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Indemnizações
que tardam
chegar
No âmbito da responsabilidade civil, 
as indemnizações por danos patrimo-
niais e não patrimoniais devem suprir 
os danos emergentes e os lucros ces-
santes. Entretanto, o pagamento efec-
tivo é um problema grave e que afecta 
a sociedade.
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Escola Diplomática
adequa quadros
às dinâmicas
do tempo
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d Hercília Marrengule

Indemnizações que tardam chegar

Falta de seguimento dos casos prejudica vítimas dos acidentes de viação

Edna Medussa

Amélia Simbia

Maria Mabutana

Armando, esposa e filhos

ACIDENTES DE VIAÇÃO

Era uma jovem promissora 
no desporto, mas teve a sua 
vida completamente trans-
formada numa fração de se-
gundos. Atleta de alto ren-

dimento, foi campeã nacional e teve 
um título a nível da África Austral. 
Chama-se Edna Madussa, 26 anos 
de idade, sete dos quais dedicados 
ao Taekwondo. 

No seu percurso como desportis-
ta conquistou mais de 40 medalhas 
e já era instrutora da modalidade. 
Mas na fatídica manhã do dia 26 de 
Dezembro de 2020, foi vítima de 
atropelamento que a colocou longe 
dos ringues e a impossibilitou de 
exercer algumas tarefas do quoti-
diano.  

Ficou internada no hospital du-
rante quase dois meses. O diagnós-
tico foi fractura e luxação da anca. 
Foi submetida a uma cirurgia que 
não correu  conforme o desejado. 
Teve de parar de treinar e convive 
com a mobilidade condicionada a 
uma muleta.  

A indemnização pelo aciden-
te foi fixada em 175 mil meticais. 
Entretanto, um ano depois da sen-
tença, a jovem ainda não recebeu 
o valor, que ainda assim considera 
insignificante. 

tuação, mas a sentença foi aquela, 
injusta.”

Edna faz parte das estatísticas 
de pessoas que tiveram sonhos e 
projectos de vida interrompidos em 
consequência dos acidentes de via-
ção. Pessoas que veem as sequelas 
físicas e sociais ampliadas pela dor 
de, apesar de ser de lei, não serem 
ressarcidas pelos danos.  

CAUSAS

Só na última semana de Junho 
deste ano vinte e nove pessoas per-
deram a vida e trinta e oito ficaram 
feridas, das quais dezasseis com 
gravidade, em consequência dos 
acidentes de viação nas estradas do 
país. 

Com o aumento da sinistralida-
de rodoviária, a discussão sobre a 
reparação dos danos corporais e/
ou patrimoniais assume contornos 
graves, uma vez que os lesados en-
frentam dificuldades para receber as 
indemnizações. 

Refira-se que dado o impacto 
dos acidentes de viação, em Mo-
çambique, todo o veículo a motor 
só pode transitar na via pública 
mediante o Seguro Obrigatório de 
Responsabilidade Civil Automóvel 
regulado pela Lei nº 2/2003 de 21 de 
Janeiro, em que o risco pelos danos 
causados pelo veículo é transferido 
para a seguradora. 

No entanto, a prática nem sem-
pre tem sido assim. Além de pro-
cessos morosos, tratados de forma 
leviana,  falta de assistência jurídica 
às vítimas, fala-se de indemniza-

No entanto, espera por respostas 
e pela responsabilização dos culpa-
dos pelo acidente que no dia 3 de 
Julho do ano passado, tirou a vida de 
32 pessoas, em Maluana no distrito 
da Manhiça.  

No autocarro que fazia o trajecto 
Beira-Maputo, estavam sua esposa, 
de 28 anos de idade, dois filhos, de 4 
anos e de cinco meses, e um casal de 
amigos que regressavam à Maputo 
depois de uma visita.

“Durante o trajecto mantivemos 
o contacto e ela me actualizava so-
bre a localização. A última vez que 
falamos foi por volta das 19 horas e 
estavam a passar Macia.”

Porém, passou uma hora ela não 
mais dava sinal. “Liguei  e ninguém 
atendia, tentei falar com o casal os 
telefones também chamavam, mas 

Para o entrevistado, trata-se de 
uma quantia irrisória tendo em con-
ta que o que causou  o acidente foi 
um erro humano. 

Ademais, conforme avançou, 
houve rumores de que há mais de 
seis meses que o autocarro aciden-
tado circulava sem seguro.

