reclamação, para que o 
antigo administrador do Banco de 
Moçambique Waldemar de Sousa 
fosse ouvido como declarante no 
presente processo, facto que dei-
xou o juiz manifestamente desa-
prazido.

Como se não bastasse, Manja-
te requereu que o tribunal notifi-
casse o antigo ministro da Defesa 
e actual Chefe de Estado, Filipe 
Nyusi, para depor como declaran-
te, junto com o antigo vice-co-
mandante-geral da Polícia Jaime 
Basílio Monteiro, que também foi 
ministro do Interior, ambos com 
assento nas reuniões dos coman-
dos Conjunto e Operativo.  Depois 
de mais um bate-boca quente, o 
juiz indeferiu estes pedidos por 
entender que os mesmos “visam 
protelar o andamento do proces-
so”. 

A Procuradoria Geral da República 
deteve recentemente oito indiví-
duos ligados ao escândalo finan-
ceiro que lesou o Estado no valor de 
1 bilião e 209 milhões de Meticais. 
Trata-se de funcionários alfande-
gários, despachantes aduaneiros e 
empresários que transaccionavam 
ilegalmente diversa mercadoria no 
Terminal Internacional Marítimo 
de Maputo.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Bons sinais
A actualidade do país foi sema-

na passada marcada pela denúncia 
de mais um escândalo de corrupção 
que, contas feitas, lesa o Estado mo-
çambicano em qualquer coisa como 
1.209 bilião de Meticais, dinheiro 
que serviria para o financiamento de 
muitas iniciativas socioeconómicas 
para o benefício de todos.

Referimo-nos à emissão de uma 
isenção de pagamento de encargos 
aduaneiros na ordem de 18,6 mi-
lhões de dólares norte-americanos 
pela Direcção Geral das Alfândegas. 
E o motivo alegado para a obtenção 
da isenção foi, supostamente, para a 
importação de roupa usada e capula-
nas para ajudar pessoas carenciadas 
e vítimas do terrorismo na província 
de Cabo Delgado.

Abrimos aqui um parêntesis para 
referir que o diabo anda mesmo à sol-
ta. Como esta gente teve a coragem 
de usar o sofrimento da população de 
Cabo Delgado – há mais de 900 mil 
deslocados a viverem em condições 
precárias – para se locupletarem?

Voltando ao assunto, consta que, 
uma vez na posse do documento, os 
mentores desta fraude, alguns dos 
quais exercendo actividades varia-
das, tais como a venda de viaturas, 
serviram-se deste para a importação 
de mercadorias sem o pagamento dos 
correspondentes encargos aduanei-
ros. Privando o Estado de uma im-
portante receita. 

Com a mercadoria importada, 

já no Porto de Maputo, e para o seu 
desembaraço, os indiciados falsifi-
cavam, segundo a Procuradoria Ge-
ral da República, o “Bill of Landing” 
(conhecimento de embarque), co-
locando o nome da empresa a que 
foi atribuída a isenção, furtando-se 
assim ao pagamento dos encargos 
aduaneiros, com os prejuízos daí de-
correntes para os cofres do Estado. 

Ainda bem que a Procuradoria Ge-
ral da República já promoveu a de-
tenção de pelo menos nove  indiví-
duos, de entre os quais funcionários 
seniores das Alfândegas, despachan-
tes aduaneiros e empresários. A nos-
sa expectativa é que os indiciados se-
jam levados à barra do tribunal para 
responderem pelos seus actos.

Quanto a nós, a denúncia e ins-
tauração do atinente processo-crime 
contra os envolvidos nesta fraude 
fiscal mostram, acima de tudo, que 
há, no país, uma vontade política e 
um compromisso das autoridades 
moçambicanas, mormente as liga-
das à administração da justiça, no 
combate à corrupção, fenómeno res-
ponsável pelo atraso em que nos en-
contramos em matéria de desenvol-
vimento.

No entanto, a fraude ora em in-
vestigação é apenas a ”ponta do ice-
berg”, ou seja, uma pequena parte de 
um problema muito complexo que 
precisa de ser resolvido por todos 
nós, cada um fazendo a sua parte da 
melhor maneira possível.

Por tudo quanto sabemos da ac-
tuação condenável de certos fun-
cionários, pensamos que a nossa 
Administração Pública precisa de 
ser moralizada para de uma vez por 
todas ver a diferença entre servir o 
Estado e servir-se do Estado.

Dizemos isto porque esta fraude 
não podia ser orquestrada e imple-
mentada sem o envolvimento de al-
guns funcionários do Estado. Aliás, 
o comunicado da Procuradoria Geral 
da República dá conta da detenção 
de alguns funcionários afectos à Di-
recção Geral das Alfândegas.

Encorajamos o sector da admi-
nistração da justiça – Procuradoria 
Geral da República, Serviço Nacional 
de Investigação Criminal, tribunais e 
Polícia da República de Moçambique 
– a continuarem a fazer o seu traba-
lho com todo o profissionalismo que 
se lhes é exigido quando o assunto é 
combate à corrupção.

No entanto, mais do que julgar e 
condenar os envolvidos neste e nou-
tros casos de corrupção, importante 
ainda é o ressarcimento ao Estado e 
recuperação dos activos quando se 
provar que certos bens foram adqui-
ridos com base no dinheiro do crime. 

Vemos com bons olhos o facto de 
neste caso terem sido recolhidos 
muitos bens pertencentes aos sus-
peitos e que se acredita serem resul-
tado da fraude.

São bons sinais que têm de ser ca-
pitalizados.
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Nas imensas planícies e vastíssimas flo-
restas zambezianas existia uma das mais 
ricas faunas, não sendo por isso preciso fa-
zer longas viagens para se caçar com êxito. 
Hoje a fauna bravia quase que não existe, os 
animais estão a ser dizimados por caçadores 
furtivos.

Entre os muitos caçadores amadores que 
existiam em Quelimane, distinguiu-se um 
médico-cirurgião dentista.

Após a sua iniciação, notou-se logo que 
era um belíssimo atirador, com sangue frio 
e coragem. São qualidades indispensáveis a 
todo bom caçador, o que fez com que tivesse 
conseguido, em poucos anos, o que outros 
levaram uma vida inteira a alcançar: abater e 
coleccionar uma vasta gama de animais.

Para se caçar, não é só preciso uma boa 
arma, resistência física, robustez, calma e 
paciência, como também o grande factor 
sorte, porque cada uma das variadíssimas 
espécies tem a sua maneira diferente de ata-
que, de se apresentar ao alcance do tiro, es-
tando nisto a vantagem ou desvantagem do 
caçador.

Por estes motivos, segundo me contou o 
meu pai, nem todos estão em circunstâncias 
de se defrontarem com as variadas feras que 

povoam as florestas, sendo prudente ouvir 
os conselhos e indicações dos pisteiros e dos 
caçadores mais velhos e, como tal, mais ex-
perientes. Os práticos e só estes conhecem 
os sítios preferidos por esta ou aquela quali-
dade de caça, os seus verdadeiros habitats e 
as particularidades que as distinguem.

A primeira vez que o médico dentista 
caçou foi na companhia do senhor Victor 
Linder, no prazo de Mahindo, distrito de 
Inhassunge, a cerca de uma centena de qui-
lómetros de Quelimane. A sua estreia foi a 
mais auspiciosa que podia ser, pois matou 
logo dois leopardos.

Não passou muito tempo, ele já tinha 
percorrido todo o litoral da Zambézia e ou-
tras zonas do interior, porque era grande a 
sua paixão pela caça. Como tal, não conse-
guia ficar muito tempo sem premir o gatilho 
e ver tombar um “bicho”. 

Deste médico-caçador contam-se mui-
tas estórias. De tantos episódios que lhe 
aconteceram, o mais famoso e arriscado, 
digno de registo, foi o que se deu próximo do 
rio Cua-Cua, junto ao rio Zambeze.

Dizem que foi um legítimo título de gló-
ria, gabando-se ele por toda a cidade de ter 
sido uma proeza rara, mesmo com caçadores 

profissionais: matou dois leões num peque-
no intervalo de tempo, no mesmo dia.

Tempos depois deste magnífico feito, 
amigos trocaram com  ele impressões a este 
respeito:

– Então, como foi essa aventura?
– Ora essa! Como todas as outras! – res-

pondeu com ar modesto, como se não desse 
importância ao facto.

– Mas constou que tinha corrido perigo – 
disse um dos amigos com quem conversava.

– Qual? Aquele maroto, quando formou o 
salto, calculou-o tão bem que tive de o matar 
quase à queima-roupa. De face escancarada, 
parecia vomitar fogo dos olhos terríveis. Se 
não o matasse, dilacerava-me. É necessário 
ter-se muita coragem e sangue frio. E tam-
bém muita sorte.

A conversa vagueou em vários sentidos, 
até que, lembrando-se duma outra aventu-
ra, o médico, a respeito de elefantes, disse: 

– Matei um, era muito novo. Uma autên-
tica criança. Só tinha um dente. Provavel-
mente tinha partido de encontro a uma ár-
vore, como acontece algumas vezes, embora 
não seja vulgar.

Mas, conforme me contaram, ainda se 
deu um outro caso curioso, com o médico 

dentista e o seu inseparável companheiro de 
caça, o Linder.

Um desses animais, talvez por se achar 
desconsiderado, porque os caçadores não 
lhe ligavam patavina, atira-se contra eles, 
de orelhas abertas e tromba em riste, a passo 
firme de quem está zangado e avança contra 
o inimigo.

– Em defesa própria, tive de matá-lo – 
afirmou o médico dentista, que acrescentou: 

– Quando os meus acompanhantes trata-
ram de abrir-lhe o crâneo, a machado, para 
lhe tirar os pequenos dentes, viu-se, com 
surpresa, que num deles existia um grande 
abcesso, que, sem dúvida, o fazia sofrer.

– É que o elefante, coitado – disse Lin-
der, que orientou a abertura do crâneo do 
“bicho” na sequência da conversa. – Adivi-
nhou que estava em frente de um afamado 
cirurgião dentista e vinha, talvez, pedir-lhe 
os seus bons serviços.

O dentista retorquiu:
– Com clientes dessa natureza, aplico-

-lhes o devido anestésico, com a minha in-
separável e infalível Mauser.

Este episódio foi-me contado pelo meu 
pai, quando eu tinha 15 anos. A mesma pas-
sou-se na década de 30.

Durante as obras de construção da 
ponte Maputo-KaTembe, havia mui-
ta barulheira, com ânimos exaltados 
à mistura, que girava em torno das 
compensações. As reportagens publi-
cadas na altura não nos deixam mentir 
em relação ao sucedido... 

Ultrapassados os obstáculos que 
iam manchar o processo, acabou por 
nascer a ponte da qual todos nos or-
gulhamos. Passam dois anos e a zona 
da Malanga teima em se constituir 
como um dos problemas da capital. 

Naquela zona, infelizmente, não se 
conseguiu aliar a decoração das áreas 
adjacentes ao empreendimento e a 
factura que sobra parece ser elevada. 
Vamos recuar no tempo para pontuar 
que foi na Malanga onde se deu o pri-
meiro sinal de vandalização do siste-
ma eléctrico da ponte.   

E as explicações técnicas com vista 
a justificar o incidente foram incon-
clusivas. O que há agora demais estra-
nho tem a ver com a obra de referência 
na cidade não se comparar ao estado 
das vias de circulação existentes. 

Depois das recentes chuvadas, a 
faixa de rodagem que se situa por bai-
xo do viaduto de saída da ponte para o 

lado da Avenida 24 de Julho ficou blo-
queada de terra. Os condutores têm 
de se envolver em grandes gincanas 
para esquivar covas e poças de água, 
tal como, aliás, acontece em muitos 
bairros de expansão da cidade de Ma-
puto. 

A barreira onde operavam os ven-
dedores do famoso mercado Nwan-
cakana sofreu deslizamento e as terras 
amontoaram-se na faixa de rodagem. 
Só quem entra para a cidade através da 
EN4 podia notar. De contrário, saindo 
da ponte dificilmente seria capaz de 
imaginar o que  aconteceu por baixo 
do viaduto.

Esperava-se que a Malanga pas-
sasse a ser uma espécie de cartão-de-
-visita da nossa cidade. Bastava juntar 
ao projecto de arborização que ali foi 
lançado alguma decoração e, quiçá, 
iluminação, flores e plantas de orna-
mentação ou obras de arte para dar 
alegria aos olhos daqueles que entram 
na urbe.

A barreira onde funcionava o mer-
cado informal ficou com uma pers-
pectiva agradável desde que foram 
retirados os vendedores. Podia ser 
sustentada com capim para conter a 

erosão à semelhança do que foi feito 
no viaduto da antiga Brigada Monta-
da. 

Ainda no que à Malanga diz respei-
to, há uma outra face que deixa todo 

o mundo entristecido. Falamos da 
Avenida das Nações Unidas. Sim, NA-
ÇÕES UNIDAS, não nos enganamos no 
nome!

No caso em concreto, se o problema 
existia antes da implantação da ponte, 
imagine-se em que estado se encontra 
hoje esta via. Os automobilistas que 
entram directo para a baixa só usam 

esta estrada por falta de alternativas. 
É um cenário que não prestigia a 

ninguém, muito menos àquela que é 
a maior organização de nações mun-
diais (ONU). Naquela via tantos car-
ros ficam com pneus destruídos; os 
autocarros de transporte público de-
vem sofrer por ali os maiores prejuízos 
operacionais. 

Na barreira situada junto à Avenida 
da ONU as terras nunca mais desliza-
ram porque foi colocada vegetação de 
protecção. O que sobraram são os bu-
racos, cada vez enormes... ameaçan-
do, inclusive, engolir as viaturas.

O piso encontra-se num estado 
lastimável quando no lado superior 
percorre um viaduto cujo padrão do 
pavimento é de padrões internacio-
nais. Contrastante sim, mas é a úni-
ca fotografia que se pode tirar como 
exemplo.  

Mesmo depois de ter sido erguida a 
ponte, que serve inclusive de referên-
cia regional, se a imagem não muda 
de figura naquela zona fica a sensação 
de que algo estranho acontece com a 
nossa Malanga. A pergunta que não 
quer calar é, pura e simplesmente, o 
que há de estranho na Malanga?
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O que há de estranho na Malanga?

Elefante com abcesso no dente
António Barros

MUTONYEDHO

Esperava-se que a Malan-
ga passasse a ser uma espécie 

de cartão-de-visita da nos-
sa cidade. Bastava juntar ao 

projecto de arborização que ali 
foi lançado alguma decoração 

e, quiçá, iluminação, flores e 
plantas de ornamentação ou 

obras de arte para dar alegria 
aos olhos daqueles que entram 

na urbe
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Artes nocivas continuam 
preocupantes nas pescas

Leonid Chimarizene, MIMAIP

Artes nocivas são apreendidas e destruídas

U
m dos problemas com 
que o sector de pescas 
se depara a nível nacio-
nal é o uso de artes no-
civas, como é o caso de 

redes mosquiteiras que arrastam 
recursos em crescimento.

A título de exemplo, de No-
vembro a esta parte, as 290 mis-
sões de patrulha, no âmbito do 
período de defeso e veda, resul-
taram na inspecção de 22.679 
artes de pescas, das quais foram 
apreendidas 288 e destruídas 286, 
contra 1710 artes em igual época 
de  2020/2021.

domingo apurou que, como 
resultado das infracções, foram 
aplicadas multas acima de 830 mil 
Meticais, dos quais foram pagos 
pouco mais de 303 mil Meticais.

Paralelamente, foram apreen-
didas mais de 22 mil toneladas de 
pescado diverso com destaque 
para caranguejo, camarão e peixe. 

Além disso, cinco carros, mo-
tos e bicicletas foram apreendi-
dos nas províncias da Zambézia e 
Nampula, meios que serão devol-
vidos aos donos mediante o paga-
mento das multas. Caso contrário, 
os mesmos vão reverter a favor do 
Estado.

O director de Operações do Mi-
nistério do Mar, Águas Interiores e 
Pescas (MIMAIP), Leonid Chima-
rizene, recordou que o período de 
defeso serve para a protecção dos 
reprodutores, enquanto o de veda 
visa a protecção de juvenis para 
crescerem.

“O camarão não nasce no mar, 
mas na costa, exactamente na 
zona do mangal. Por isso é preci-
so protegê-los para que não seja 
capturado antes de se reproduzir. 
Aliás, à medida que abatemos o 
mangal destruímos a zona de re-
produção”.

Chimarizene clarificou que não 
é proibida a circulação e venda de 
produtos pesqueiros durante o pe-
ríodo de defeso e veda, sendo que 
os portadores devem provar que a 
sua captura foi feita durante a épo-
ca normal da faina.

A fonte referiu que o MIMAIP 
pretende implementar, nos pró-
ximos tempos, alguns programas 
para acabar com a fuga, princi-
palmente por parte dos pescado-
res artesanais, do pagamento das 
multas e introduzir artes de pescas 
identificáveis.

Com efeito, os artesanais serão 
obrigados a pagar as multas no 
acto de licenciamento e as artes 
de pescas terão de conter um selo 
contendo os dados do operador e a 
área de trabalho. 

“A ideia é que a fase-piloto ar-
ranque este ano. Temos de ver as 
componentes para que o equipa-
mento suporte a água do mar sem 

se degradar com facilidade”, disse. 

MAIS DE NOVE 
MILHÕES PERDIDOS 

De Janeiro a Setembro de 
2021 foram efectuadas diversas 
apreensões de pescado, em re-
sultado de acções de fiscalização 
realizadas por técnicos do MI-
MAIP. 

Por exemplo, foram confisca-
das cerca de 54 toneladas de pes-
cado diverso, sendo 9,6 toneladas 

de camarão e 43,5 toneladas de 
peixe, o que representa um pre-
juízo global de 9.417.115,00 Me-
ticais. 

Segundo Leonid Chimarize-
ne, ainda como resultado das 
apreensões do pescado, foram 
vendidas em hasta pública perto 
de 30 toneladas de pescado, sen-
do 4 de camarão e 26 de peixe. Do 
produto apreendido, cinco tone-
ladas de caranguejo de mangal 
foram devolvidas ao seu habitat. 
Enquanto isso, 1588 quilogramas 

de camarão e 321 peixe diverso 
foram incinerados; 2254 quilo-
gramas de pescado diverso foram 
entregues a instituições de cari-
dades.

ESPÉCIES PROIBIDAS  

Ainda no ano passado, foi cap-
turado acidentalmente um golfi-
nho no distrito de Morrumbene, 
em Inhambane, que, a posterior, 
foi incinerado na vila-sede do 
distrito. 

Também foram encontrados 
8,4 quilogramas de cavalo ma-
rinho, que faz parte das espécies 
proibidas, sendo que o portador, 
um cidadão de nacionalidade 
chinesa, foi detido. Verificou-
-se a ocorrência da morte de 112 
golfinhos na Ilha de Bazaruto e 
um no distrito de Vilankulu, na 
província de Inhambane, por en-
calhamento segundo cientistas 
marinhos. 

Ainda no distrito de Vilankulu, 
quatro indivíduos – dois pesca-
dores e dois comerciantes – foram 
detidos indiciados de violação 
da veda. O destino do produto 
apreendido foram as instituições 
de caridade, sendo que outra par-
te foi vendida em hasta pública.

“O camarão e o peixe foram 
entregues aos governos distritais 
e  instituições sociais, nomeada-
mente infantários e penitenciária. 
O caranguejo vivo foi devolvido 
ao seu habitat”.

O MIMAIP faz diversos tipos de fiscalização na 
costa moçambicana. Uma delas é a marítima, onde  
as embarcações são abordadas, inspeccionadas para 
saber se têm licenças, estão a pescar em zonas per-
mitidas e  espécies autorizadas.

Entretanto, as embarcações industriais e semi-
-industriais são inspeccionadas nos portos. Qualquer 
barco deste escalão deve comunicar a sua entrada e é 
inspeccionada, verificando-se, entre outros, os livros 
de bordo para ver questões ligadas às capturas, entre 
outros.  Aliás, estas embarcações não podem descar-
regar o produto sem a presença do fiscal.

Também é feita fiscalização via satélite, que é das 
mais modernas que se usa em todo o mundo. Neste 
tipo, coloca-se um dispositivo de localização auto-
mática, conhecido como VMS, nas embarcações in-
dustriais e semi-industriais. 

“Na fiscalização via satélite conseguimos monito-
rar todas as embarcações que estão no mar a exercer 
a actividade. Com este sistema conseguimos resolver 
muitos problemas, antes tínhamos queixas de em-
barcações que pescavam em zonas não permitidas”, 
recordou. Com o sistema de VMS conseguimos ver 
onde está a embarcação, se a velocidade é de nave-
gação ou de pesca e a que profundidade se encontra, 

tudo isto a partir de um computador. Além do acom-
panhamento, pode entrar em contacto.

Mas este também tem algumas desvantagens, 
sendo uma delas o facto de só se conseguir monitorar 
as embarcações que tenham o dispositivo VMS. No 
entanto, se uma estrangeira entrar na costa moçam-
bicana e pescar ilegalmente é difícil controlar sem o 
sistema.
TRABALHO CONJUNTO 

Com vista a combater a pesca ilegal, Moçambique 
tem estado a trabalhar com outros países da África 
Austral e vai acolher, na KaTembe, na cidade de Ma-
puto, o Centro Regional  de Monitoria e Controlo de 
Fiscalização.

“Temos firmadas parcerias entre países, como é 
o caso da África do Sul, que possui uma embarcação 
enorme de fiscalização, mas que nem sempre está a 
exercer a actividade devido aos custos. A solução que 
encontrámos é comparticiparmos com combustível 
e víveres juntamente com Madagáscar e outros países 
interessados e  com a embarcação a fiscalização é feita 
nas nossas águas, assim os infractores nunca sabem 
quando e onde a embarcação está”. 

Madagáscar tem uma embarcação pequena que 
tem sido usada para essas actividades.

Tipos de fiscalização

Acesse: https://t.me/Novojornal
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O
s lucros do sector bancá-
rio moçambicano dimi-
nuíram em 14 por cento, 
no período entre 31 de 
Dezembro de 2019 e De-

zembro de 2020, ao saírem de 16,8 
mil milhões de Meticais para 14,5 
mil milhões.

A redução dos ganhos ocor-
reu numa altura em que a carteira 
de empréstimos incrementou em 
9,5 por cento, de 250 mil milhões 
para 274 mil milhões de Meticais, 
no período em análise quando no 
ano anterior tinha se verificado um 
crescimento de 1,8 por cento.

Aliás, dois dos principais ban-
cos que operam no país, nomeada-
mente o Millenium Bim (BIM) e o 
Banco Comercial e de Investimen-
tos (BCI), reportaram uma redução 
de lucros em 20 por cento. Contra-
riamente, o Standard Bank aumen-
tou os seus ganhos  em 10 por cento. 

Globalmente, verificou-se 
uma diminuição de lucros dos três 
maiores bancos na ordem de 12 por 
cento. 

O fraco desempenho do sector 
bancário, em termos de rentabi-
lidade, é justificado pelo aumento 
das imparidades devido às dificul-
dades económicas vividas no país, 
além da redução das taxas e comis-
sões devido à legislação do Banco 
Central que suspendeu as taxas e 
comissões sobre determinados ser-
viços durante um período de seis 
meses.

Estes dados foram avançados 
pela Pesquisa Bancária, edição 
2021, realizada pela Associação Mo-
çambicana de Bancos (AMB) em 
parceria com a KPMG Auditores e 
Consultores. 

A pesquisa avança que, no ano 
de 2020, o desempenho da activi-
dade económica foi negativamen-
te afectado pela crise económica 
que resultou no impacto negativo 
provocado pela pandemia do novo 

coronavírus, que causou a contrac-
ção da procura externa, redução 
das exportações e investimentos, 
além da queda do consumo privado 
e menor dinâmica de sectores pro-
dutivos.

Entretanto, com vista a amorte-
cer os impactos adversos, o Banco 
Central tomou algumas medidas, 
com destaque para a redução da 
taxa de reservas obrigatórias em 
moeda nacional e estrangeira e di-
minuição da taxa de referência da 
política monetária.

Outra medida tomada na oca-
sião foi a redução das comissões 
nas transacções por canais electró-
nicos, bem como a redução para a 
metade das comissões e encargos 
nas transferências de contas bancá-
rias para contas nas instituições de 
moeda electrónica.

Como resultado destas medidas, 
houve libertação de liquidez para a 
economia, diminuição de presta-
ções dos mutuários, redução da vo-
latilidade cambial, flexibilização de 
algumas operações cambiais, sem 
contar com o estímulo de uso de 
meios electrónicos de pagamento 
e redução de custos de transacções 
para os clientes bancários.

Com vista a reverter os desafios, 
as instituições bancárias optaram 
pela diversificação e inovação da 
oferta, dinamização dos proces-
sos de digitalização das suas ac-
tividades, promoção da inclusão 
financeira, consciencialização 
dos clientes para o uso dos canais 
remotos e diversas acções de pre-
venção tanto para os colaboradores 
como para os clientes num cenário 
de acelerada propagação da co-
vid-19.

Aliás, durante o período em 
análise, mesmo com as adversida-
des, verificou-se um crescimento 
dos activos do sistema bancário em 
cerca de 17 por cento para 758.206 
milhões de Meticais. 

Lucros dos bancos
caem 14 por cento

De igual modo, houve um incre-
mento do volume de depósitos que 
chegou a atingir 567.668 milhões de 
Meticais, o que representa um cres-
cimento de 22 por cento.

Assistiu-se, igualmente, à ex-
pansão do número de balcões ao 
nível nacional  de 702 para 719, o 

que representa um incremento de 
dois por cento.

Neste contexto, segundo o es-
tudo, a taxa de crescimento de 
agências tem vindo a diminuir nos 
últimos anos, uma vez que os inter-
venientes do sector bancário pare-
cem estar a favorecer a melhoria e o 

desenvolvimento de canais digitais, 
com vista a alcançar as massas atra-
vés de agências tradicionais.

Aliás, por causa da pandemia, o 
sector bancário relatou um aumen-
to de mais de 50 por cento nas tran-
sacções que estão a ser efectuadas 
através de canais digitais.

Contrariando a tendência de crescimento, 
verificou-se um decréscimo do número de cai-
xas de pagamento automático (ATM). Em De-
zembro de 2019 existiam 1786 ATM que passaram 
para 1742 em Dezembro de 2020.

Esta redução deveu-se ao facto de os ban-
cos terem removido ATM em áreas conside-
radas remotas e ou inseguras. Aliás, a maior 
parte das caixas removidas pertence ao BIM 

e ao BCI, nalguns casos estão a ser removi-
das das áreas onde há insurgência militar, 
em particular em Cabo Delgado.

Mesmo assim, entende-se que o sector ban-
cário continua bem capitalizado, robusto e com 
nível elevado de solvabilidade, demonstrando 
resiliência para absorver possíveis choques de-
correntes de riscos sísmicos, e consolidando 
deste modo a estabilidade financeira.

Houve redução do número de ATM

BIM viu os seus lucros reduzirem entre 2019 e 2020

Sector bancário continua capitalizado ATM foram removidas  das zonas remotas
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METÁFORA E ALITERAÇÃO

Letras musicais
abóboras e limões 

D
e todas as metáforas, 
as do amor são as mais 
charmosas que exis-
tem, diz Allan Carax, 
um escritor mexicano.

E quando se compara a fi-
gura feminina com as coisas 
mais belas da natureza, esse 
quadro transforma-se num 
regalo.

Nas letras musicais, a mu-
lher ocupa também um espaço 
especial. “Ida”, uma persona-
gem da composição de Eugé-
nio Mucavel, arrebatou o co-
ração do seu dono e levou-o a 
uma confissão: “Nunca vi uma 
igual a ti”.  E Alberto Mutxeca, 
ao cantar “Maria nwatinhon-
ga”, descreve-a como dona 
de uma cintura, ancas e pos-
tura  bambaleantes, maleáveis 
e belas: “tombi watinyonga 
taku olova, waxisuti xaku tsa-
miseka, waxiyimu xakusa-
seka”. Fá-lo de forma minu-
ciosa e ousada, apontando-lhe 
o caminhar, o busto... “tombi 
yamavele yakunyima”, isto é, 
de seios espetados.  

Mas as experiências mal-
-sucedidas também ensopa-
ram de lágrimas extensões e 
extensões de papel. São várias 
lamentações que ganharam 
espaço em criações musicais. 

Dilon Ndjindje cantou com 
mestria “Podina”, entretanto, 
poupou-a nos detalhes relati-
vos à sua silhueta, limitando-
-se na revelação da perda de 
um grande amor. Assim, o 
imaginário público em torno 
dos atributos que caracte-
rizam a sua amada quedou-
-se em incertezas: Quem será 
Podina, essa mulher que des-
troçou o coração do tão expe-
riente Ndjinje?

A questão fica no ar, e a 
ousadia ganha forma em ou-
tras propostas, até mesmo 
nas mais actuais, como a de 
Mr. Bow em colaboração com 
Lizah James, na música “The 
way you do” (a forma como 
você faz). 

Bow descreve a fisionomia 
da mulher imitando uma gui-
tarra rítmica, e confessa: “I’m 
going crazy” (estou a ficar 
louco), quando a vê fazendo 

“kwinguinha kwinguinha”.
O diálogo criado com a 

personagem com a qual con-
tracena  coloca uma mulher 
com um gigando pouco reca-
tado, que o provoca dizendo: 
“loku univona nikuthathatha 
niyentxela wena”, o que tra-
duzido significa estou a exi-
bir-me para ti, pois “o meu 
coração só quer a ti; foi a ti que 
escolheu”, consta nos versos. 

A METÁFORA
DO LIMÃO 
E DA ABÓBORA

A música tem o condão de 
expressar sentimentos – bons e 
maus – e também desejos.

Zeburani, outro dos consagra-
dos músicos da praça, parece não 
se conter ao ouvir “Tsunela seyo 
anwana avagwaku” (afasta-te 

porque a criança está doente).
Mas o mais curioso é que o sen-

tido literal das palavras simples-
mente nos transporta para outras 
praças. Proibidas. Indizíveis.

Já a interpretação, essa, de-
sagua em águas mais límpidas e 
revela o estado de espírito do per-
sonagem principal, que, possuído 
e embevecido de desejo, critica a 
respectiva parceira: “utsuka un-
dzitsimbisa kukupwompwa a 
kiss” (tu impedes-me de te dar 
um beijo).  Assim, os desejos são 
confessados com recurso à me-
táfora do limão, ao questionar: 
“waga bomu kêeeee???” (você 
come limão?).

Na realidade, o limão da dis-
córdia consubstancia-se em uma 
faca de dois gumes: proporciona 
prazeres, ao mesmo tempo que 
leva à perdição, ao declínio, à 
morte... Mas não por falta de avi-
so, afinal é feita uma advertência: 
“Hinga tsiketa kufamba usiku 
ulava timhaka (pare de andar de 
noite, de arranjar problemas), 
phela linwanyani siku utavuya 
nindere (qualquer dia, irás voltar 
com tuberculose)”. 

Ora, Zeburani  traz à tona a 

Acesse: https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

13Sociedade
23 de Janeiro de 2022

Inácio Guvande

Zeburani

Rogério Mata

“As letras do antigamente são explicativas. São claras, mas 
a clareza muda um bocado quando falam do amor”, diz Abdil 
Juma, actor e page maker.

Apenas a título elucidativo, os versos de Xidimingwana, 
que tocam na temática do adultério, falando especificamen-
te de mulheres amantes, escancaram as desvantagens desta 
prática. Este artista observa que mulher amante é na realidade 
“mulher de todos”, quebrando qualquer confiança que nela se 
possa depositar, afinal “loku ahuma handli wahina hinkwe-
ru” (quando ela está fora de casa é de todos nós). De contrário, 
aconselha ao homem – que se propõe a levar adiante essa re-
lação – a trancá-la dentro de casa. “Loku umurhandza mun-
guenisi ndlwini ukhiyela” (se gostas dela, tranque-a dentro de 
casa). 

Abdil Juma observa, entretanto, que “aquilo que se diz ‘psa 
yila’ (é tabu)” mereceu/merece um tratamento linguístico es-
pecial. 

Tal é o caso de “Mucavele que em uma das suas canções afir-
ma que sente tanta dor que até dói ‘aqui onde não tem osso’, 
sem nomear concretamente a parte do corpo; o Fany pede que 
a sua parceira vá ‘acender o candeeiro’ querendo referir que 
está na hora do acasalamento”, interpreta Juma. 

À esta selecta lista avançada por Abdil Juma acrescenta-se 
Abílio Mandlhazi, que considera numa das suas composições 
que “Antirhu wausiku wahlupa” (o trabalho da “noite” é des-
gastante); ou ainda ao dizer “N’gunhuta nikovona nita tsaka” 
(rebola para me deixar feliz), um pedido acompanhado de uma 
onomatopeia: “guiguiriguigui, guiguriguigui niku tsa!” (des-
crevendo os movimentos da dança). 

Juma explica que, diferente do que se vê nos temas antigos, 
“as letras musicais dos tempos que correm abordam temas 
proibidos de forma  nua e crua”. E mais: “O cantor grita, tira 
roupa – não sei se é bom ou mau – mas para o meu tempo é 
muito agressivo. E se eu estiver sentado ao lado da minha so-
gra, da minha nora?”, questiona. 

O que ocorre é que “a disciplina desapareceu nos nossos fi-
lhos. Eles defendem que ‘o que é bonito tem de ser mostrado’. 
Há degradação da moral. Infelizmente”, observa. 

Entretanto, há ressalvas por fazer: “Alguns músicos da nova 
geração cantam músicas cujas letras não são pejorativas. São os 
casos de Kay Novela, Ubaka, entre outros. São jovens que can-
tam a realidade do país e não usam palavras obscenas. Os que 
enveredam por esse caminho da imoralidade são os que José 
Mucavel afirma que cantam música ‘pimba’. Como exemplo é 
a música cantada pelos Afro-Madjah, ‘yababuluku’”.

A clareza muda 
um bocado quando 
falam do amor

– Abdil Juma, actor e pagemaker
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mentalidade do homem deste-
mido e incauto, que argumenta 
dizendo: “Nzifamba usiku nzilava 
titombi” (ando à procura de me-
ninas), e descreve as suas prefe-
rências. Fala de mulher “xingani 
masofa” (que tem glúteos avan-
tajados).

Conforme se vê, temos aqui a 
metáfora da mulher “farta” que 
ganha espaço no conceito que 
agrada Xidiminguana, Mutxeca 
e outros mais. A mulher bonita 
é a tal que possui “makwembe” 
(abóbora em alusão aos glúteos) 
ou, por outra, a “psidulu” (pe-
quenas elevações). Zeburani “de-
nuncia” os seus companheiros, ao 
citá-los na referida composição.

Entretanto, em “Gungula 
nhautomi” de Salimo Mohamed, 
a significação muda de sabor: de 
uma fruta que se come lacrime-
jando, por causa do sabor acre, 
aqui, sabe a algo totalmente doce 
(a “ulombe”). 

Mas, então, o que mais se des-
taca nas composições da velha 
guarda?

Inácio Guvande, locutor e 

tradutor já aposentado da Rádio 
Moçambique, depois de trabalhar 
durante várias décadas, aponta 
para o casamento, amor, ciú-
mes, feitiçaria, adultério, cultura, 
aconselhamentos, entre outros. 
Contudo, sustenta que a aborda-
gem era velada: “usava/usa metá-
fora para não ferir sensibilidades”. 

A título de exemplo, indica 
“Wene awu ni tenderi”, de Ga-
briel Xihawu, e “Xikona anga xi-
vona”, de Xidimingwana.

Na realidade, “Dominguinho”, 
como também é carinhosamente 
tratado pelos fãs, aborda, entre 
várias questões, a temática dos 
“makwembes” (glúteos avanta-
jados). 

Ainda que alinhem no padrão 
de beleza por si concebido, afirma 
que não garantem o sucesso no 
lar. Aponta casos em que o ho-
mem abandona uma mulher dona 
de tais atributos e garante que isso 
acontece porque “xikona anga-
xi wona” (algo ele notou no seu 
comportamento).

A mensagem que é endereçada 
à sociedade encerra-se na neces-

sidade de não se olhar para a bele-
za física, como garantia de suces-
so no relacionamento. Há mais, 
muitos mais pontos que devem 
estar envolvidos na relação entre o 
homem e mulher; entre um casal.

Guvande elogia, por isto e 
muito mais, a velha guarda, pelos 
conselhos valiosos, mas, acima 
de tudo, pelo tratamento que dão 
às suas composições musicais, o 
que, segundo diz, acaba sendo um 
ponto distintivo entre a geração 
actual e a do passado.

 “Comparando com as com-
posições de alguns jovens, nota-
-se a falta de pesquisa nestes, o 
que faz com as mensagens não 
sejam educativas, para além de 
ferirem sensibilidades. A letra que 
diz ‘Yaba buluku; lexi xamina xini 
ulombe’ serve de exemplo”, refe-
re.   

Por seu turno, Rogério Mata, 
auxiliar de serviços, defende que 
o problema não reside em falar da 
realidade que nos circunda: “Po-
dem até insultar, mas sem usar 
palavras feias, aquelas que não 
devem ser ditas em público. Ale-
xandre Langa falou também de 
política, mas sem dar a entender 
que se metia nesses assuntos”. 

RESPEITAR 
A MULHER

Mata observa, entretanto, que 
a figura da mulher é colocada em 
causa nas composições da actua-
lidade.

 “Agora a mulher não é res-
peitada. Dão-lhe nomes e esque-
cem-se que toda a mulher deve 
ser vista como a mãe de cada um 
de nós”. 

Já Armindo Mabjaia, amante da 
música moçambicana, especial-
mente das composições da velha 
guarda, afirma que o que falta hoje 
em dia é censura. “Nos meus tem-
pos, as músicas eram censuradas. 
Não passavam na Rádio Moçam-
bique se ferissem a moral. Havia 
pessoas que diziam ‘isto não dá!’. 
Mas hoje está tudo fora do contro-
lo. Quando as pessoas conseguem 
algum dinheiro, gravam e essas 
músicas são tocadas, quando de-
viam ser banidas”. 