“Como é que um veículo pode 
circular sem seguro durante tanto 
tempo, numa via com tantos postos 
de fiscalização?, questiona.

Apesar de a comissão de inqué-
rito criada quando do acidente ter 
concluído que a principal causa do 
sinistro foi erro humano, uma ultra-
passagem irregular, as vítimas ainda 
aguardam pelo julgamento que es-
tava previsto para Março  deste ano, 
mas que foi adiado sem explicações. 

A JUÍZA NÃO SABIA 
DA GRAVIDADE
DO CASO

Amélia Simbia, 31 anos de idade, 
é mais uma  vítima de acidente de 

tavam conseguir maior número de 
passageiros. Entretanto, o veículo 
que atingiu Amélia foi um terceiro 
que, devido às circunstâncias do 
sinistro, o motorista não assumiu a 
culpa. 

“Os autocarros cortaram priori-
dade ao carro que me atropelou que 
por sua vez, na tentativa de desviar 
das pessoas que estavam na para-
gem, veio directo contra mim.  Por 
isso, ao invés de me socorrer fica-
ram a discutir quem devia assumir a 
responsabilidade.”

Porém, dada a insistência das 
testemunhas, o motorista conduziu 
Amélia até à unidade sanitária mais 
próxima e depois disso não mais 
soube sobre o seu paradeiro.

Facto curioso é que duas sema-
nas depois, ainda a receber cuidados 
médicos, Amélia foi notificada para 
comparecer em tribunal.

“Pelo que percebi aquele seria o 
dia do julgamento, mas a audiência 
foi interrompida porque a juíza não 
tinha matéria para julgar o caso, ela 
disse que não tinha noção da gravi-
dade do meu caso.”

Sucede que nos autos não cons-
tava que tipo de acidente ela tinha 
sofrido tão pouco que Amélia havia 
sofrido uma amputação. 

“O processo não tinha as ma-
trículas dos veículos envolvidos, só 
vinha que três jovens se envolveram 
num acidente de viação”, lembrou.

Até ao momento, Amélia conta-
biliza mais de um milhão de meti-
cais gasto no tratamento médico das 
consequências de um acidente que a 
deixou com sequelas no corpo e na 
mente.

Situação ainda mais complicada 
é a que Maria Mabutana, 45 anos de 
idade, vive há alguns anos. Aliás, faz 
tempo que ela perdeu a esperança 
de receber algo pelos danos sofridos 
há mais de vinte anos depois de so-
frer um atropelamento. 

Em consequência do aciden-
te, adquiriu uma deficiência que, 

“Este valor não cobre o que eu 
deixei de ganhar como atleta nem 
como instrutora. Eu já participava 
de competições internacionais, ti-
nha patrocinadores. Outro aspecto 
é que o valor não cobre as despesas 
que tive e ainda tenho devido ao 
acidente”, reclamou.

Recorda-se que apesar de ter 
sido notificada, a seguradora não se 
fez presente às audiências promovi-
das pelo tribunal. Ademais, quando 
foi submeter a cópia da sentença “a 
seguradora alegou que não teve co-
nhecimento.”

Hoje, Edna sofre os impactos do 
acidente. “A lesão afectou a bacia, 
perdi a cartilagem, o atrito entre os 
ossos me causa muita dor e descon-
forto, até para atar os sapatos pre-
ciso de ajuda porque não consigo 
inclinar”, detalhou.

Por causa disso, foi obrigada a re-
correr às redes sociais para angariar 
um milhão e quinhentos mil meti-
cais para pagar uma nova cirurgia.

“Não sei como é que houve sen-
tença sem relatório médico. Quan-
do o julgamento aconteceu, eu 
ainda estava em tratamento. Apre-
sentei um documento da federação 
que comprova que eu sou atleta de 
alto rendimento, expus a minha si-

ções irrisórias e que nalguns casos o 
dinheiro nem chega a ser pago pelas 
seguradoras. 

Afinal, quais são os problemas 
jurídicos que se levantam à concre-
tização do pagamento de indemni-
zações às vítimas dos acidentes de 
viação? E como é que são estabe-
lecidos os devidos? Estas foram as 
questões que domingo colocou a al-
guns especialistas no assunto. (Vide 
a resposta mais adiante). 

Enquanto isso, domingo conta 
nas próximas linhas a  história de 
outras vítimas que, à semelhança de 
Edna, vivem na incerteza. 