Entretanto, “temos bons 
exemplos: a jovem Tamires, a 
Lourena Nhate, Marllen e outros. 
As suas músicas têm letras decen-
tes”, considera.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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d PRETILÉRIO MATSINHE
pretileiro.matsinho@snoticicas.co.mz

O
seu nome é Daniel 
Francisco Tcheco, mas 
é conhecido como 
Denny OG. Nasceu em 
Maputo, a 23 de Julho 

de 1976, e cedo percebeu que 
tinha vindo ao mundo para fa-
zer música. Casado, pai de três, 
iniciou-se no hip-hop, quando 
nos anos 90, juntamente com 
Damost, N’ Star, Stuped Man 
e Deuce fundou o grupo Auto 
Squad. Anos depois, mudou-se 
para 360°, onde gravou “Até que 
a morte nos separe”, seu pri-
meiro álbum a solo. Insatisfeito 
com o rap, foi para o pandza e 
em 2006 entra na Bang Entre-
tenimento, viagem que culmi-
nou com a produção de “Tchin 
Tchin”, outro trabalho disco-
gráfico a solo. O que se seguiu 
foi uma chuva de participações, 
sobretudo com os integrantes 
da Bang, em especial Ziqo, com 
quem chegou a gravar os álbuns 
“Nova Família” e “Mabatata”. 

domingo entrevistou o artis-
ta que encanta com a voz rouca 
e o seu baixo não passa desper-
cebido. Já teve sucesso, também 
provou do “veneno” da queda. 
Chegou a ficar sem casa. Hoje 
está reerguido e é um homem 
de negócios. Sentado num dos 
seus estabelecimentos comer-
ciais, contempla a tarde quente e 
vai enganando o calor com água. 
Diz que está maduro, que nunca 
abandonaria a música e tem um 
sonho: “fazer do pandza um rit-
mo nacional”. 

DENNY OG:

Já fiquei sem abrigo!
músicos, somos pobres? Existe 
um bairro sem músico? E quantos 
bairros existem em Moçambique? 
O problema no mundo da música 
é que tens de aparentar estar bem. 
Isto faz pensar que somos ricos. 
Mas arrisco a dizer que não existe 
músico rico em Moçambique. Há 
uns que estão estáveis, mas rico 
não há. Se o é, não foi por causa da 
música. 

Temos então de educar a socie-
dade para aceitar a música como 
profissão?

Não saberia dizer. Muitas ve-
zes quem menospreza a classe 
artística não é a população, mas 
sim aqueles que por norma nos 
deviam proteger. Somos margi-
nalizados quando não nos que-
rem usar. Do contrário, somos o 
máximo. Isto prova que o siste-
ma está errado. Não há uma parte 
do sistema que tenha a ver com 
a cultura que esteja a funcionar.  
Se funcionasse?

Teríamos empresários atrás de 
nós. Os músicos são produto ven-
dido. Quando estou num cartaz, 
naquele momento sou um produ-
to. Se o sistema funcionasse, eu e 
o Estado ganhávamos pelo facto 
de eu estar num cartaz. Aqui não 
tens, por exemplo, um artista que 
paga impostos. Eu não pago im-

postos como músico.
E que implicações?
Cobro o dinheiro que quero no 

meu "show" e ele vai directo para 
o meu bolso. O Estado ganha nada. 
Se fôssemos organizados, o Estado 
tirava proveito disso e organizava-
-nos da melhor maneira para que 
o artista possa trabalhar para ga-
nhar dinheiro até o ponto de não 
reclamar mais. Mas como estamos 
mal, a situação é esta. 

A quem compete organizar o 
sistema?

Muitos dizem que somos nós, 
os artistas, que temos de nos unir 
e começar a gritar.

 Gritam há anos...
Infelizmente, estou num país 

onde se diz que somos livres. Mas 
não acredito. Se estamos há anos a 
gritar e ninguém nos ouve, é por-
que gritamos em voz baixa, e se é 
assim é porque ninguém quer dar a 
cara, porque não somos livres. Sou 
músico, comecei a minha carreira 
com rap. Mas deixei de fazer rap 
porque a liberdade de expressão 
que acho que mereço não tenho.

Como assim?
O que sinto e quero expressar, o 

rap não me deixa. Se há liberdade, 
acaba sendo um lugar perigoso. 
Por isso olhei para o pandza, que é 
uma paixão, faço com gosto. Mui-

A IDENTIDADE 
DO POVO ESTÁ 
NA CULTURA

Ultimamente, alguns artistas 
exigem ser pagos para irem à rá-
dio ou televisão. Quais são as suas 
ideias?

É justo que exijam ser pagos. 
Devia ser assim desde que existem 
canais de televisão. Quem faz en-
tretenimento são os convidados. 
Esses programas com maior au-
diência são os que mais dinhei-
ro metem às empresas. E depois 
convidam a mim, que vivo no 
bairro Jonasse; a televisão não me 
vai buscar à casa, não paga a roupa 
que vou vestir, entretanto, a partir 
do momento em que sou artista, 
devo apresentar uma boa imagem. 
São custos. Tudo bem que quem se 
mete nesta vida deve investir, mas 
os programas de entretenimento 
têm de pagar aos artistas.

Só que não é o que acontece...
Muitas vezes os artistas têm de 

dar “sopinha” ao apresentador e 
acho isso ridículo. Dizem estar a 
promover a minha imagem. Sou 
músico há 18 anos, já não preciso 
de promoção. Temos as platafor-
mas digitais. Quer dizer que nos 
queremos libertar dos canais te-
levisivos e rádios para ficarmos 
independentes. 

Mas já teve essa conversa com 
quem precisa saber?

Em tudo o que é televisão faço 
questão de deixar isto claro. Não 
temos de pedir favor. Fazedores da 
cultura vendem a imagem do país. 
A identidade de um povo está na 
cultura. Por isso digo: precisamos 
de ter ganhos, tem de se parar de 

olhar para a nossa profissão como 
um divertimento. É certo que na 
nossa legislação música não é tida 
como profissão, tanto que durante 
muitos anos tive dificuldades para 
tratar  documentos. Mas nunca 
fiz mais nada além da música. Às 
vezes pergunto-me por que nós, 
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Os investimentos estão a dar resultados 

Quero fazer do pandza um estilo nacional
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tas mensagens que lanço são de 
intervenção social. 

Sente que está feliz no pandza?
O pandza não foi um refúgio. 

Descobri que estou preparado 
para fazer qualquer estilo musical. 
O pandza dá-me mais liberdade. 
Consigo falar de coisas alegres e 
fazer críticas construtivas.

Mas não sente saudades do rap?
Não lanço, mas não paro de 

gravar. Quando sinto saudades, 
vou ao estúdio e depois escuto as 
músicas na minha casa. Quem 
sente saudades são as pessoas que 
querem ouvir rap do Denny OG. 

Qual é a finalidade? 
Estou a fazê-las para mim. É sa-

tisfação pessoal. Parei de lançar rap 
em 2006, mas quando tocas sentes 
a mesma adrenalina. E então per-
gunto é para fazer mais música 
porquê? Temos artistas a lançar, 
vamos escutar esses. Quando sen-
tir saudades do Denny, é só voltar 
para aquelas que já existem. É a 
mesma coisa que pandza. Tudo o 
que fiz em 2005/6 até 2008 toca-
-se. E isto deixa-me orgulhoso. 
Por isso quero lutar pelo pandza. 

Como pretende fazê-lo?
Criando mecanismos para que 

o pandza se faça a nível nacional. 
Não temos um estilo que identifi-
que Moçambique do Rovuma ao 
Maputo, porque há uma espécie 
de tribalismo nas mentes. Pensa-
mos que estamos a proteger a nos-
sa zona e isto divide-nos. Alguém 
defende que o pandza não pode ser 
estilo nacional porque foi criado 
no Sul. Os estilos devem ser cria-
dos em algum lugar.  E o pandza é 
para Moçambique.

Mais acções?
Pegar em jovens que estão a fa-

zer um bom trabalho e lançá-los. 
Também todos que estamos en-
volvidos com o mundo do entre-
tenimento temos a obrigação de 
tocar a nossa música. 

Não tocamos?

Fora a música, abraçou outros projectos... 
Sim. Hoje sou uma pessoa que paga salários, dorme e fecha os 

dois olhos. A “Capoeira de Catering,” que é a nossa empresa de de-
coração, está a andar. O restaurante que a gente abriu está estável. 

Tem planos de voltar a fazer música com regularidade?
Não vou dizer sim, não quero assumir compromissos, mas nunca 

abandonei a música. 
Está a acompanhar os momentos da música. Algum nome que 

acha que vai vincar?
O que me deixa feliz é que estou a ver muitos músicos com von-

tade de crescer. 
Não tivesse seguido música, há vozes que dizem que seria ac-

tor...
Um artista tem de ser actor. Mas sempre seria músico. Não me 

vejo fora disto. 
Um álbum?
Quase todos os dias escuto Dama do Bling, Hernâni, Twenty Fin-

gers, Wazimbo, Mingas, Mr. Kuka...
Livros?
Não me orgulho disto, não sou um bom leitor. 
A primeira coisa que faz quando acorda? 
Pedir a Deus para não me deixar ficar velho (risos)...

Não vou 
abandonar 
a música

Um músico para passar vídeo 
na televisão sofre. Há um imposto 
a ser pago. Tudo bem, pagamos, 
mas... e os internacionais? No meu 
próprio país é mais caro divulgar o 
meu trabalho, do que para alguém 
de fora que nem conhecemos. Há 
canais de entretenimento que 90 
por cento da música que passam 
são internacionais. Precisamos de 
nos organizar.
O ÁLCOOL, DROGAS...

Não se pode negar que o mun-
do artístico é de tentações. Como 
é que está a gerir isso estes anos 

todos?
Hoje sou estável, organizado e 

centrado, mas vou dizer-te que 
já fui um artista. O que sou agora 
não é ser artista. Na época em que 
quando dei por mim já era uma 
figura pública, as tentações eram 
muitas. Há muita coisa que fiz que 
quase que todo o artista a nível 
mundial passou por ela.

Como o quê?
Alcoolismo, drogas... infeliz-

mente, isso fazia parte do meio 
artístico naquela época. Uns con-
seguiram ser mais fortes e não se 
envolveram. Outros deram-se 
mal. Hoje é muito mais violen-
to por causa da globalização. As 
tentações estão muito próximas 
do que a sociedade imagina. Na-
quele período fiz muito dinheiro. 
E curti o meu dinheiro. Tudo o que 
pudesse ter para ostentar eu com-
prava. Fazia "shows" e o dinheiro 
entrava. No percurso que tomas-

se, se me aparecesse uma loja de 
roupa eu comprava, se surgisse 
um restaurante entrava, comia e 
bebia. Estava na vida. Não estava 
preocupado com nada. Eu era o 
Denny OG e acabou. Só que à dada 
altura percebes que és uma figura 
pública e não tens ninguém para 
te direccionar. Não tens empresá-
rio ou assessor. Tudo fazia sozinho 
e me custou caro...

E o Bang?
Era apenas representativo 

aquilo, porque no final do dia eu 
fazia sozinho a gestão da minha 
carreira. Bang era nosso gestor 
quando o "show" vinha através 
dele. 

As drogas tornam a fama peri-
gosa?

Não tenhas dúvida. Aqui em 
Moçambique nem é tão violento. 
Olhas para o mundo fora e vês um 
artista que ontem tinha 50 mi-
lhões de dólares e hoje está na rua. 
Se não vais com a cabeça no lugar, 
vais te perder. 

Aprendeu bastante com a 
fama?

Passar por isto tudo tornou-me 
a pessoa que sou hoje. Não estou 
arrependido. Não tivesse passado 
por aquilo não sei se estaria me-
lhor. Ouviram que até já tive si-
tuações de não ter sítio para dor-
mir, um sem-abrigo. Vivi na rua 
com o meu filho de três anos, dor-
míamos no carro, foi em 2015/16. 
De manhã procurava um amigo 
para o meu filho tomar banho. 
Depois visitava a casa de outro 
para almoçar e, mais tarde, íamos 
à casa doutro para jantar e, no fim, 
procurar um lugar menos movi-
mentado para estacionar o carro 
e dormir. Se não tivesse o meu fi-
lho comigo, ter-me-ia perdido. E 
tudo foi por má gestão do dinheiro 
que ganhava e não por drogas. O 
dinheiro acabava sem saber o que 
tinha feito com ele. Hoje olho para 
mim e digo graças a Deus que pas-
sou. 

BANG FOI UMA 
FAMÍLIA 

Como era a vida na Bang? Te-
mos a sensação que havia família 
ali...

Não tenhas dúvida. A Bang 
não começou com a intenção de 
ser "label". Fomos chegando um 
a um e quando demos por nós já 
éramos uma equipa pesada e in-
dependente. Estávamos juntos, 
mas cada um tinha o seu espaço. 
E ninguém nunca passou por cima 
do outro. Éramos uma família.

Barulho passou longe?
Há quem diz que Bang nos dava 

cabeçadas. Mas nem tinha como. 
Ele não fechava um negócio que 
envolvesse o meu nome sem antes 
falar comigo. Só que chegou uma 
altura em que sentimos que cada 
um estava preparado para seguir a 
sua carreira a solo e foi o que acon-
teceu...

Depois de muito tempo, deci-
diu dar uma relaxada nas apari-
ções. 

Foi por causa do sistema. Che-
ga a ser frustrante fazer algo e não 
ter retorno. Por isso parei de lan-
çar constantemente. 

Quando se afastou como fica-
ram as amizades? 

Felizmente, sou amigo dos 
meus amigos. Não sou amigo do 
DJ Damost, sou do Hortêncio. Não 
sou amigo do Mr. Kuka, sou do 
Rogério. Então esses meus ami-
gos sempre estiveram e vão con-
tinuar. 

Fica a sensação de que tinha 
algo especial com Ziqo...

Até hoje existe. As redes sociais 
começaram a exigir algo que até 
naquela altura não dávamos. As 
pessoas viam-nos quando íamos 
à televisão e nos "shows". Hoje 
querem nos ver nas redes. Mas 
devem perceber que Ziqo já tinha 
a sua carreira a solo e eu a minha. 
A união entre nós foi um negócio 
da editora VIDISCO. Um dia gra-
vámos a música “Casa 2” e que 
não era para ser lançada, por cau-
sa das cláusulas que de forma in-
dividual tínhamos com a editora. 
Na nossa inocência lançámo-la. A 
editora chamou-nos e disse que 
para não nos penalizar, tínhamos 
de gravar um disco em 15 dias. O 
álbum “Nossa família” foi gravado 
em 15 dias. Mas foi um estrondo 
e as pessoas começaram a pensar 
que éramos amigos super íntimos. 
Mas quando dá, estamos juntos.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Menores para o primário maiores para a “escolinha”
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Milhares de crianças poderão ficar sem estudar este ano

O 
reajuste da idade míni-
ma para a frequência da 
primeira classe no país 
está a inquietar pais, en-
carregados de educação e 

gestores de algumas instituições de 
ensino.

Sucede que se, por um lado, as 
escolas não podem receber crianças 
que completam seis anos no segun-
do semestre do ano, por outro, os 
centros infantis deparam-se com o 
mesmo impedimento, uma vez que 
o ensino pré-escolar no país vai até 
ao quinto ano.

A situação está igualmente a 
prejudicar o alcance das metas nas 
escolas. A escassos dias do arranque 
do ano lectivo de 2022, a maioria 
das escolas primárias ainda tem 
vagas disponíveis para a primeira 
classe.

Com efeito, a implementação da 
Lei nº. 28/2018 de 28 de Dezembro, 
que define a idade para o ingresso 
no ensino primário, depois da revi-
são do artigo dois, gera questiona-
mentos tais como que alternativas 
são oferecidas a crianças que não 
podem frequentar a primeira classe 
nem permanecer no jardim de in-
fância.  

Ademais, nem o Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Hu-
mano (MINEDH) nem o Ministério 
do Género, Criança e Acção Social 
têm solução à vista. 

Entretanto, em contramão com 
o estipulado na referida  lei, do-
mingo constatou que há na cidade 
e província de Maputo escolas que 
violam a norma estendendo o pe-
ríodo de ingresso para crianças nas-
cidas até Outubro de 2016.

Enquanto isso, encarregados de 
educação de crianças que não po-
dem frequentar a escola por com-
pletar o sexto ano no segundo se-
mestre continuam sem rumo.

Cristina Simões é disso exem-
plo. É mãe da Luane, que completa 
seis anos em Agosto desde ano. Tal 
como muitos pais, ela não sabe o 
que fazer com a criança que con-
cluiu o ensino pré-escolar no ano 
passado.

“É uma situação complicada e, 
para piorar, não foi acautelada pe-

las instituições que tutelam o ensi-
no no nosso país”, disse a mãe que, 
devido à norma, decidiu manter a 
filha na creche, porém, viu-se im-
pedida devido à idade.

Ademais, “com estas normas de 
distanciamento e redução do nú-
mero de crianças em salas de aula, 
a maioria das escolinhas não tem 
estrutura para acolher mais crian-
ças”, observou.  

Enquanto isso, Sheila Mucave-
le, mãe do pequeno Kalawuí, que 
completa seis anos em Dezembro, 
prefere manter o filho no ensino 
pré-escolar por considerar prema-
turo introduzir a criança na primei-
ra classe. Ainda assim, não conse-
guiu. 

Apesar de ter sido informada da 
existência de centros infantis que 
criam turmas especiais para aten-
der menores nesta situação, no ter-
reno constatou que “crianças que 
completam seis anos depois de Ju-
nho não têm enquadramento nem 
para a escola primária nem para a 
creche”, disse a mãe que teme que 
o filho perca o ano e tudo o que 
aprendeu durante os três anos que 
frequentou o ensino pré-escolar. 

“O que me apavora é saber que, 
estando em casa, ele não vai evoluir 
intelectualmente. Ele já sabe escre-
ver o nome e conhece todo o abe-
cedário”, lamentou. 

“ESCOLINHAS” 
BUSCAM 
ALTERNATIVAS 

Diante deste cenário, domingo 
ouviu gestores de alguns centros 
infantis que, apesar de não saberem 
se operaram de acordo com as nor-
mas, desdobram-se em acções para 
encontrar uma solução para que 
não percam o ano. 

De acordo com Constância Ma-
zive, directora do Centro Infantil 
Xiluva, as escolinhas não recebe-
ram nenhuma orientação a nível 
do Governo, entretanto, garantiu 
que as instituições estão prepara-
das para receber as crianças que 
não poderão frequentar a primeira 
classe no presente ano. 

“Não fosse essa ameaça de voltar 
a fechar os centros, nós poderíamos 

criar condições para estas crianças. 
De contrário, estão entregues à 
própria sorte. Aliás, só podem con-
tinuar a ficar em casa, o que será 
um retrocesso para elas”.

Entretanto, Maria Felismina 
Oliveira, do Centro Infantil Amor 
de Deus, considera esta questão 
complicada, pois, ao mesmo tempo 
que uma criança é considerada me-
nor para o ensino primário é maior 
também para o jardim de infância. 
Por causa disso, avançou que “apa-
recem muitos pais com esta preo-
cupação, mas nós ainda não temos 
uma resposta concreta”.