PERDI ESPOSA
E DOIS FILHOS

Armando Macuve, 37 anos, não 
espera nenhum tipo de compensa-
ção, afinal “nada será capaz de de-
volver a vida à minha esposa, dois 
filhos e um casal de amigos.” 

ninguém atendia.”
Enquanto o desespero tomava 

conta de si, rumores começavam a 
chegar, mas a certeza só veio quan-
do recebeu uma chamada em que se 
solicitava os dados da sua família. 

“Até hoje custa-me acreditar em 
tudo o que aconteceu; a minha vida 
está destruída. Desenvolvi proble-
mas de insónia por isso, tenho um 
acompanhamento psicológico.”

Armando disse ao domingo que 
quando do acidente, a transpor-
tadora desembolsou uma quantia 
de 10 mil meticais por cada vítima 
mortal para as despesas fúnebres. 

viação que há mais de um ano espe-
ra ver os culpados responsabilizados 
pelo sinistro que a deixou sem um 
membro inferior.

O acidente ocorreu no dia 28 de 
Maio, num terminal de onde aguar-
dava pelo transporte. 

Recorda que o acidente acon-
teceu porque dois autocarros ten-
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É preciso apurar os 
termos e condições da 
apólice 

Proteger as vítimas

Legislador actua de forma equitativa

além de causar muito sofrimento, 
fez com que nunca mais voltasse a 
trabalhar.

Maria recorda que o carro que a 
atropelou circulava a alta velocida-
de e o processo aberto nunca teve  
desfecho. 

“O motorista pagou todas as 
despesas do hospital e comprou 

muletas, mas quando tive alta, três 
meses depois, não mais procurou 
saber de mim”, relembrou.

Já a empresa onde Maria traba-
lhava continuou a pagar o seu salá-
rio por apenas mais alguns meses. 

Desde o dia do acidente queixa-
-se de problemas na coluna. Para se 
locomover usa uma bota ortopédi-

ca já marcada pelo tempo, uma vez 
que não tem condições para adquirir 
novas botas.  

FALTA DE ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA

Apesar de a lei dar prerrogativa 
de, na falta de advogado, as pessoas 
recorrerem a um defensor oficioso, 

nenhuma das vítimas ouvidas pelo 
domingo teve assistência jurídica. 

Edna, por exemplo, até apresen-
tou-se com um advogado no dia da 
audiência, mas este foi proibido de 
intervir em virtude de não ter sido 
constituído dentro dos prazos pre-
vistos.

 Aliás, Edna não cumpriu tam-

bém prazo para submeter recurso 
por falta de aconselhamento jurí-
dico. 

Enquanto isso, Amélia chegou a 
ouvir que, por ser vítima, não pre-
cisava constituir advogado. Mesmo 
assim, “tive a sorte de o meu serviço 
disponibilizar um advogado que me 
acompanha neste processo.”

Faizal de Abreu, advogado ouvido pelo domingo, 
explica que no âmbito da responsabilidade civil, as in-
demnizações por danos patrimoniais e não patrimoniais 
devem suprir os danos emergentes e os lucros cessantes. 
Entretanto, o pagamento efectivo é um problema que o 
advogado considera grave e que afecta a sociedade. 

É que, segundo pontuou, o nível de ressarcimento 
é ínfimo e, ainda que haja condenação, muitas vezes  é 
extremamente difícil que ocorra o efectivo ressarcimen-
to às vítimas.  Para Faizal de Abreu, o que está na origem 
deste problema é a morosidade dos tribunais, a falta de 
seguimento dos casos, aliado à falta de profissionalismo. 

“Não basta condenar é preciso pôr as pessoas a tra-
balharem para a efectiva responsabilização. Às vezes 
falta perícia de quem lavra os autos, o que contribui para 
que as vítimas não tenham mecanismos para uma me-

O incumpri-
mento dos ditames 

con- tratuais, tais como 
a par- ticipação dos sinistros 
às segura- doras, contratos precários 
caracterizados pela falta de pagamento do prémio, são 
factores que, segundo o vice-presidente da Comissão Técnica da As-
sociação Moçambicana de Seguradoras, Momade Mucussi, fazem com 
que encontrem dificuldades para o pagamento de algumas indemni-
zações determinadas pelo tribunal.

“Infelizmente nem sempre os sinistros ocorrem dentro dos pa-
râmetros contratuais, o que impossibilita conhecer e quantificar os 
danos para, posteriormente, abrir o respectivo processo de sinistro, a 
partir do qual se processam as necessárias indemnizações.”

Entretanto, ressalva que apesar de a nível do seguro automóvel o 
prazo para a participação do sinistro ser de oito dias, o atraso não pode 
determinar a não aceitação do sinistro.

“O tomador de seguro pode o fazer passado mais tempo desde que 
justifique, mas o atraso coloca a seguradora numa situação de não 
poder analisar atempadamente aquilo que foram os danos causados. 
Aliás, estes são os problemas que fazem com que algumas seguradoras 
se insurjam contra os seus clientes”, disse. 

Acrescentou a isso o facto de as seguradoras serem vítimas de falsos 
seguros. 

“Alguns automobilistas usam certificados falsos só para ludibriar a 
polícia de trânsito. É nestes termos que muitas vezes há este sofrimen-
to por parte das vítimas e as seguradoras são colocadas como sendo 
aquelas que não querem assumir”, lamentou.

Mucussi defende que é preciso que se vá a fundo da questão para 
perceber por que é que a seguradora não está em condições de assumir 
a responsabilidade no pagamento de determinadas indemnizações.

“Não há nenhuma seguradora que se recusa a assumir um sinistro 
sem mais nem menos. Afinal o seguro é feito essencialmente para co-
brir estas situações ”, assegurou. 

Porém, refere que em muitas situações as seguradoras são sur-
preendidas com casos em que as vítimas ou familiares apresentam 
sentenças onde as seguradoras são condenadas solidariamente, sem 
que tenham sido chamadas ao tribunal para tecer as suas considera-
ções em relação ao contrato ou situação do contrato de seguro ou até 
a aceitação do próprio sinistro nos termos técnicos do contrato de se-
guro. 

Para o entrevistado, estas são situações que surgem quando os en-
volvidos são notificados a comparecerem aos tribunais por mensagem 
telefónica e sem explicar que se trata de julgamento. 

Na mesma senda, destacou que, no âmbito da contratação deste 
serviço, o tomador de seguro deve ter em conta os termos e condições 
da apólice, procurar se informar de todos os ditames do contrato.

“As pessoas não se preocupam em ler as condições gerais da apólice 
alegadamente porque vêm em letras pequenas, o que não constitui à 
verdade. Estão num tamanho padrão e as exclusões estão destacadas, 
aliás o Instituto de Supervisão de Seguros assim orienta. O tomador 
de seguro deve conhecer os seus direitos e suas obrigações dentro do 
contrato. Todo e qualquer seguro  tem as condições gerais, garantias, 
coberturas e exclusões”, concluiu. 

- Momade Mucussi, vice-presidente da comissão 
técnica da Associação Moçambicana de Seguradoras

-Alexandre Nhampossa, presidente da AMVIRO

-Faizal de Abreu, advogado e coordenador do Centro de Prá-
ticas Jurídicas da Universidade Eduardo Mondlane 

O presidente da Associação Moçambicana para 
as Vítimas de Insegurança Rodoviária (AMVIRO), 
Alexandre Nhampossa, disse que a maioria das  
companhias de seguros quando recebe a sentença 
do tribunal recorre da decisão para não permitir a 
sua execução. 

Apesar de reconhecer que é um direito,  defen-
de que quando se trata de trauma a legislação devia 
ser revista no sentido de não permitir que a exe-
cução da sentença definida em primeira instância 
entre em efeito suspensivo. 

 Nhampossa referiu que tendo consciência dis-
so, as seguradoras o fazem para  não pagar ou para 
desmoralizar as vítimas.

Por via disso, defende que o Estado deve acau-
telar estas situações revisitando este dispositivo e 
corrigindo o que não está bem porque todas as ví-
timas, sobretudo as que tenham sofrido traumas 
agudos e irreversíveis, devem ser protegidas.  “O 
que está a acontecer é que se protege mais o ne-
gócio das seguradoras em detrimento da vida hu-
mana, não são todas, algumas são mais sensíveis, 
prescindem do recurso e executam as indemniza-
ções logo à partida, mas a maioria faz o uso deste 
direito.

Outra questão avançada pelo presidente da 
AMVIRO, que considera, aliás, mais grave, é que 
as indemnizações em Moçambique são muito 

baixas. Acrescentou  que a gestão dos efeitos 
do trauma é baseada apenas na apólice de seguro e esta 
é, segundo Nhampossa, a única fonte que existe no país  
para indemnizar, legalmente,  as vítimas, o que considera 
insuficiente. 