No entanto, ressalva que se 
houver um número considerável 
de pais que queiram que as crianças 
continuem a ter acompanhamen-
to, o centro vai criar uma turma es-
pecial para o período da tarde. 

“É uma forma de ajudar para que 
não esqueçam tudo o que aprende-
ram durante estes três anos, mas 
não estaremos a resolver o proble-
ma porque as crianças vão perder 
o ano. O tempo que vão estar aqui 

não será levado em conta nem de 
um lado nem do outro”.  

METAS 
COMPROMETIDAS

O MINEDH estima matricular 
no presente ano lectivo em todo 
o país cerca de um milhão e tre-
zentas mil crianças para a primeira 
classe. No entanto, há ainda um 
défice de mais de 200 mil vagas. 

Entre outras razões, directores 
de algumas escolas visitadas pelo 
domingo apontam a nova medida 
como causa do défice.  

A Escola Primária Completa Fi-
lipe Samuel Magaia, por exemplo, 
tinha previsto matricular 92 alu-
nos. Porém, até a semana passada 
havia atingido 52,7 por cento da 
meta. 

Segundo fez saber Merlin Via-
na, director da escola, enquanto 
houver disponibilidade de vagas, a 
instituição vai continuar a receber 
novos ingressos até ao período em 
que se constituírem as turmas de-

finitivas. 
“Este é o primeiro ano em que 

ficamos nesta situação. Geralmen-
te, até este período, já não temos 
vagas. Acreditamos que isso se 
deve ao facto de só recebermos 
crianças nascidas no primeiro se-
mestre”, pontuou. 

Entretanto, caso não consi-

ga alcançar a meta, a escola, que 
normalmente forma mais de duas 
turmas, só irá trabalhar com uma. 
Mas prevê-se um cenário diferente 
para o próximo ano.

Assim, “em 2023 teremos 
crianças que não foram abrangidas 
neste ano e as que completam seis 
anos até Junho do próximo ano, ou 

seja, teremos mais crianças”.  
O mesmo cenário é vivido nas 

escolas 16 de Junho e A Luta Con-
tinua, que tinham 94 e 128 vagas, 
e atingiram até semana finda 57 e 
89,  respectivamente. 

De acordo com Diocleciano 
Mungoi, director adjunto da EPC 
16 de Junho, “temos recebido mui-
tos alunos que não se enquadram, 
mas não podemos ir contra as 
normas, só podemos esperar uma 
nova ordem, de contrário terão de 
esperar para o próximo ano”. 

Já a escola BE-A-BA, que tinha 
um universo de 124 vagas, conse-
guiu matricular 100 alunos. 

Paulo Jorge, director desta es-
cola, disse que o que dificultou o 
alcance das metas é o limite que foi 
estabelecido para crianças, pois “o 
grosso nasceu depois de Junho”.

Enquanto isso, Matilde Chilun-
do, directora da Escola Primária 3 
de Fevereiro, explicou que, para 
tranquilizar alguns pais e encarre-
gados de educação, criou uma lista 
de espera para que estas crianças 
sejam prioritárias no próximo ano. 

Sorte diferente têm alunos que 
frequentam escolas com currí-
culo internacional. É que nestes 
estabelecimentos de ensino, para 
frequentar a primeira classe, a 
criança tem de completar seis anos 
entre Janeiro e Março. De contrá-
rio, são encaminhadas para o pré-
-primário.

A Princess Cinderela School, 
por exemplo, só admite crianças 
que completam três anos até Mar-

ço, por forma a que concluam o 
ensino pré-escolar com idade para 
frequentar o ensino primário. 

De acordo com Mahdi Yahfoufi, 
director desta escola, uma crian-
ça que completa seis anos depois 
deste período é vista como menor, 
pois vai estudar a maior parte do 
ano com cinco anos de idade. 

“Seguimos rigorosamente a 
questão de idade porque isso re-
sulta no benefício para o aluno. 
Porém, já tivemos choques com 
pais ou encarregados de educação 
que reclamam alegando que rejei-
tamos um aluno por causa de me-
ses, mas não é do interesse da es-
cola prejudicar alguém, a idade faz 
muita diferença na aprendizagem 
ao longo do tempo”, explicou.  

ESCOLAS 
VIOLAM 
AS NORMAS 

domingo apurou que algumas 
escolas privadas da cidade e pro-
víncia de Maputo não seguem a 
norma ou estendem o período 
para crianças que completam seis 
anos até Outubro. Esta situação 
é justificada pelo facto de mui-
tos pais estarem a recorrer a estes 
estabelecimentos de ensino como 
alternativa para evitar que os fi-
lhos percam um ano.

Outra justificação apontada 
por estas instituições de ensino 
é o facto de maior parte dos pais 
com filhos nestas condições não 

De acordo com Inês Bobo-
tela, chefe do Departamen-
to de Desenvolvimento da 
Criança do MGCAS, a decisão 
de limitar a idade para a fre-
quência da primeira classe 
pegou muitos pais e encarre-
gados de educação de surpre-
sa. No entanto, este ministé-
rio não tem nada preparado, 
por forma a enquadrar crian-
ças que não podem frequentar 
a primeira classe. 

Apesar de avançar também 
que o ministério não recebeu 
nenhuma informação oficial 
relativamente aos centros in-
fantis, que optam por manter 
as crianças, diz que não vê 
nenhum impedimento para o 
efeito. 

“Se os centros infantis op-
tarem por esta via, não ve-
mos nenhum impedimento 
porque o nosso compromisso 
como ministério de tutela é 
até ao quinto ano”.

Entretanto, há situações 
de “colégios, sobretudo de 
ensino estrangeiro, que por 
leccionarem desde o ensino 
pré-escolar ao secundário, 
optam por colocar o pré-pri-
mário com vista a garantir 
uma transição directa”, disse.

Bobotela sugeriu para as 
crianças que deverão ficar em 
casa por inerência do novo 
instrumento do MINEDH que 
recorram aos cartazes de roti-
na diária criados no âmbito da 
covid-19, quando as activida-

Não temos nada preparado 
para enquadrar estas crianças
– Inês Bobotela, chefe do Departamento de Desenvolvimento da Criança do Ministério 
do Género, Criança e Acção Social (MGCAS)

des estavam suspensas. 
“É um material que foi criado 

para apoiar as crianças para que não 

ficassem sem nenhuma orientação. 
Não foi feito para esta finalidade, 
mas pode suprir esta falta”.

A porta-voz do MINEDH, Gina Guibunda, disse que está ciente 
de que a implementação desta norma possa estar a deixar alguns 
pais desnorteados, mas garantiu que a questão não está a ser tra-
tada de ânimo leve e assegurou que trabalhos estão a ser feitos 
para se encontrar um enquadramento para estas crianças.

“É uma questão que já vem sendo discutida há muitos anos 
e em diferentes sectores. Penso que o MGCAS está a preparar-se 
para se adequar a esta realidade”, afirmou. 

Entretanto, observou que o incumprimento das metas previs-
tas para este ano é justificado pela existência de muitas escolas 
privadas.

Guibunda disse que não há condições para se admitir crianças 
nascidas em todo o ano de 2016, por exemplo, devido a situações 
em que alguns alunos acabam frequentando e até concluindo a 
primeira classe sem terem completado seis anos.

“Isto não é bom, porque nesta idade a criança deve estar em 
casa a brincar ou no pré-escolar a desenvolver outras habilidades. 
Mas é uma situação que penso que o tempo vai nos ajudar a gerir 
melhor”, completou.  

Relativamente a escolas que estão a matricular crianças nasci-
das depois de Junho, Guibunda adverte que a inspecção vai visitar 
as instituições de ensino e se constatar situações anómalas, as es-
colas serão sancionadas.

Não há condições 
para receber estas 
crianças nas escolas

– Gina Guibunda, porta-voz do MINEDH 

aceitarem que os seus educan-
dos repitam o jardim de infância 
ainda que, no ano passado, 2021, 
não tenham frequentado a esco-
la na íntegra devido às restrições 
impostas pela pandemia da co-
vid-19.

“Já devíamos ter quatro tur-
mas para a primeira classe, mas 
até aqui só temos uma turma e 
meia. Por causa do reajuste, não 
estamos a aceitar crianças que 
não estejam no limite estipulado. 
Mas se nós não as matriculamos 
para onde é que vão estas crian-
ças?”, questionou Oelza Massin-
ga, directora da Nwanaga Cristian 
School, sediada na cidade de Ma-
puto.

A escola que lecciona desde o 
pré-escolar à 11.ª classe perdeu 
até então uma média de 15 alunos 

internos por causa da idade. 
“A maioria dos encarregados 

que já tinha as crianças aqui não 
aceita que os filhos repitam o 
quinto ano”, disse. 

Para ela, a nível psicológico 
“nós percebemos que estamos a 
retroceder porque as crianças já 
estão capacitadas, aliás, na minha 
opinião devia se dar oportunida-
de para que as crianças tenham o 
contacto com a actividade lectiva 
cada vez mais cedo”.  

Entretanto, segundo Massin-
ga, não se pode olhar apenas para 
as zonas urbanas onde os pais 
podem arranjar alternativas para 
ocupar as crianças, mas também 
para as crianças que não têm 
acesso ao ensino pré-escolar que, 
consequentemente, vão entrar 
cada vez mais tarde à escola”. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Entrevista

Meu foco era: uma boa 
sapatilha, treinar 
e ser o melhor

JERÓNIMO BISPO, EX-BASQUETEBOLISTA

É 
ex-atleta de basque-
tebol. Chama-se Je-
rónimo Joel Bispo. Na 
quadra era  tratado por 
Jerry ou  Bispo. Bri-

lhou pelo clube Ferroviário 
de Maputo durante 18 anos. 
Com a arte da bola ao cesto 
conquistou adeptos, ganhou 
corações, viajou, conheceu o 
mundo. Mas, como qualquer 
atleta, sofreu com lesões. A 
mais grave acometeu-o num 
jogo de apuramento ao cam-
peonato nacional, contra o 
Desportivo de Maputo, quan-
do fazia um arremesso de três 
pontos. Rompeu o tendão de 
Aquiles por dois centímetros. 

gava o nome do clube, as 
pessoas viam o carro ir-me 
buscar todos os dias, era uma 
responsabilidade para mim.

No entanto...
Tive uma namorada, mas 

não estava inclinado para 
isso. 

Como é o Bispo em casa?
Sou muito concentrado 

nos meus projectos, quero 
sempre melhorar sem passar 
por cima da opinião dos ou-
tros. Talvez por causa do am-
biente em que passei a ado-
lescência e parte da minha 

A partir desse momento, a 
carreira começou a ruir. “Já 
tinha começado a escrever 
a minha história, mas com a 
lesão o meu sonho começou a 
desmoronar”, contou Jeróni-
mo Bispo ao domingo, numa 
conversa a ser acompanhada 
nas linhas que se seguem.  

Foi decisão médica que 

não devia mais jogar?
Não, por acaso fiquei todo 

2011 sem jogar, mas já tinha 
concluído em 2010 a minha 
licenciatura em Economia. 
Em 2012, voltei a juntar-me à 
equipa, mas com uma postura 
diferente. Já não era a mesma 
coisa, eu mesmo já tinha per-
dido confiança. Apenas cola-
borava fazendo observações 
ao desempenho dos meus co-
legas na quadra, partilhando 
a minha experiência, dando 
dicas, orientando-os.

Entretanto...
Em 2013, veio um novo 

treinador ao Ferroviário, Ho-
rácio Martins. Até fomos a um 
campeonato africano, mas já 
não tinha muita prestação. 

Em 2014, arrumo as botas, 
todavia, em 2015 veio o trei-

nador Rui Rafael e convida-
-me para voltar sob argu-
mentos de que o clube ainda 
precisava de mim e que as 
pessoas ainda tinham vonta-
de de me ver a jogar. Então, 
voltei a treinar, desta vez pela 
Universidade Pedagógica, 
mais relaxado e com a cama-
da mais jovem. Na verdade, 

só passava testemunho e, fi-
nalmente, em finais daquele 
ano, decidi largar a carreira 
iniciada em 1997 para me de-
dicar a outras coisas.

Designadamente?
Pouco depois do acidente 

em 2012, enquanto insistia 
em voltar a jogar, entrei para 
o quadro do pessoal do Mi-
nistério da Justiça, onde co-
mecei nos Recursos Humanos 
e depois fui transferido para 
um cartório.

Além disso, em 2009, tinha 
iniciado outra licenciatura 
em Direito, curso que dividia 
com o basquetebol. Mais ain-
da, casei-me em 2013, então 
era preciso me dedicar ao 
trabalho e à família, pois ao 
desporto já tinha dado o litro. 

Restava tempo para na-

morar ou se divertir?
Não era disso (namorar)! 

O meu foco era ter uma boa 
sapatilha. Só queria treinar, 
ser o melhor, mesmo quan-
do entrei para o escalão dos 
seniores. Mantive restrição 
para salvaguardar a minha 
imagem como atleta do Fer-
roviário, sentia que carre-

Acesse: https://t.me/Novojornal
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juventude, não sou muito 
de amizades, noites, nem de 
festas, gosto de estar na mi-
nha zona de conforto.

Tem filhos?
Sou abençoado por uma 

menina de 14 anos e um ra-
paz que faz quatro neste Ja-
neiro.

Qual é a primeira coisa que 
faz ao acordar?

Primeiro procuro saber 
o que acontece à volta, ou-
vindo noticiário, mesmo no 
carro. Quando saio da Mato-
la nas manhãs para a capital, 
gosto de dirigir ouvindo no-
ticiário, mas também gosto 
muito de futebol…

É a segunda vez que faz re-
ferência ao futebol…

Gosto muito de futebol e 
joguei também. Parece es-
tranho, mas em 2009 fizemos 
um campeonato do bairro em 
que jogavam também muitos 
atletas profissionais da praça. 
Lembro-me de Simão Matos, 
Jeremias Sitoe, Mexer. Eu jo-
gava numa equipa que cha-
mávamos de Fox 40.

Certo dia, joguei tanto que 
um amigo que jogava no Des-
portivo, o Zeid, ofereceu-me 
uma camisola como forma de 
reconhecimento, afirman-
do que já tinha jogado com 
pessoas do bairro, mas nunca 
com alguém como eu. 

Interessante...
Depois disso, o professor 

Dinis insistiu tanto que aca-
bei na equipa da pré-época 
do Maxaquene. Fui à Namaa-

cha onde ficámos uma sema-
na a treinar. Estive com toda 
aquela malta, o Wisk, Ma-
camito, Maló, Toni Gravata, 
entre outros. Depois tínha-
mos de ir a Lichinga, mas eu 
desisti, porque tinha com-
promisso com o basquetebol 
no Ferroviário.

Arrepende-se de não ter 
jogado futebol?

Não diria arrependimento, 
fiz o que estava ao meu al-
cance. Mas se tivesse jogado 
futebol talvez estaria ainda 
melhor.

Como é que chega ao bas-
quetebol?

Na verdade quando entrei 
para as escolas  do Ferroviá-
rio, a maior parte dos ami-
gos da zona  estava a treinar 
no Estrela Vermelha. Por 
este motivo, quando eu era 
iniciado, por volta de 1999, 
passei, por influência, para 
a pré-época no Estrela, onde 
participei nos jogos do tor-
neio de abertura. Mas quan-
do o treinador do Ferroviário 
me viu....

Houve tensão?
Naquela altura eu era mui-

to miúdo e não tinha muita 
noção de algumas atitudes 
até porque naquele dia fiz um 
jogo de  “partir a loiça”, de 
tal modo que um dos colegas 
do Ferroviário agrediu-me, 
alegadamente porque eu é 
que estava a fazer perder a 
“minha” própria equipa, en-
tão naquele ano mesmo vol-
tei ao Ferroviário. 

O basquetebol
ensinou-me
a ser homem

Qual é o legado que o basquetebol deixou 
na sua vida?

 O basquetebol ensinou-me a ser ho-
mem, ser social e, acima de tudo, a desen-
volver um espírito de liderança. Quando 
digo ser homem quero me referir ao facto 
de ter capacidade de me definir sobre aquilo 
que quero e preciso.

Quanto ao ser social, para jogar uma mo-
dalidade como basquetebol é preciso inte-
ragir com outras pessoas e saber lidar com 
as suas diferenças num ambiente onde o seu 
dever é jogar ao mais alto nível. 

O que isto significa?
Jogar ao mais alto nível é ser um joga-

dor de destaque, aquele que carrega o pia-
no, alguém que faz um pouco de tudo e eu 
era muito bom na defesa, no arremesso de 
três pontos na linha 6/25. Foi lá onde abri 
as portas no verdadeiro sentido de ser um 
atleta semi-profissional.

Mais tarde, isso em finais de 2008, o Fer-
roviário volta a me contratar, desta vez não 
para ficar no banco e não levei muito tem-
po para conquistar a confiança do treinador 
Carlos Niquice.

Como é que chega à selecção nacional?
Lembro-me que tudo começou numa 

das partidas da Liga Vodacom, enquanto 
defrontávamos o Maxaquene. O presidente 
Osório Lucas aproximou-se do capitão, na 
altura era Gerson Novela, e informou  que a 
fasquia do prémio do jogo tinha subido para 
mil dólares caso ganhássemos a partida.

Aquilo foi o despertar dos “leões”, ví-
nhamos a perder na primeira parte por nove 
pontos, mas a partir daquele momento ficá-
mos totalmente indomáveis. Recordo-me 
que o Gerson fez um lançamento a partir do 
meio-campo e quando questionei ele res-
pondeu: “Bispo, são mil dólares”. 

Depois disso, passámos para frente e 
quase no fim do jogo eu fiz um arremesso 
de cerca de oito metros confirmando, des-
ta forma, o descalabro do Maxaquene. Mas, 
mesmo assim, reconheço que  o Francisco 
Manjate fez um grande jogo… 

Depois disso, veio a convocatória para 
integrar a selecção nacional em 2010. Che-
gar à selecção é o nível mais alto para qual-
quer atleta moçambicano. 

Conquistas na selecção?
Pela bandeira nacional, fomos à fase de 

qualificação para o Campeonato Africano e 
conseguimo-lo. Então, rumámos ao Cam-
peonato Lusófono em Portugal onde ficá-
mos durante um mês. 

Em Portugal, fizemos alguns torneios e 
houve rumores de que havia clubes portu-
gueses que tinham interesse em mim, de-
pois do jogo contra Cabo Verde. Fiz um jogo 
espetacular.

Mais tarde, voltámos a Maputo e era a fase 
dos clubes, então rumámos para o Campeo-
nato Africano na  Líbia e a viagem foi via 
Dubai. Voltámos com a 11.ª ou 12.ª posição, 
se não me engano.

No mesmo ano, 2010, viemos para a fase 
do apuramento para o campeonato nacional 
de clubes e  foi quando rompi o tendão de 
Aquiles naquele jogo contra o Desportivo de 
Maputo.

SOBRE JERÓNIMO BISPO
Nasceu em 1985 na Suazilândia, 

terra dos seus avós maternos, e no 
mesmo ano veio a Moçambique. 
Dois anos depois, o seu pai per-
deu a vida, pelo que não lhe re-
serva memórias. Passou toda 
a sua infância no bairro da Li-
berdade; frequentou o ensino 
primário nas escolas Primária da 
Liberdade até à 5.ª classe e EP2 do 
bairro da Liberdade.  Com 12 anos 
de idade, participou  num tor-
neio do bairro. Estava lá um ca-
çador de talentos que o puxou 
para o Ferroviário. Sempre foi 
campeão pelo Ferroviário. 

Após sofrer a lesão mais 
temida pelos basquete-
bolistas, rompimento 
do tendão de Aquiles, 
passou por várias 
intervenções mé-
dicas, que culmina-
ram com a realização 
de três cirurgias no 
Hospital Central de Ma-
puto (HCM), as duas pri-
meiras sem sucesso.

Após mais uma observação 
médica, foi-lhe apresentado um 
médico chinês que se encontrava 
de férias no país. Este e outro médi-
co cubano fizeram a terceira cirurgia 
que teve sucesso.

Acesse: https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

20 Inquérito
23 de Janeiro de 2022

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

Cobradores, usem máscara!

Nos últimos dois anos, tenho fi-
cado maravilhado quando me de-
paro várias vezes com pessoas ca-
minhando ou correndo, trajando 
roupas apropriadas para o efeito ou 
não, à procura de melhor condição 
física. 

Depois de tantas mortes causa-
das pela covid-19, seria maldade 
ou desumano da minha parte dizer 
que “há males que vêm por bem”, 
mas uma coisa é certa: esta doença 
deixou algumas pessoas em alerta, 
porque acabaram descobrindo que a 
actividade física é aliada da imuni-
dade forte. 

Nos últimos dias também fui as-
solado por uma tosse que me cau-
sava dores no peito, como se me 
tivessem atravessado um punhal 
até às costas. Fiquei alarmado acre-
ditando que a Ómicron me tivesse 
batido à porta. Mas, depois de uma 
semana e alguns dias, a dor passou 
e apenas ficou alguma tosse, e as-
sociei essa melhoria às actividades 
físicas que faço diariamente e tam-
bém às duas doses da vacina que re-
cebi contra a covid-19. 

Mas, independentemente de ter 
ou não contribuído para a minha 
melhoria, porque se calhar nem se-

quer se tratava do novo coronaví-
rus, uma coisa é certa, a actividade 
física melhorara em vários aspectos 
a minha vida e o meu bem-estar. 
Tenho a certeza que seria a solução 
para muita gente.

Talvez por falta de conhecimen-
to, algumas pessoas acabam negli-
genciando as actividades físicas, tal 
como um vizinho (amigo) que, vá-
rias vezes, me pediu para o acordar 
para os exercícios físicos, mas que 
na hora da verdade nunca atendeu 
às minhas chamadas telefónicas.

E hoje parece que ele até acaba se 
chateando por ver que estou firme 
no meu objectivo.

Infelizmente, ainda há muita 
gente, como o meu amigo e vizi-
nho, que pensa que os exercícios 
físicos apenas servem para ema-
grece, esquecendo-se dos outros 
benefícios como o fortalecimento 
do sistema imunológico, como já 
havia referenciado, dos ossos e das 
articulações, para além de reduzir o 
stress.

É preciso, nalgumas, vezes andar 
a pé e aproveitar esticar o corpo...

Van Dilson Guezi

Diga não ao sedentarismo 
Pela posição em que se encontram, no-

meadamente a excessiva exposição, os co-
bradores e motoristas dos transportes se-
micolectivos de passageiros deviam ser os 
primeiros a usar as máscaras de protecção 
facial, sempre. Mas, pasme-se, caro leitor, 
nunca o fazem. 

Eles até trazem máscaras, mas apenas 
servem para adornar o queixo e nada mais. 
Quando aparece um passageiro corajoso a 
pedir para usarem-na correctamente, os 
mais humildes pedem desculpas e acatam 
o pedido por alguns minutos.

O mal disto é que, muitas vezes, estão 
a bordo do carro também bebés que ainda 
não podem usar máscaras, o que signifi-
ca que podem estar em risco de contrair a 
doença. Por essa razão, o desleixo genera-
lizado dos cobradores e motoristas periga a 
saúde dos passageiros e não só.

Num dos momentos em que ajustam a 
máscara é quando se apercebem da apro-
ximação dos agentes da Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique. O que eles não sabem 
ou fazem questão de ignorar é que aquele 
“pedaço de pano” serve para proteger a sua 

vida e a dos outros.
 É caso para pedir o apoio de todos nós, 

sobretudo os passageiros, no sentido de 
sensibilizarmos esta gente de modo a se 
aperceber do perigo que corre de contrair 
a covid-19 e, por via disso, levá-la para as 
suas casas, o que pode ser fatal.

Há quase dois anos que os moçambica-
nos e o mundo em geral estão a gerir esta 
doença mortífera, cujo fim ninguém sabe, 
apesar da mobilização global para identifi-
car uma vacina eficaz para o seu controlo. 
Entretanto, enquanto o remédio não chega 
cada um tem de ir fazendo a sua parte para 
parar com estas mortes.

A covid-19 é daquelas doenças que che-
ga de maneira silenciosa e, às vezes, nem se 
manifesta, mesmo assim contamina outras 
pessoas e a reacção no organismo dessas 
pode ser diferente. É por isso que se apela 
à observância de todos os cuidados básicos 
de prevenção.

 Já aguentámos tanto tempo, não cus-
ta nada continuarmos. Quem sabe se com 
isso vamos sair desta mais cedo?

Mirza Tomás

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

Encarregados falam sobre aulas 
Arranca dentro dos próximos dias o ano lectivo de 2022, numa altura em 

que o país enfrenta a quarta vaga da pandemia da covid-19. 
Tendo em conta a circulação de variantes altamente contagiosas, as es-

colas preparam as aulas com a rotina adaptada às medidas de prevenção. 

Entretanto, se alguns pais e encarregados ouvidos pelo domingo defendem 
que é preciso adaptar-se a esta realidade para que os alunos não sejam pre-
judicados, outros receiam o regresso alegando que as escolas não oferecem 
condições para a observância das medidas.

ESCOLAS DÃO SEU 
MÁXIMO

– Rafael Cossa, agente de 
segurança privada 

Passam dois anos depois 
do surgimento do primeiro 
caso da pandemia no país. 
Durante este período, hou-
ve muitas interrupções que 
prejudicaram os alunos. Pre-
cisamos de aceitar que essa 
doença veio para ficar e adap-
tarmo-nos a ela. Espero que 
neste ano não tenhamos de 
fechar as escolas novamente. 

Porém, diante desta in-
certeza, nós como pais só po-
demos ajudar os nossos filhos 
em casa ou com o auxílio de 
explicadores, pois, ainda que 
as escolas dêem o seu máxi-
mo, tanto para a prevenção 
quanto para leccionar com 
recurso às fichas ou plata-
formas digitais, o ensino nos 
moldes actuais não é eficaz. 

NÃO PODEMOS 
VOLTAR A FECHAR

– Agostinho Sitoe, taxista 
Nós, na qualidade de pais, 

temos um papel importan-
te na prevenção da doença, 
pois cabe a nós incentivar e  
preparar os nossos filhos para 
que possam acatar tudo o que 
foi recomendado pelo Minis-
tério da Saúde. Porém, neste 
momento de retoma das au-
las, a maior responsabilidade 
é das escolas.Quando fui fazer 
a matrícula, lamentavelmen-
te, não vi grandes mudanças. 
Enquanto não se melhorar 
as condições não estaremos 
tranquilos. É preciso fazer de 
tudo para que não tenhamos 
de voltar a fechar as escolas. 
A experiência dos últimos 
dois anos mostra-nos que 
não colhemos bons frutos. 

HÁ ESFORÇO PARA 
PREVENÇÃO

– Alice Cave, funcionária 
Além de encarregada de edu-

cação, sou funcionária de uma 
escola e sei da importância de 
se criar condições para receber 
os alunos em segurança, sob o 
risco de as escolas voltarem a fe-
char principalmente agora com 
a ameaça de novas variantes. 

Há um esforço a nível das 
instituições de ensino para ga-
rantir a prevenção como a de-
sinfecção constante das salas de 
aula e controlo da temperatura 
corporal dos alunos para que os 
pais e encarregados de educação 
não tenham receio de levar as 
crianças aos estabelecimentos 
de ensino.

REDOBRAR ESFORÇOS
– Bernardo Tembo, estudante 
Olhando para a forma como 

as crianças se comportam em 
casa face à pandemia da co-
vid-19, eu acredito que, na esco-
la, não vai ser diferente, porém, 
é preciso redobrar os esforços de 
modo a fiscalizar o cumprimen-
to das medidas de prevenção nas 
instituições de ensino. 

Desde que a covid-19 se mos-
trou uma ameaça para o país, 
as escolas adaptaram-se à nova 
realidade, entretanto não foi 
possível travar as contaminações 
nas escolas, por isso, desta vez, 
não basta que tenham baldes 
espalhados pela escola ou que 
os guarda façam a medição da 
temperatura corporal, é preciso 
controlar ainda mais as crianças 
nas salas de aula.  

TEMOS DE MELHORAR 
AS CONDIÇÕES

– Emília Filimone, domés-
tica 

As condições ainda não es-
tão suficientemente criadas 
para fazer face à pandemia nas 
escolas. Se no ano passado, em 
que as pessoas tinham medo 
da doença, registámos tantos 
casos nas escolas, o que esperar 
agora que parece que já não se 
importam com a covid-19?

Não posso precisar onde é 
que estão a falhar, só me resta 
apelar para que se tenha mais 
atenção com os alunos de 
modo que os estabelecimentos 
de ensino não se tornem focos 
de propagação da doença. 

NÃO VAI SER FÁCIL
– Catarina Mbate, funcionária
pesar de parecer que já esta-

mos habituados a esta doença, 
penso que o presente ano lectivo 
não vai ser fácil, sobretudo para as 
crianças que vão à escola pela pri-
meira vez. Se até para nós como 
pais tem sido difícil incutir nelas a 
importância da prevenção, ima-
gina os professores que devem 
zelar  por muitos alunos.

Além disso, as escolas não 
estão capacitadas para lidar com 
esta situação. Por mais que numa 
primeira fase pareça que estão 
comprometidas com a observân-
cia e controlo do cumprimento 
das medidas no recinto escolar, 
chega um momento em que re-
laxam. Pior agora com o surgi-
mento de novas variantes e ainda 
mais perigosas, penso que deve 
haver nas escolas mais seriedade 
no cumprimento do protocolo 
sanitário.

Fo
to

s J
er

ón
im

o 
M

ui
an

ga

Acesse: https://t.me/Novojornal



www.jornaldomingo.co.mz

21Mulher
23 de Janeiro de 2022

MODO DE PREPARAR

– 1 lata de leite condensado 
– Lata de leite meio gordo 
– 4 gemas 
– 1 pacote de bolachas maria 
– Café bem forte q.b. 
– 1 pacote de natas (creme de leite) 
– Decoração a gosto 

Doce de casa
INGREDIENTES

RECEITA

Os 3 primeiros ingredientes num tacho ao lume, sem 
parar de mexer até engrossar. Molham-se as bolachas 
no café e colocam-se por cima do preparado anterior. 
Batem-se as natas bem firmes e colocam-se por cima 
das bolachas. Decora-se e leva-se ao frigorífico. 

Fonte: petitchef

Benefícios da leitura 
para a criança

Não façam 
competição 
de gravidez

Mais uma vez, o tema de conversa gira em 
torno das técnicas de sobrevivência no lar. A 
intenção é motivada pelo puxa-puxa a que 
se assiste na sociedade. Mulheres esmeram-
-se na acção de garantir um par de calças 
saindo todas as manhãs do seu portão, para 

A leitura é um hábito muito impor-
tante e prazeroso. Na infância é muito 
importante desenvolver o costume de 
ler, uma vez que os benefícios para as 
crianças são enormes. Listamos aqui 
seis pontos positivos da leitura para o 
desenvolvimento das crianças. Veja!

Aumenta a concentração
Uma boa leitura requer, acima de 

tudo, concentração! Quem nunca se 
perdeu entre uma palavrinha e outra 
enquanto lia, não é mesmo? 

Desenvolve a compreensão
Que jeito melhor de desenvolver a 

compreensão de textos do que lendo 
livros? A criança que é estimulada a 
ler desenvolve mais cedo o senso de 
compreensão textual. 

Incentiva o lado criativo e a imagi-
nação 

Quando lemos um livro, somos le-
vados a lugares diferentes, que mui-
tas vezes nem existem de verdade! 
Por meio da concentração na leitura e 
da compreensão das particularidades 
que envolvem as histórias, adquire-
-se a capacidade de criar cenários e 
imaginar com riqueza de detalhes o 

que está transcrito no livro.
Aumenta o vocabulário
Os livros são fontes inesgotáveis 

de vocabulário. Por isso, quanto mais 
cedo a criança cria o hábito da leitu-
ra, mais vocabulário ela irá assimilar e 
armazenar. 

Desenvolve a leitura e a fala
Quando lemos em silêncio, o nos-

so cérebro consegue compreender as 
palavras rapidamente, ainda que al-
gumas sejam lidas da forma errada. 
Por isso, criar o hábito de ler em voz 
alta pode ser uma boa dica para apri-
morar a leitura e a fala da criança.

Promove conhecimento de senti-
mentos e emoções

As histórias infantis, as fábulas e 
os contos de fadas são óptimos para  
despertar nas crianças sentimentos 
e emoções, ensinando os pequenos a 
demonstrar o que sentem e a se im-
portar com os outros. Ensinam tam-
bém sobre ética, já que a maioria pos-
sui uma lição.

Fonte: https://www.dombosco.com.br/
noticias

SAÚDE

– vovó Graciete Bié, residente no bairro 
de Maxaquene, em conversa com o domingo

que fiquem bem na fita 
perante a vizinhança. 

Assim sendo, às ve-
zes vale tudo, até mesmo 
engravidar do amante 
numa competição “de-
clarada” com a dona do 
marido.

Mas vovó Graciete Bié 
chama atenção para a 
necessidade de se ir com 
muita calma, até porque, 
em primeiro lugar, “esse 
homem casado que pro-
cura mulheres fora não 
tem boa conduta”. As-
sim, engravidar dele seria 
a pior decisão a se tomar. 

Mas engana-se quem 
pensa que a mulher de 
casa tem passe livre para 
o fazer: “não façam mui-
tos filhos pensando que 
essa é a solução para 
prender o marido. Nem 
as esposas devem fazer 
isso. Vão sofrer com as 
vossas crianças”, pontua 
a vovó Graciete, falando 
ao jornal domingo.

De forma sintéctica, 
deixa claro que: “não fa-
çam competição de gra-
videz. Quando o homem 
não presta, nem em casa, 
nem fora vai cuidar dos 
seus filhos”. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CORPO DE 
SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro:   82 198
 Geral:  21322222
 21322334

MUSEUS

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

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

6:00 Hino Nacional
6:05 Replay Repetição 
7:00 Bom Dia Moçambique 
Directo   
9:00 TV Surdo  
9:30 Desenhos Animados: Código 
do Puzzle Episódio 14 à  18 
10:30 Programa “Stop Violência 
Doméstica”  Repetição  
11:30 Antena do Soldado 
12:00 Análise Global Directo   
13:00 Jornal da Tarde 
14:00 Canal Zero 
14:30 Moçambique Digital  
15:00 O Mágico 
15:15 Espectáculo Arte no Quintal:   
Arnaldo  Manhice    
16:15 Espectáculo Arte no Quintal:   
Rodália   
17:00 Convívio Ao Domingo  
Directo   
19:00 Passadeira Vermelha 
19:25 Conquistas Programa Nº 10 
20:00 Telejornal 
21:30 Grande Entrevista: 
Agostinho Francisco Langa Júnior - 
Secretário de Estado do Ensino Técnico-
Profissional  Gravado 
22:30 Espectaculo Musical: The 
Black Eyed Peas -  Live from Staples 
Center   
0:00 Convívio Ao Domingo  
Repetição  
2:00 Agora Nós:  “Madodas e 
Massungucates” Repetição  
3:00 Conquistas Repetição  
3:30 Canal Zero Repetição 
4:00 Antena do Soldado Repetição
4:30  O Mágico  
Repetição  
4:50 Análise Global    Repetição 
5:40 Hino Nacional    Repetição

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

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

1:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUÍ

11:10- TUDO VAI FICAR BEM 

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

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLENTIM METEOROLÓ-
GICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO CORONA 
VÍRUS

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

15:00- DOMINGO DESPORTIVO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

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

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO
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CINEMA

Agenda
Cultural

Afinal Homem-Aranha 4 foi cancelado

ÁRIES 
Há o desejo de vivenciar plenamente este período. 
A novidade no trabalho e a possibilidade de rever 
para melhor a própria vida não estão excluídas. 

TOURO 
Estes são dias difíceis no amor e nos relaciona-
mentos em geral. O relacionamento um-a-um 
pode sofrer um declínio devido a velhas discus-
sões; melhor adiar quaisquer esclarecimentos. 

GÊMEOS 
Nos próximos dias, uma tensão no amor, uma 
briga e, nos casos mais importantes, uma 
ruptura do casal não podem ser excluídos. 
Mesmo a profissão não falha sob a influência 
do Sol; um atraso na assinatura ou falta de um 
documento pode adiar um negócio. 

CÂNCER 
Finalmente, vemos uma recuperação clara, 
a saída de Saturno e Júpiter de Capricórnio 
suspende a influência negativa na família de 
origem e na gestão da profissão. É o momento 
certo para dar um novo toque ao seu dia a dia. 
Paixão em alta no fim de semana. 

LEÃO 
É o momento certo para fazer uma mudança, não 
importa em qual campo você canalize a energia, o 
importante é vivenciar plenamente este momento. 
O amor e a paixão estão no centro das atenções e 
o parceiro pode dar-lhe uma surpresa inesperada. 

VIRGEM 
Está a chegar um aspecto muito positivo que fará 
com que vocês vejam as coisas de uma maneira di-
ferente nos próximos dias. Você é o signo mais sen-
sível do zodíaco: tome cuidado para não somatizar 

por causa do nervosismo excessivo. 

LIBRA 
Se você está procurando o amor, há alguma 
dificuldade em encontrar uma pessoa compa-
tível com você. Se, por outro lado, você já está 
casado há algum tempo, a briga será inevitável. 

ESCORPIÃO 
Apesar das restrições, é um excelente momento 
para a economia. Bem na profissão e em colabora-
ção com um parceiro. 

SAGITÁRIO 
Um nascimento na família é possível. Alguns dos 
Signos receberão notícias de um contrato de traba-
lho, a recuperação de um crédito antigo, a compra 
de um novo carro ou casa, tudo novo para você. 

CAPRICÓRNIO 
Paixão em alta no fim de semana e encontros oca-
sionais para os mais jovens. Um novo contrato pro-
fissional é a notícia mais saliente que vem, o que 
traz consigo uma difícil decisão, principalmente 
neste momento difícil para todos. 

AQUÁRIO 
É um momento difícil porque falta liberdade de 
ação e, em particular, é difícil poder realizar os pró-
prios sonhos. Você é o Signo do planeamento, da 
inovação, da transformação e do inconformismo, 
características que faltam neste momento histórico 
que vivemos. 

PEIXES 
Uma nova casa, uma mudança de residência, um 
planeamento de casal criam a magia pronta para 
te dar muitas novidades. Muito bom pelo dinheiro 
que apesar de tudo não falta: o sucesso profissional, 
de fato, está lhe dando uma satisfação excelente.

D
epois do sucesso de ‘Ho-
mem-Aranha: Sem Volta 
Para Casa’, os fãs do super 
herói resolveram reviver 
as franquias anteriores 

que já haviam chegado ao cinema, 
principalmente depois da aparição 
surpresa de Tobey Maguire e An-
drew Garfield no longa-metragem.

Muitos fãs adorariam ver Sam 
Raimi e Maguire se reunirem para 
um ‘Homem-Aranha 4‘, embora 
isso seja o menos provável de acon-
tecer de longe.

‘Homem-Aranha 4’ entrou em 
produção em 2010 e seria lançado 
em 2011, mas uma série de facto-
res fez o projecto ser cancelado e a 
Sony Pictures preferiu reiniciar a 
franquia. Uma das principais cau-
sas foram as crises de estrelismo do 
protagonista Tobey Maguire.

Após o sucesso do ‘Homem-
-Aranha‘ em 2002, Maguire rapi-
damente se tornou uma das maiores 
estrelas do mundo. E ele sabia disso. 
O actor recebeu US$ 4 milhões pelo 
filme, queria um aumento salarial 
para a sequência. Mas mal sabia ele 
que suas tácticas de negociação ex-
plodiriam em sua cara depois que a 
Sony o demitiu e procurou Jake Gyl-
lenhaal para substituí-lo no papel.

Em 2003, depois de saber que a 
Sony estava avançando com a se-
quência, Maguire enviou seu mé-

dico para uma reunião com o direc-
tor Sam Raimi e a produtora Laura 
Ziskin, alegando que ele havia se 
machucado durante as filmagens 
de ‘Seabiscuit‘ e não seria capaz de 
para realizar as acrobacias na se-
quência.

Seu assessor chegou a divulgar a 
seguinte declaração: “Depois de fa-
zer dois filmes fisicamente exigen-
tes seguidos, Tobey sentiu um leve 
desconforto nas costas, que está nos 
estágios finais de cura. Com uma 
data de início em 12 de abril che-
gando, todos os envolvidos querem 
ter certeza de que ele é capaz de fa-
zer as acrobacias intensas”.

De acordo com uma reportagem 
da Variety de 2003, Maguire estava 
descontente com o facto da produ-
tora Laura Ziskin ter ganhado mais 
do que ele no primeiro filme: apro-
ximadamente US$ 30 milhões.

Mas a Sony não gostou do ulti-
mato e do comportamento de Ma-
guire, e fez uma oferta a Jake Gyl-
lenhaal para que ele substituísse o 
ator.

Gyllenhaal estava namorando a 
atriz Kirsten Dunst na época, que 
interpretou Mary Jane no primeiro 
filme do Homem-Aranha.

Nesse ponto, informou a Varie-
ty, os representantes de Maguire 
tiveram que intervir e salvar o dia. 
Eles garantiram à Sony que o actor 

‘se comportaria’. Ele concordou em 
passar por exames médicos para 
provar que estava pronto para a se-
quência.

De sua parte, Maguire sempre 
sustentou que as reportagens sobre 
esta ser uma táctica de negociação 
eram ‘ridículas’, mas ele admitiu 
ao Los Angeles Times que a situa-
ção havia chegado ao ponto em que 
ele teve que “olhar essas pessoas na 
cara e dizer: ‘Sinto muito. Eu vou 
fazer o que for preciso”.

Ele recebeu um grande aumento 
por ‘Homem-Aranha 2‘ e recebeu 
US$ 17,5 milhões, junto com 5% 

da bilheteira do filme. O salário de 
Maguire baixou para US$ 15 milhões 
no terceiro e último filme da saga de 
Raimi.

Recentemente, o roteirista James 
Vanderbilt confirmou ao Screen-
Rant que o projecto tinha um rotei-
ro pronto para ser filmado, antes da 
Sony Pictures cancelar.

“Sim, nós tínhamos um rotei-
ro completo de Homem-Aranha 4 
pronto para ser filmado e, como é 
o caso quando você é um roteirista, 
eles trouxeram alguns outros gran-
des escritores para melhorar. Eles 
mudaram algumas coisas, e eu acho 

que um ano depois, eles chegaram a 
um ponto em que – e eu não sei por 
que – mas eles chegaram a um pon-
to em que decidiram que não era 
o caminho que eles iriam seguir”, 
afirmou.

Nas redes sociais, os fãs não 
apenas estão pedindo pelo lança-
mento de ‘O Espetacular Homem-
-Aranha 3’ e pelo estabelecimento 
de Garfield como o herói aracnídeo 
do universo ‘Venom’, mas come-
çaram uma pesada campanha em 
massa pedindo pelo quarto filme da 
franquia original, dirigida por Sam 
Raimi.
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CABO DELGADO

Descarregamento da ajuda em Palma

TotalEnergies apoia esforço
de ajuda humanitária

A 
To t a l E n e r g i e s 
tem vindo a 
apoiar os esfor-
ços do Governo 
de Moçambique 

na prestação de apoio hu-
manitário à população da 
província de Cabo Delgado. 

Segundo fontes próxi-
mas ao processo, só nos 
últimos 6 meses, a em-
presa doou cerca de 200 
toneladas de produtos 
alimentares de primeira 
necessidade para comu-
nidades em Palma, An-
cuabe e Montepuez.

No mesmo período, a 
empresa apoiou no trans-
porte marítimo, para 
Palma, de mais de 200 
toneladas de produtos 
alimentares fornecidos 
pelo Instituto Nacional de 
Gestão e Redução do Ris-
co de Desastres (INGD) e 

por outros doadores. 
Numa outra vertente, 

a empresa apoiou igual-
mente no transporte de 
cerca de 400 toneladas 
de mercadorias de Pemba 
para Palma, pertencentes 
a comerciantes instalados 
neste distrito.

Este apoio tem sido 
crucial para o alívio da 
situação de escassez de 
bens de primeira neces-
sidade que se vive no 
distrito de Palma. Com 
efeito, esta ajuda huma-
nitária tem permitido, 
por um lado, que pessoas 
em situação de carência e 
sem meios para adquirir 
os produtos beneficiem 
de um apoio alimentar 
básico importante para 
as suas vidas, como tes-
temunham diversos in-
tervenientes contactados 

pela nossa reportagem.
Ernesto Mussa Ati-

bo, líder comunitário 
em Maganja, em Palma, 
afirma que “nós temos 
estado a receber a ajuda 
da empresa, que chega 
através da organização 
VAMOZ. Temos recebi-
do feijão, peixe, açúcar, 
massa esparguete e ou-
tros produtos. É um apoio 
importante, pois ajuda 
não só a nós, os nativos, 
mas também beneficia os 
nossos irmãos deslocados 
que aqui estão.”

Joana Martins, volun-
tária e co-fundadora da 
VAMOZ, um movimento 
da sociedade civil mo-
çambicana para resposta 
humanitária imediata, 
afirma que o apoio da To-
talEnergies tem sido cha-
ve para as comunidades. 

“Graças a este apoio, 
conseguimos manter 
uma equipa permanente 
de voluntários em Palma, 
que nos permite assis-
tir a população ao nível 
alimentar, com foco no 
apoio aos mais vulne-
ráveis. A iniciativa de 
papas nutricionais é um 
exemplo disso. Nos últi-
mos seis meses, já servi-
mos mais de 120 mil re-
feições”, afirma.

O apoio no transpor-
te marítimo de merca-
dorias dos comerciantes 
de Palma contribui para 
o funcionamento de um 
certo nível da economia 
daquele distrito e pro-
porciona preços mais es-
táveis às comunidades. 

Segundo testemu-
nhos, uma vez que este 
transporte permite um 
aprovisionamento do 
mercado em Palma-Sede 
com relativa regulari-
dade e porque os custos 
de transporte de Pemba 
para Palma são suporta-
dos pela TotalEnergies, 
os preços tornaram-se 
menos onerosos.

Segundo Zefa Sacoor 
Alberto, secretária perma-
nente do distrito de Palma, 
“com este apoio no trans-
porte de mercadorias, um 
saco de arroz de 25 Kg, que 
chegava a custar 7 mil Me-
ticais em tempos passa-
dos, custa agora cerca de 
1400 Meticais.”  

Por sua vez, Aly Nuro 
Aly, comerciante em 
Palma-Sede, que faz um 
apelo à empresa para 
aumentar a ajuda, incre-
mentando a frequência 
do transporte de mer-
cadorias, afirma que “o 
transporte está a facili-
tar-nos a colocação de 
produtos em Palma-sede 
e facilita a aplicação de 
preços compatíveis que 

ajudam a população. De 
facto, ajuda a nós, co-
merciantes, e ao povo de 
Palma”.  

Refira-se que a Tota-
lEnergies é uma ampla 
empresa de energia que 
produz e comercializa 
energias em escala glo-
bal: petróleo e biocom-
bustíveis, gás natural e 
gases verdes, energias re-
nováveis e electricidade.

Operadores turísticos do distrito 
municipal KaNyaka estão apostados 
em resgatar uma velha tradição que 
vem perdendo “terreno” há anos e que 
praticamente caiu no esquecimento 
na parte insular da cidade de Maputo, 
nomeadamente a festa do canhú. O 
evento terá lugar no dia 29 do mês em 
curso.

De facto, na ilha, há anos que não 
acontece o tradicional ajuntamento 
das populações para a festa do canhú 
– evento que se regista fundamental-
mente nos meses de Janeiro e Fevereiro 
– caracterizado pelo consumo daquela 
bebida e de manjares “tradicionais”.

Para inverter o cenário, a Associação 
dos Operadores Turísticos de KaNyaka 
(AOTUKA), junto dos seus membros, 
decidiu avançar com um projecto de 
resgate da tradição, adquirindo des-
de logo as roupas tradicionais, o vi-

nho para a cerimónia de evocação dos 
espíritos, uma cabeça de vaca, entre 
diversos produtos alimentares. O pro-
jecto envolve a autoridade tradicional 
da ilha e outras sensibilidades. Se-
gundo Ângelo Manguele, membro da 
AOTUKA, a ideia é devolver à comuni-
dade uma festa que por diversas razões 
foi caindo em desuso, embora noutras 
partes da região sul do país ainda seja 
praticada.

“Queremos resgatar esta bela tra-
dição e, com ela, atrair cada vez mais 
turistas à nossa ilha. As pessoas estão 
bastante animadas, os operadores tu-
rísticos estão igualmente empenha-
das de modo que teremos mesmo uma 
grande festa. A população também 
está envolvida nos preparativos da fes-
ta do canhú”, disse Ângelo Manguele 
garantindo desde logo que as medidas 
sanitárias de prevenção da covid-19 

serão respeitadas.
Artistas residentes na ilha, Jah Bless 

Us, Mr. Kelema, Grupo Cultural Lhu-
vuku, Xissaizane, Xitxuketa de Farol e 
CRV de Machangulo, vão abrilhantar a 
festa que se prevê comece às 8.00 ho-
ras e termine às 20.00 horas.

ESTUDANTES 
DE TEATRO DA ECA
RECRIAM “ARLEQUIM” 
DE GOLDONI

Alunos da Escola de Comunica-
ção e Artes (ECA) na vertente Teatro 
vão apresentar, no dia 28 do corrente, 
no Centro Cultural da Universidade 
Eduardo Mondlane (CCU), a peça “Ar-
lequim Servidor de Dois Amos”, peça 
escrita por Carlos Goldoni em 1745. 

Peça com claros contornos da co-

média dell’Arte, conta-nos a odisseia 
de Arlequim que, para resolver os seus 
problemas, opta em trabalhar para 
dois patrões. A sucessão de equívocos 
e imbróglios resultantes da decisão de 
Arlequim constitui a espinha dorsal 
desta peça escrita originalmente para 
o comediante Antonio Sacchi. A peça 
é interpretada pelos alunos do segun-
do ano do curso de teatro, onde pon-
tificam os actores Messias Grachane e 
Ramos Jairosse, sob orientação da pro-
fessora Maria Atália. Tanto os adereços, 
o cenário e a música são da responsa-
bilidade dos estudantes. A sessão ini-
cia pontualmente às 18.00 horas e está 
aberta ao público em geral. 

Refira-se que Carlos Goldoni (1707-
1793) escreveu diversas peças, sendo 
de destacar Donna di Garbo (mulher 
Garbosa), Vedova Scaltra (A Viúva As-
tuta), La Locandiera (O estalajadeiro).

KaNyaka resgata tradição do canhú
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de animais para humanos

Uma máscara que sabe quando 
não está bem colocada

N
os quase dois 
anos de pande-
mia, as másca-
ras de protecção 
não conheceram 

grandes desenvolvimentos. 
Sabendo-se que este meio 
de protecção só é eficaz 
quando está bem coloca-
do e não há fugas. Por isso, 
engenheiros da Universi-
dade de Northwestern, nos 
Estados Unidos da América 
(EUA), criaram um sensor 
do tamanho de uma peque-
na moeda que se coloca no 
interior da máscara e que 

avisa o utilizador caso haja 
riscos. O objectivo é manter 
o projecto em código aberto 
para estar disponível para 
todos.

O pequeno módulo 
electrónico prende-se na 
máscara por meio de um 
sistema magnético monta-
do dentro da máscara N95 
e, na versão actual, há uma 
bateria que precisa de ser 
recarregada com frequên-
cia. A intenção dos criado-
res é conseguir actualizar 
para um modelo que reco-
lhe energia térmica ou do 

movimento causado pela 
respiração para assegurar 
que a bateria não precisa de 
ser recarregada.

O público-alvo para este 
dispositivo passa, essen-
cialmente, pelos profissio-
nais de saúde que passam 
longos períodos de trabalho 
com uma mesma máscara e 
que nem sempre têm tem-
po para passar pelo proces-
so de verificar que estas es-
tão a isolar correctamente. 

A FaceBit consegue de-
tectar se a máscara se des-
locou, ficando mal colo-

Além de ter lançado oito álbuns de estúdio, Robyn Rihanna Fenty, ou simplesmente Rihan-
na, está inserida no mundo da moda e da beleza com as marcas: Fenty Beauty, Fenty e Savage 
x Fenty. As três são grandes sucessos no cenário industrial de cosméticos, moda e lingerie pela 
sua principal característica: a inclusão. Rihanna, desde o lançamento das suas marcas, man-
teve-se focada em abranger toda a variedade de beleza e, segundo ela, “ninguém fica de fora”.

O nome verdadeiro do cantor Bruno Mars é Peter Gene Hernandez. Ele é cantor, com-
positor, produtor musical, dançarino e multi-instrumentista americano, nascido e criado 
no Havaí. A família tem uma grande tradição musical, por isso, Mars começou a cantar e a se 
apresentar como um artista amador durante a infância. Depois de se formar no Ensino Médio, 
decidiu mudar-se para Los Angeles, na Califórnia, com o objectivo de investir cada vez mais 
na sua carreira musical. 

A Rússia comemora as festas de Natal e Ano Novo duas vezes devido à mudança no calen-
dário que fez com que em 1917, após a revolução de Outubro, a Rússia adoptasse o calendário 
gregoriano, usado pela maioria dos países. O Natal é celebrado a 25 de Dezembro, de acordo 
com o calendário gregoriano, e 7 de Janeiro, segundo o calendário ortodoxo. No caso da cele-
bração do ano novo, comemoram a 1 de Janeiro, de acordo com o gregoriano, e a 14 de Janeiro, 
conforme o calendário ortodoxo.

Os russos comemoram o que eles consideram sua independência a 12 de Junho. É uma das 
datas comemorativas mais jovens do país (1990) quando o primeiro congresso dos deputados 
populares da República Socialista Federativa Soviética da Rússia (RSFSR) declararam a sobe-
rania nacional da Federação Russa, a qual lhe deu plenos poderes para gerir política e social-
mente o país.

Cirurgiões dos Estados Unidos transplantaram com sucesso um coração de porco para uma 
pessoa, um momento muito importante na história da medicina. Este avanço é potencial-
mente valioso, já que pode ajudar a aliviar a falta de órgãos humanos para transplante. Em 
Outubro de 2021, aconteceu algo semelhante, mas com um rim de porco colocado em um 
humano. 

Durante umas férias em Maputo, em Dezembro de 1994, Miriam Makeba teve a oportuni-
dade de ouvir a música de Mingas. Por ter gostado do que ouviu, convidou-a para a sua casa 
em Joanesburgo para se preparar como “backing vocal” para uma próxima turné pela Euro-
pa e Austrália. Com isso, nos quatro anos seguintes (1995-1998) Mingas fez parte das turnés 
de Miriam Makeba na Europa, América do Norte, América do Sul, África e Austrália. Mingas 
participou dos “shows” como cantora de apoio e também fez apresentações a solo das suas 
próprias músicas.  

PENSATEMPO SABIA QUE…

Respostas:  b,a,c,c

A cantora moçambicana conhecida como Liloca nasceu a 29 de 
Abril de 1985 na província de Tete. Qual é o verdadeiro nome dela?

a) Luísa Maria da Graça
b) Marta da Graça Madade
c) Luísa Zélia Sebastiana da Graça Madade
d) Sebastiana da Graça Madade
e) Zélia da Graça Madade 

Elisa Domingas Salatiel Jamisse nasceu na então Lourenço Marques 
(cidade de Maputo). Qual é o nome artístico dela?

a) Lizha James
b) Mingas 
c) Safira José
d) Marllene
e) Dama do Bling

Domingos Honwana, mais conhecido por Xidiminguana, nasceu 
na província de em Gaza, na localidade de Vuthu, no distrito de Bile-
ne. Em que ano?

a) 1926
b) 1936
c) 1946
d) 1956
e) 1966

Safira José é uma cantora de marrabenta oriunda da Mafalala, em 
Maputo. O seu primeiro tema, com o título “Dzixikule”, foi um gran-
de sucesso na Rádio Moçambique. Quantos cd lançou?

a) Quatro
b) Um 
c) Seis
d) Três
e) Nenhum

O avião Alice foi apresentado oficialmente em 2019, 
no Paris Air Show. Trata-se do primeiro avião eléctri-
co comercial e deverá estar disponível em três versões: 
executivo, passageiros e carga. Esta aeronave recorre a 
dois motores eléctricos Magni650 (640 kW de potên-
cia) montados na traseira.  O raio de alcance operacional 
anunciado é de cerca de 800 km, o suficiente para, por 
exemplo, ligar grandes capitais europeias. O que signifi-
ca que esta aeronave vai competir no mercado dos voos 
regionais.  De acordo com informações disponibilizadas 
pelo fabricante, será possível recarregar a bateria rapida-
mente, no tempo habitual em que os aviões estão para-
dos no aeroporto (para fazer as escalas).

Desenvolvido pela israelita Eviation, o Alice tem 12 
metros de comprimento e capacidade para 9 passageiros 
ou até 1130 kg de carga. A DHL já encomendou dez aero-
naves que serão utilizadas no transporte de encomendas.

O desenvolvimento do projecto inclui, naturalmente, 
uma série de testes dinâmicos e um protótipo do Alice 
foi visto em testes de táxi (movimentos na pista) nos úl-
timos dias num aeroporto nos arredores de Washington 
DC, Estados Unidos da América (EUA). Segundo as infor-
mações disponíveis, o primeiro voo experimental deverá 
ocorrer brevemente, após a conclusão com sucesso dos 
testes no solo.

A empresa portuguesa Almadesign está envolvida no 
desenvolvimento do Alice, estando responsável pelo de-
senho e produção dos interiores.

Exame informática

Primeiro avião 
eléctrico comercial 
prepara-se para 
o voo inauguralcada, e recorre a sensores 

para detectar alterações no 
fluxo de ar, o que pode in-
diciar uma fuga. Por outro 
lado, o módulo pode con-
ter sensores de respiração e 
de detecção do movimento 
da cabeça, servindo tam-
bém para fazer a monito-
rização da saúde de quem a 
está a utilizar.

Para os utilizadores, 
esta solução pode fazer a 
diferença na contenção do 
contágio e para as institui-
ções de saúde pode forne-
cer informação importante 
para perceber se os traba-
lhadores continuam a de-
sempenhar funções a bom 
ritmo ou se já evidenciam 
sinais de desgaste ou até de 
cansaço extremo, lembra 
o Gizmodo.

Todas as especificações 
do projecto e do hardware 
foram divulgadas sob for-
ma de código aberto para 
encorajar desenvolvimen-
tos posteriores. A FaceBit 
tem agora de passar por 
testes clínicos para poder 
ser lançada em grande es-
cala para a população.
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Ciclone tropical atinge
Canal de Moçambique
A 

perturbação for-
mada a leste de 
Madagáscar evo-
luiu nas últimas 
horas para o está-

gio de depressão tropical, 
podendo atingir o canal 
de Moçambique a partir 
de amanhã.   

Prevê-se que o siste-
ma possa afectar durante 
o dia de hoje a navegação 
marítima entre os parale-
los 13 e 20 graus de latitu-
de Sul, com ventos tem-
pestuosos. 

Este sistema poderá 

influenciar o estado de 
tempo nas províncias de 
Nampula, Zambézia e 
Sofala, com a ocorrência 
de chuvas fortes, local-
mente muito fortes (mais 
de 100 milímetros em 24 
horas), acompanhadas de 
trovoadas severas e ven-
tos com rajadas fortes, 
variando entre 90 e 120 
quilómetros por hora. 

Estima-se que, devi-
do às chuvas fortes e ao 
aumento do caudal das 
principais bacias hidro-
gráficas, cerca de 500 

mil pessoas possam ficar 
afectadas. As bacias hi-
drográficas que se espera 
que registem um maior 
impacto das fortes chu-
vas são Zambeze, Licun-
go e Revúbué. 

O Instituto Nacional 
de Meteorologia (INAM) 
continua a monitorar o 
fenómeno e apela à po-
pulação para acompa-
nhar a informação me-
teorológica e os avisos 
difundidos pelas autori-
dades nacionais compe-
tentes.

A Direcção Nacional de Gestão de Re-
cursos Hídricos (DNGRH) alerta para o 
incremento, a partir de hoje, dos níveis 
hidrométricos nas bacias hidrográficas 
dos rios Licungo e Zambeze (sub-bacias 
do Revubue e Chire) e costeiras das pro-
víncias da Zambézia, Cabo Delgado e 
Nampula podendo causar inundações de 
magnitude moderada a alta. 

Devido à acumulação das águas plu-
viais prevê-se um risco moderado a alto 
de inundações urbanas para as cidades 
de Pemba, Nacala Porto, Quelimane, 
Baira  e Dondo e risco de erosão nas cida-
de de Pemba e Nacala Porto. 

A subida acentuada nos níveis e au-
mento do volume de água nos rios po-
derá afectar, segundo a ARA-Norte IP, as 
vias de acesso, campos agrícolas, zonas 
residenciais com destaque para os dis-
tritos de Mocuba, Mocubela, Mulevala, 
Namacura, Maganja da Costa e posto 
administrativo de Nate, distritos de Mu-
locue, Pebane, Gilé, Morrupala e Moma, 
entre outros. 

Relativamente aos níveis de enchi-
mento das principais albufeiras nas úl-

timas 24 horas, o boletim hidrológico 
da DNGRH refere que na região norte a 
albuferia de Chipende registou uma su-
bida no volume situando-se em  59.01%, 
Nampula, 72,61%, 87,24%.

Na região Centro, HCB registou en-
chimento de 72,96%, Chicamba 61,41%, 
Munda-Nhauriri revela uma tendência 
estacionária de 75,11%.

O mesmo documento indica que na 
região Sul,  os Pequenos Libombos regis-
taram nas últimas 24 horas descida dos 
níveis situando-se em 82,18%, Corru-
mana e Massingir registaram uma subida 
nos níveis de enchimento situando-se 
em 54,63% e 71,70% respectivamente.  

Face à aproximação da Depressão 
Tropical ao Canal de Moçambique, a 
DNGRH alerta, para a partir de amanhã, 
para a ocorrência de chuvas fortes com 
mais de 100 mm/24h nas regiões Centro 
e Norte.   Com efeito, apela à sociedade 
em geral a tomar medidas de precaução 
face ao fenómeno e a retirada imediata 
das zonas de risco e ao acompanhamen-
to da informação emitida pelas entidades 
competentes.

Alerta para 
a região Norte

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ONU investiga massacre de civis 
na República Centro-Africana 

A
s Nações Unidas 
estão a investi-
gar as suspeitas 
de um massacre 
na República 

Centro-Africana (RCA), 
com dezenas de civis mor-
tos, ocorrido nos dias 16 e 
17 de Janeiro, e levado a 
cabo  por uma operação 
conjunta das Forças Ar-
madas do país e mercená-
rios do grupo russo Wag-
ner.

A operação, que de-
correu perto da cidade de 
Bria, a 600 quilómetros da 
capital, Bangui, visava a 
União para a Paz na Áfri-
ca Central (UPC), um dos 
principais grupos rebeldes 
armados activos na região 
Leste do país, disse na sex-
ta-feira uma fonte da ONU 
à agência de notícias fran-
cesa AFP, sob anonimato. 
“Mais de 30 civis foram 
mortos, alguns por balas 
perdidas”, acrescentou a 

mesma fonte, referindo 
também a possibilidade de 
pilhagem pelos promoto-
res na operação militar.

“As Forças Armadas da 
República Centro-Africa-
na e os russos cometeram 
um massacre”, disse à AFP 
outra fonte militar do país. 
“Houve execuções sumá-
rias e estamos a falar de 
mais de 50 mortos”, afir-
mou.

“Não tenho conhe-
cimento deste ataque”, 
respondeu, por seu turno, 
Albert Yaloke Mokpeme, 
porta-voz da presidên-
cia centro-africana. A 
missão das Nações Uni-
das na República Centro-
-Africana (MINUSCA) 
comprometeu-se a entre-
vistar os sobreviventes, a 
fim de esclarecer os fac-
tos, adiantaram fontes da 
ONU.

Classificado pelas Na-
ções Unidas como o se-

Ângela Merkel 
recusa presidência 
honorária

AI quer investigação
sobre cadáveres 
no Quénia

gundo país menos desen-
volvido do mundo, a RCA 
mergulhou num conflito 

sangrento após um golpe 
de Estado em 2013. No fi-
nal de Dezembro de 2020, 

dias antes das eleições 
presidenciais, os prin-
cipais grupos armados – 

que já controlavam dois 
terços do país – lançaram 
uma ofensiva para derru-
bar o Presidente, Faustin 
Archange Touadéra, que 
concorria a um segundo 
mandato.

Após um forte declínio 
de intensidade do conflito, 
a guerra civil reacendeu-
-se subitamente. Os rebel-
des, incluindo a UPC, uni-
dos no seio da Coligação de 
Patriotas para a Mudança 
(CPC) chegaram mesmo 
às portas da capital, há um 
cerca de um ano.

Esta crise militar levou 
o Presidente Touadéra a 
pedir ajuda à Rússia para 
contrariar a ofensiva dos 
grupos armados, salvando 
o seu poder. Mas a pre-
sença de paramilitares do 
grupo de segurança priva-
do russo Wagner é cada vez 
mais controversa e os ata-
ques rebeldes continuam.

(Público.pt)

A ex-chanceler alemã, 
Ângela Merkel, negou 
a presidência honorária 
oferecida pela União De-
mocrata Cristã (CDU) sob 
alegação de que tal título 
já não faz mais sentido. 
Merkel, após 16 anos no 
Governo e como líder do 
partido, dedica-se agora 
a projectos pessoais.

“Ângela Merkel che-
gou à decisão de que o 
título de presidente ho-
norário já não se ajustava 
aos tempos actuais. Não 

temos um presidente ho-
norário. Essa é uma tra-
dição do passado que não 
existe agora a nível fe-
deral”, disse Armin Las-
chet, líder daquele parti-
do conservador.

Merkel não se candi-
datou às eleições de Se-
tembro, retirando-se da 
política após 16 anos ao 
leme da maior economia 
da Europa.

Laschet salientou que 
“a última cadeira hono-
rária foi de Helmut Kohl, 

que se demitiu do cargo 
no ano 2000 devido a um 
caso de desvio de fundos.

Entretanto, além da 
oferta da CDU, Ânge-
la Merkel também acaba 
de rejeitar uma oferta de 
emprego feita pelo se-
cretário-geral das Nações 
Unidas, António Guter-
res.

O cargo oferecido pela 
ONU seria a presidência 
de um órgão consultivo 
de alto nível, cuja função 
é avaliar e debater sobre 
bens públicos globais.

No entanto, desde que 
deixou o Governo alemão 
há seis semanas, Ângela 
Merkel mantém-se dis-
creta, com raras apari-
ções ou manifestações 
públicas.

Por enquanto ainda 
não está claro quais serão 
os próximos passos da ex-
-chanceler. Mas, de acor-
do com Beate Baumann, 
que coordena o escritório 
de Merkel em Berlim, a 
antiga chanceler da Ale-
manha está a planear uma 
autobiografia.

A Amnistia Internacional (AI) aca-
ba de pedir uma investigação foren-
se imparcial sobre a descoberta de 31 
corpos no rio Yala, no Quénia, facto 
que levou as organizações humani-
tárias a acreditarem que tenham sido 
despejados desde 2021.

“Os corpos foram denunciados à 
polícia local, mas há falta de urgência 
ou de interesse em investigar quem 
matou essas pessoas, quem os está a 
despejar e por que razão no rio Yala”, 
refere um comunicado da organiza-
ção ontem divulgado naquele país.

A AI defendeu que são necessárias 
mais averiguações sobre o número 
total de corpos recuperados, já que as 

organizações humanitárias garantem 
ser 31, enquanto as autoridades poli-
ciais dizem ser apenas 19.

A organização internacional as-
segurou que, depois de ter feito a 
sua própria investigação, conseguiu 
confirmar que, ao contrário do que a 
Polícia do Quénia tinha afirmado, os 
cadáveres foram despejados no rio ao 
longo de vários anos.

“Todos os corpos encontrados têm 
sinais de tortura física e afogamento”, 
sublinhou a organização humanitária, 
que pede estudos forenses exaustivos 
e independentes para dar dignidade e 
justiça aos mortos e aos seus familia-
res.
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to das relações diplo-
máticas. No entanto, 
as razões por detrás 
da inimizade mútua 
continuam presentes e 
certamente vão conti-
nuar a ameaçar as re-
lações bilaterais.

No centro das qua-

se constantes tensas 
relações entre Tee-
rão e Riade está a luta 
pela hegemonia no 
Médio Oriente, uma 
rixa que tem levado 
as duas potências re-
gionais a alimentarem 
proxy conflicts (con-
flitos por encomen-
da) em territórios de 
terceiros. A disputa 
entre o Irão e a Ará-
bia Saudita tem sido, 
também, alimentada 

com a missão primária 
de contrabalançar a 
ascendência dos persas 
na região.

Com o anúncio da 
semana passada está 
consumado o reata-
mento de relações 
diplomáticas entre 
Teerão e Riade. No 
entanto, a resposta à 
questão levantada no 

I
rão e Arábia Saudi-
ta, os dois maiores 
rivais do Golfo Pér-
sico, decidiram, 
r e c e n t e m e n t e , 

dar um passo rumo à 
normalização das re-
lações diplomáticas 
bilaterais. Na semana 
passada foi reportado 
que três diplomatas 
iranianos haviam ater-
rado em Jeddah, na 
Arábia Saudita, para 
reabrir o escritório do 
representante irania-
no na Organização da 
Cooperação Islâmica 
(OCI). Tendo em conta 
que os dois países têm 
travado uma “luta ti-
tânica” pelo domínio 
da região do Golfo, em 
particular, e do Mé-
dio Oriente, em geral, 
tudo indica que Teerão 
e Riade decidiram de-
cretar tréguas nas suas 
desinteligências. A 
pergunta por respon-
der é se a reaproxima-
ção diplomática irá ou 
não eliminar as razões 
da inimizade entre 
Terrão e Riade.

O Irão e a Arábia 
Saudita, dois países 
vizinhos na região do 
Médio Oriente, corta-
ram relações diplomá-
ticas em 2016. A rixa 
diplomática entre os 
dois arqui-rivais re-
sultou do ataque, por 
multidões enfureci-
das, à embaixada sau-
dita em Teerão e um 
consulado em Mash-
had. A fúria dos mani-
festantes iranianos era 
uma resposta à execu-
ção de um proeminen-
te líder religioso xiita, 
o clérigo Sheikh Nimr 
al-Nimr, no Reino da 
Arábia Saudita. Cinco 
anos depois do corte 
de relações, em 2021, 
as duas partes realiza-
ram quatro conversa-
ções, sob mediação do 
Iraque, e na semana 
passada as partes co-
meçaram a colher os 
frutos da “reaproxi-
mação”. Com a anun-
ciada reabertura do 
escritório do repre-
sentante iraniano na 
OCI, ambas as partes 
sinalizam o reatamen-
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A Arábia Saudita 
lidera uma coli-
gação de países 
que estão deter-
minados a defen-
der o actual reco-
nhecido governo 
iemenita e a não 
deixar que os 
“rebeldes” Hou-
this ascendam 
ao poder. O Irão, 
por seu turno, 
posiciona-se do 
lado dos Houthis. 
O segundo é o 
caso do Líbano, 
onde o Teerão 
apoia o Hez-
bollah e Riade 
combate aquele 
grupo

OLHANDO O MUNDO

Edson Muirazeque *
edson.muirazeque@gmail.com

* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano

Arqui-rivais do Golfo Pérsico 
decretam tréguas nas suas 
desinteligências!

pelas diferenças étni-
cas e religiosas entre 
os dois contendores. 
No que diz respeito às 
proxys, três exemplos 
se notabilizam. O pri-
meiro é o mortífero e 
interminável confli-
to no Iémen. A Arábia 
Saudita lidera uma co-
ligação de países que 
estão determinados a 
defender o actual re-
conhecido governo 
iemenita e a não dei-
xar que os “rebeldes” 
Houthis ascendam ao 
poder. O Irão, por seu 
turno, posiciona-se 
do lado dos Houthis. 
O segundo é o caso do 
Líbano, onde o Teerão 
apoia o Hezbollah e 
Riade combate aquele 
grupo. O terceiro é o 
conflito na Síria, onde 
Riade quer Assad fora 
do poder enquanto 
Teerão contribui para a 
sua manutenção.

No que diz respei-
to à etnia, as desin-
teligências residem 

no facto de o Irão ser 
um país predominan-
temente “persa” e a 
Arábia Saudita ser um 
país predominante-
mente “árabe”. Entre 
estes dois grupos ét-
nicos há um senso de 
sociedades incompa-
tíveis e mutuamente 
hostis. Aliás, a Arábia 
Saudita, árabe, “não 
percebe” o porquê de 
alguns irmãos árabes 
se aliarem aos persas, 
Irão, no jogo pelo do-
mínio regional, numa 
região predominante-
mente árabe. O Irão, 
persa, por seu turno, 
ciente de constituir 
uma minoria, procu-
ra aparecer como um 
líder regional e uma 
alternativa a grupos 
contrários tanto ao 
Ocidente como à Ará-
bia Saudita, um país 
que tem sido “pinta-
do” como o respon-
sável pela penetração 
Ocidental na região.

A dimensão religiosa 

do desentendimento 
entre Irão e Arábia Sau-
dita reside no islão, já 
que ambos países têm 
populações maiorita-
riamente muçulmanas. 
No entanto, enquanto 
os iranianos são maio-
ritariamente shiitas, os 
sauditas são maiorita-
riamente sunitas. Esta 
diferenciação tem sido 

usada na contenda bi-
lateral entre as partes, 
pois cada uma quer se 
apresentar como a re-
presentante legítima 
do “mundo muçulma-
no”. Os iranianos en-
cetaram uma revolu-
ção, em 1979, que viu 
ascender ao poder os 
clérigos shiitas. A Re-
volução Islâmica, no 
entanto, começou a 
questionar a legitimi-
dade das monarquias 
do Golfo, onde se in-
sere a Arábia Saudita. 
O Ayatollah Khomeini, 
responsável pela revo-
lução, incitou discur-
sos anti-monarquias 
e procurou expandir a 
revolução para os ou-
tros países da região. 
Isto acirrou as desinte-
ligências entre a Repú-
blica Islâmica do Irão 
e as monarquias ára-
bes do Golfo Pérsico, a 
ponto de estas últimas 
terem estabelecido o 
Conselho de Coopera-
ção do Golfo, em 1981, 

parágrafo introdutório 
deste artigo é que os 
elementos que alimen-
tam as desinteligências 
entre as duas partes 
vão continuar presen-
tes. Aliás, é pouco pro-
vável que cada uma 
das partes abandone os 
seus respectivos alia-
dos nas proxys que têm 
alimentado em países 
terceiros. A diferença 
étnica é inerente e a 
religiosa é uma ques-
tão de valores. As de-
sinteligências fazem 
parte da natureza das 
relações internacio-
nais, neste caso bila-
terais, e o anúncio do 
reatamento de relações 
diplomáticas reflecte o 
compromisso de am-
bas as partes ao diálo-
go e à necessidade de 
impedir que eventuais 
más interpretações 
do comportamento 
da outra parte possam 
desembocar em níveis 
de conflito que podiam 
ser evitados.
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Rodrigo dos Santos foi campeão pelo Têxtil do Púnguè com 29 anos de idade

A galinha come no chão

Da esquerda para a direita, de pé: Rodrigo dos Santos, Sacur, Matenda, Sábado, Lucas I, Arlindo, Jerónimo, Betinho, Proença 
(delegado), Pascoal (massagista) e Carimo (treinador de guarda-redes

P
assaram-se quarenta anos 
após a conquista do cam-
peonato nacional, hoje 
Moçambola, pelo Têxtil do 
Púnguè, único da sua his-

tória. 
O clube foi criado pela empresa 

Companhia Têxtil do Púnguè, vo-
cacionada à sacaria (produção de 
sacos), com intenção de entreter os 
trabalhadores, tendo participado em 
provas de futebol recreativo até 1977, 
altura em que decidiu federar-se. No 
seu primeiro ano de disputa do pro-
vincial de Sofala, da segunda divisão, 
terminou como vencedor da prova.  

Lembrar que o técnico Zeca 
Lomba, que tinha jogado na selecção 
de juniores de Portugal e no Ferro-
viário da Beira, tinha sido escolhi-
do para treinador, mas não chegou 
a orientar um único jogo porque, 
precisamente nesse ano, o Governo 
moçambicano decidiu recambiar 
os portugueses, que tinham opta-
do pela nacionalidade estrangeira, à 
sua terra natal, abrangendo assim o 
técnico Lomba, numa operação que 
foi designada por 20/24 (retirada 
de Moçambique, em 24 horas, com 
apenas 20 quilos de bagagem).

Rodrigo dos Santos, que tinha 
experiência de jogador no SLB e 
Sporting da Beira, nos juniores, na 
altura era o presidente da colectivi-
dade e também ligado à Companhia 
Têxtil do Púnguè, deixou a direcção 
para assumir os destinos técnicos 
dos “fabris”, tendo ainda 25 anos de 
idade. 

Em 1978, o Têxtil disputou e 
venceu o campeonato provincial 
da primeira divisão, ascendendo à 
prova nacional e, no ano seguinte 
(1979), foram finalistas vencidos da 
Taça de Moçambique, “caindo aos 
pés” do Palmeiras da Beira (Sporting 
da Beira), nas grandes penalidades, 

após empate a um golo no tempo 
regulamentar. Nesse jogo, o Têxtil 
esteve em vantagem no marcador, 
mas, nos últimos segundos, consen-
tiu um golo, de grande penalidade. 

Foi em 1979, recorde-se, que 
Manecas deixou os “fabris” da Man-
ga para jogar pelo Desportivo da ca-
pital do país.

ROGRIGO 
O OBREIRO

Rodrigo dos Santos é reconheci-
do como obreiro do Clube Têxtil do 
Púnguè, uma vez que tratou todo o 
expediente para que a colectividade 
se tornasse federada, passando pela 
elaboração dos primeiros estatutos 
do clube para a filiação. Dos Santos 
também introduziu mecanismos 
para a edificação da estrutura do clu-
be. 

Quando deixou de ser presiden-
te, Rodrigo solicitou a outras pessoas 
para que assumissem a direcção do 
clube. No entanto, independente-
mente de estar a lidar com aspectos 
técnico-tácticos, era obrigado a ter 
o controlo do clube, uma vez que era 
funcionário da empresa, sendo as-
sim, pessoa de maior confiança.  Na 
construção da primeira equipa fede-
rada do Têxtil do Púnguè, nem todos 
os jogadores escolhidos eram traba-
lhadores da companhia. Muitos de-
les foram solicitados à base de ami-
zades desenvolvidas por Rodrigo no 
passado, dentre eles, seus colegas no 
SLB e no Sporting da Beira. “À dada 
altura, passaram a fazer parte da em-
presa. O Bulha, que faleceu recen-
temente, foi um dos que se juntou 
a nós. Portanto, foi-se apanhando a 
malta que já jogava futebol em algum 
sítio”, frisou. 

Depois, o Têxtil formou equipas 
de escalões de formação. “Houve um 
ano em que o Têxtil foi campeão em 
todas as categorias”, disse Rodrigo, 

acrescentando que “parte desses 
jogadores da formação integrou a 
equipa que se sagrou campeã nacio-
nal. “A maioria dos jogadores tinha, 
em 1981, por aí... 17, 18 anos de idade. 
O Duarte, Nico, Zé Manuel e Arlindo 
já tinham 17 anos a caminhar para os 
18 anos. O Betinho, o guarda-redes, 
já estava com 18 anos. O Lucas Bar-
rarijo completara 20 anos. Lembro-
-me que ele, como outros que ti-
nham feito parte de outras equipas, 
participou no famoso torneio de São 
Benedito da Manga. Tenho memó-
ria de Lucas ter representado a Nova 
Maonga. Para reforçar a equipa fui 
buscar o Sábado ao Maxaquene e o 
Aniceto Mhula veio do Benfica de 
Nampula. O Jerónimo, que já tinha 
passado pelo Palmeiras, com quase 
dez anos que o treinador, juntou-
-se a nós, também. Quando fomos 
campeões eu tinha 29 anos de ida-
de”, revelou Rodrigo, referindo que, 
“na defesa, onde tínhamos perdido 
o Chinguia para o Estrela Vermelha, 
em 1980, tínhamos dois jogadores 
mais velhos da equipa. O Lucas I com 
27 anos, e Jerónimo, 36... o outro dos 
mais velhos era o Aniceto, com 27 
anos de idade”, lembrou.

COESOS 
E SOLIDÁRIOS

Em 1981, o Têxtil do Púnguè era 
das melhores equipas a jogar futebol, 
lembrando o praticado pela Acadé-
mica de Lourenço Marques, treina-
da por José Piredes e depois Altenor 
Pereira, como pelo Desportivo de 
Maputo. O seu futebol empresta-
va um perfume agradável. Faziam a 
bola correr sempre ou quase sempre 
rente à relva. Era um “tik-taka” da-
quela altura, à semelhança do que 
já foi protagonizado pelo Barcelona, 
num passado recente. “Os adeptos 
diziam... a galinha come no chão, 
espevitando os nossos jogadores, que  
eram bastante habilidosos e gosta-
vam de brincar com a bola. Assim, 
facilmente elaboravam um futebol 
rendilhado”, contou. Rodrigo teve de 
fazer alguns cursos de treinador por-
que não tinha sido formado quan-
do abraçou a carreira. Foi assim que 
conseguiu materializar as ideias para 
o jogo da sua equipa. “Além dos cur-
sos, fiz alguns estágios no Sporting 
Clube de Portugal. Acho que também 
tinha algum talento, embora os mais 
velhos treinadores, dos tempos, não 

acreditassem em mim. Até se riam”, 
frisou, realçando que “aquele era o 
futebol que eu gostava. De alguma 
forma, a formação e os estágios aju-
daram a impor aquele futebol. Colo-
cámos o adversário a correr atrás da 
bola. Fazíamos muita circulação da 
bola até encontrar espaços para servir 
ao Aniceto, sobretudo, para ele fazer 
os golos”, recordou.

Enalteceu, acima de tudo, a so-
lidariedade da equipa, afirmando 
que, “acima de tudo, tínhamo-nos 
como amigos. Tratávamo-nos como 
membros de uma família. Estávamos 
sempre juntos. Eu e os membros da 
direcção, assim como o massagista, 
delegados dedicávamo-nos a 100 
por cento aos jogadores”, sublinhou.  
Rodrigo dos Santos lembrou que o 
Têxtil do Púnguè não tinha, naque-
le ano de campeão, um plantel com 
muitas opções. “Os craques, de fac-
to, eram aqueles 11 que se tornaram 
muito conhecidos e, se calhar, mais 
um ou dois que ficavam no banco. O 
nosso plantel era curto. Convocáva-
mos certos jogadores, sobretudo dos 
juniores, para preencherem os lu-
gares e podermos ter 18 jogadores”, 
revelou. 

No campeonato nacional de 1981, o Têxtil do 
Púnguè teve apenas uma derrota, mas, frise-se, por 
números bastante expressivos. “No final da primeira 
prova, viajámos a Maputo para jogar com o Ferroviá-
rio de Maputo e levámos uma goleada de 5-0. Fizemos 
um belíssimo jogo. Arrisco-me a dizer que fomos me-
lhores em campo, mas, cada vez que a bola chegasse à 
nossa baliza, entrava. O Betinho, o nosso guarda-re-
des, tinha ido à farra na noite anterior e nem tínhamos 
percebido. Mesmo assim, pelo jogo que fizemos, os 
jogadores receberam o prémio de jogo, traçando que a 
nossa meta era o título, que, graças a Deus, consegui-
mos conquistar”, recordou.  No final do campeonato, 

o Ferroviário de Maputo foi a Beira com a obrigação de 
ganhar para ser campeão, enquanto para o Têxtil um 
empate era suficiente para se sagrar vencedor da pro-
va. Os “fabris” marcaram primeiro por Lucas Barrarijo 
(Lucas II), num autêntico “peru” de Didiça, e Mab-
jaia restabeleceu a igualdade, num livre indefensável 
para Betinho. O empate foi o resultado final e, assim, 
a equipa que é até hoje a mais amada de Sofala cele-
brou o título, o único da sua história. Em 1982, jogado-
res preponderantes como Arlindo, Zé Manuel e Nico 
foram incorporados no serviço militar obrigatório. O 
Matchedje beneficiou-se disso, fragilizando os cam-
peões do ano anterior.

Uma derrota  em goleada de 5-0

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Ferroviário da Beira realiza hoje segundo jogo oficial da época

CAN-2021 X CAN-2021 X CAN-2021

Arranca esta noite a disputa 
dos oitavos-de-final da 33.ª edi-
ção do Campeonato Africano das 
Nações (CAN), que decorre desde 
o passado dia 9 de Janeiro nos Ca-
marões. 

O primeiro confronto dos oi-
tavos-de-final do CAN será entre 
as selecções de Burkina Faso e do 
Gabão no Limbe Stadium, a partir 
das 18.00 horas. Estamos perante 
duas equipas que terminaram nas 
segundas posições dos grupos “A” 
e “C”, vencidos, respectivamente, 
pelos Camarões e por Marrocos. 

Burkina Faso começou por 
perder por 2-1 face à selecção da 
casa, dando boa réplica ao con-
junto que tem tido em Vicent 
Aboubakar a grande estrela, supe-
rando depois Cabo Verde por 1-0, 
dividindo pontos com a Etiópia 
(1-1) no derradeiro duelo. Sangare, 
Bande e Bayala facturaram os go-
los dos "Garanhões" até agora. Os 
gaboneses, que não contam, infe-
lizmente, com Aubameyang, ven-
ceram Comores por 1-0, com golo 
de Boupendza, empatando perante 
o Gana e Marrocos por 1-1 e 2-2. Al-
levinah apontou dois tentos a favor 

Começa hoje a luta pelos “quartos” 
d Por Raimundo 

Zandamela, em Yaoundé

dia 29 deste mês. 

OITAVOS-DE-FINAIS 

HOJE
18.00 horas: Burkina Faso-Ga-

bão 
21.00 horas: Nigéria-Tunísia 

AMANHÃ
18.00 horas: Guiné-Gâmbia 
21.00 horas: Camarões-Como-

res

TERÇA-FEIRA
18.00 horas: Senegal-Cabo Ver-

de
21.00 horas: Marrocos-Malawi 

QUARTA-FEIRA
18.00 horas: Costa do Marfim-

-Egipto
21.00 horas: Mali Guiné Equa-

torial 

Clubes do Norte só abrem 
“oficinas” em Fevereiro

C
ontrariamente ao que su-
cede em Maputo, os três 
clubes da zona norte do país 
(os Ferroviários de Nacala, 
Nampula e Lichinga) ini-

ciam a sua preparação no início de 
Fevereiro próximo.

A praticamente cerca de quatro 
meses do arranque (a 7 de Maio) do 
Moçambola, os clubes não sentem 
necessidade de correr para começar 
a preparação, alegadamente, por-
que não precisam de correr tendo 
em conta que os campeonatos pro-
vinciais só vão arrancar se os outros 
emblemas estiverem igualmente or-
ganizados.

Este é o mesmo pensamento da 
União Desportiva do Songo que pro-
jecta abrir as “oficinas”, igualmente, 
no início de Fevereiro. 

O Incomáti de Xinavane, que 
nem sequer colocou o preto no bran-
co na sua esperada ligação com o téc-
nico Artur Comboio, espera começar 
a trabalhar na mesma época logo que 
as condições logísticas estiverem 
criadas.

Quem já tem data para o arranque 
é o Matchedje de Mocuba, clube que 
conseguiu a sua manutenção na se-
cretaria da Federação Moçambicana 
de Futebol na sequência da recusa do 
Desportivo de Maputo e do Textáfrica 
de Chimoio em participar na “ligui-

camente cinco equipas (Associação 
Black Bulls, Costa do Sol, Ferroviário 
de Maputo e da Beira, Liga Desportiva 
de Maputo e a Associação Desportiva 
de Vilankulu) é que estavam efectiva-
mente a trabalhar.  

Destes cinco, o Ferroviário da 
Beira é o único emblema que inclu-
sivamente já tem no mínimo um jogo 
oficial feito.

Os vice-campeões nacionais de 
2021 farão esta tarde, diante do Spor-
ting da Beira, o seu segundo jogo ofi-
cial da temporada 2022. Para o efeito, 
estreiam-se no Campeonato Provin-
cial de Sofala depois de há uma se-
mana terem conquistado a Supertaça 
Provincial de Futebol mercê do triun-
fo (3-0) frente ao Estrela Vermelha da 
Beira. 

Os três clubes da cidade de Ma-
puto (Associação Black Bulls, Fer-
roviário de Maputo e Costa do Sol), 
estão, por seu turno, acelerando a sua 
preparação para a disputa, a partir do 
dia 5 de Fevereiro, do Campeonato 
Provincial da Cidade de Maputo, cujo 
sorteio foi realizado quinta-feira pas-
sada. 

A Associação Desportiva de Vi-
lankulu arrancou na última quinta-
-feira e a Liga Desportiva de Maputo 
trabalha desde sexta-feia completan-
do o grupo de seis com as "oficinas" 
abertas.

lha” que serviria para se encontrar a 
décima segunda equipa para o Mo-
çambola deste ano.

Os “militares” começam a ser 
“aquartelados” hoje de modo que até 
sexta-feira (28) tenham condições 

criadas para iniciarem com os traba-
lhos no dia 31. 

Até ao fecho deste espaço prati-

das "Panteras", que ainda marca-
ram um autogolo.

A partir das 21.00 horas, a Ni-
géria e a Tunísia têm encontro mar-
cado no Roumde Adjia Stadium, 
em Garoua A Nigéria enfrentará a 
Tunísia depois que os “Carthage 
Eagles” terminaram em terceiro no 
Grupo “F”.

Os tunisinos tiveram uma ex-
periência difícil, perdendo por 1-0 
para o Mali em jogo da primeira 
jornada cheia de controvérsias an-
tes de derrotarem a Mauritânia por 
4-1. Depois, com metade do plan-
tel positivo para a covid-19, perdeu 
(1-0) ante o Gabão. Agora enfren-
tam uma Nigéria bastante anima-
da e que passou para esta fase com 
nove pontos e um golo sofrido. 

Este embate é a reedição da 
disputa pelo bronze do último CAN 
conquistado pelas “Super Águias” 
mercê do triunfo sobre os tunisi-
nos, por 1-0, com golo de Odion 
Ighalo aos três minutos.

Ambas as equipas já se encon-
traram sete vezes em todas as com-
petições, tendo a Nigéria vencido 
dois jogos.  

Os vencedores dos duelos aci-
ma referenciados disputarão os 
quartos-de-final agendados para o 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Mil requerimentos mil indeferimentos...
Solta de Jeronimo MuiangaSolta de Jeronimo Muianga

A 
tenda da BO, que aco-
lhe o tribunal que julga 
o caso das dívidas não 
declaradas, na semana 
de retoma após mais de 

um mês de interrupção, estoirou 
de peripécias que para Bula-bula 
pareceram, de todo, inusitadas.

Bula-bula não entende nadinha 
de leis. Mas porque leigo, mas não 
burro, como dizia o nosso saudo-
so Kandyane, deu para ver que há 
qualquer coisa que não bateu certo 
pelas bandas da Machava. 

Bula-bula até encontra uma ex-
plicação para o que sucedeu. Um 
mês de defeso, isto é, sem treino 
e sem uma única peladinha é pe-
noso, daí ser natural que o atleta 
esqueça o seu posicionamento no 
terreno do jogo. Aliás, ninguém 
tem memória de elefante. 

Se, por um lado, havia um joga-
dor visivelmente decido a queimar 
tempo de jogo, arremessando vá-
rios requerimentos, muitos deles 
despropositados ou desprovidos 
de nexo, por outro estava um árbi-
tro a lembrar Pierluigi Collina, ex-
-árbitro internacional de futebol, 
disposto a fazer valer as regras do 
jogo e, por via disso, impor a dis-
ciplina férrea dentro do rectângulo 
da  tenda. 

Para quem não assistiu ao filme, 

recuamos a cassete, e nem é uma 
TDK como aquelas que utilizáva-
mos nos gravadores Tempest.
EPISÓDIO 1

Em nome da Ordem dos Ad-
vogados de Moçambique (OAM) 
constituída assistente do Minis-
tério Público neste processo, Vi-
cente Manjate requereu a audição 
de Waldemar de Sousa, antigo ad-
ministrador do Banco de Moçam-
bique, e Zófimo Muiuane, cujos 
nomes não constam da lista de 
declarantes a serem ouvidos pelo 
tribunal.

Sem mãos a medir, o juiz Efigé-
nio  Baptista utilizou as suas cordas 
vocais e esclareceu que pelo facto 
de o tribunal ter tomado conheci-
mento que Waldemar de Sousa foi 
constituído arguido num processo 
autónomo (também relacionado 
com as dívidas não declaradas) não 
pode ser declarante neste. Dura lex 
sed lex.

No caso de Zófimo Muiuane, o 
tribunal desistiu da sua audição até 
porque aquele havia pedido para 
não ser ouvido por causa da relação 
de afinidade que tem com o réu 
Ndambi Guebuza.
EPISÓDIO 2

De novo, o representante da 
Ordem dos Advogados tentou 

recorrer da decisão, mas o juiz, 
socorrendo-se da lei, decidiu es-
clarecendo  que na qualidade de 
assistente do Ministério Público 
neste processo não tem legitimi-
dade para recorrer da decisão do 
tribunal.  
EPISÓDIO 3

Vicente Manjate apresentou um 
recurso para que o juiz da causa 
anuísse à ideia de ouvir Jean Bous-
tany à data dos factos gestor senior 
da Privinvest, quando o assunto já 
tinha sido objecto de profunda dis-
cussão e, inclusive, decidido.

O  juiz Efigénio Baptista volta a 
dizer que a OAM, na qualidade de 

assistente do Ministério Público 
neste processo, não tem legitimi-
dade para recorrer de tal decisão.
EPISÓDIO 4

A OAM requereu que o tribunal 
solicitasse o Serviço de Informação 
e Segurança do Estado (SISE) para 
confirmar se o declarante Imran 
Issa é seu colaborador ou não. 

O juiz negou tal pedido e argu-
mentou  que o SISE não pode con-
firmar ou negar qualquer ligação 
com funcionários e colaboradores.
EPISÓDIO 5

O representante da OAM tomou 
a palavra para negar que o decla-

rante Imran Issa  tenha sido auto-
rizado a dizer tudo o que bem en-
tendesse e expusesse os réus, mas 
o juiz tratou de fazer uma valente 
reprimenda à actuação da OAM, 
na sua qualidade de assistente na-
quele processo.  Disse, inclusive, 
que na qualidade de assistente do 
Ministério Público, a Ordem tem o 
dever de se alinhar àquele evitando 
andar em contramão.

Houve sexto, sétimo e mais 
e mais episódios, mas por uma 
questão de economia de tempo e 
espaço, Bula-bula escusasse de os 
chamar à colação sob o risco de 
este seriado não terminar.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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