O instrumento, segundo explicou, deve ter como 
fontes de financiamento todas as áreas ligadas de forma 
directa à segurança rodoviária o que vai permitir que o 
Estado disponha de mais recursos para uma moldura in-
demnizacional relevante.

lhor defesa.”
A falta de cultura jurídica das vítimas aliada à 

inércia dos órgãos de administração  da justiça  faz, 
segundo fez referência, com que os mais esclarecidos 
se aproveitem para violar os direitos das vítimas, fu-
gindo da responsabilização.  

Defende que cabe ao Estado ajudar o cidadão no 
conhecimento das leis. 

“Nestas situações, as  pessoas devem estar cons-
cientes dos seus direitos. Existem mecanismos para 
dar assistência a quem não tem condições porque 
por vezes os casos são tratados de ânimo leve.”

Entretanto, como é fixado o valor da indemni-
zação que resulta de acidente de viação foi a questão 
colocada ao advogado, que respondeu nos seguintes 
termos: “em termos de montante o legislador trata 
o assunto de forma equitativa. O tribunal baseia-se 
em alguns aspectos específicos como as  circunstân-
cias do sinistro, o grau de culpabilidade, a situação 
económica do agente causador do dano e também do 
lesado, entre  outras.”

Referiu, contudo, que nos termos da responsabi-
lidade civil, o lesado pode estipular o valor e caberá 
ao juiz analisar todas as nuances.

Avançou que outra situação que deixa os lesados 
em posição de vulnerabilidade é que muita vezes os 
contratos de seguro são muito minuciosos e a maio-
ria das pessoas não os lê, o que faz com que em casos 
de acidente surjam situações em que embora o segu-
ro seja válido, não estão cobertas. 

Recomendou, para o caso de incumprimento das 
sentenças, que as vítimas instaurem um processo 
executivo que pode, em algumas circunstâncias, 
agredir o património da pessoa condenada. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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JOSÉ MAGODE AO DOMINGO

d
Domingos Nhaúle 
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A escola visa responder ao desafio de formação de profissionais, José Magode

4 Política
24 de Julho de 2022

Escola Diplomática vem adequar
quadros às dinâmicas do tempo 

J
osé Magode, Reitor da Univer-
sidade Joaquim Chissano (UJC), 
concedeu uma entrevista ao 
domingo na qual explica o con-
texto da criação de mais uma 

unidade orgânica desta instituição 
do ensino superior - a Escola da Di-
plomacia.

Adianta que para a execução 
dos princípios da política externa 
impõe-se a necessidade de forma-
ção e capacitação contínua dos di-
plomatas como executores e repre-
sentantes do Estado moçambicano, 
junto de outros estados, governos e 
parceiros de cooperação.

“Vai contribuir para a potencia-
ção, dotação dos profissionais da 
carreira diplomática, nos diferentes 
estágios da sua evolução, em co-
nhecimentos e técnicas de trabalho 
para a abordagem, com eficácia, 
dos desafios com que se deparam 
nas diferentes instâncias do sistema 
institucional diplomático, ministé-
rios, embaixadas e consulados”, diz 
Magode na conversa, cujos excertos 
seguem-se abaixo:

Em que contexto apareceu a 
ideia da criação da Escola Diplomá-
tica?

A Escola Diplomática surge no 
contexto da estruturação da Uni-
versidade Joaquim Chissano (UJC), 
uma instituição do ensino superior 
criada em 2018 pelo Governo mo-
çambicano, através da fusão do an-
tigo Instituto Superior de Relações 
Internacionais (ISRI) e do extinto 

Instituto Superior de Administra-
ção Pública (ISAP), com a missão de 
promover o ensino, a investigação 
científica e actividades de exten-
são dos cursos que são oferecidos à 
sociedade. Desde então, se definiu 
que tinham que ser estabelecidas 
diferentes unidades orgânicas aca-

démicas e outras com funções ad-
ministrativas. 

Qual foi o papel do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e Coo-
peração neste processo? 

A Escola Diplomática aparece 
em resultado da operacionaliza-
ção do memorando de cooperação 

assinado entre a UJC e o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros (MI-
NEC), entidade responsável pela 
implementação e gestão da política 
externa de Moçambique.

Para a execução dos princípios 
da política externa de Moçambique  
impõe-se a necessidade de forma-

ção e capacitação contínua dos di-
plomatas como executores e repre-
sentantes do Estado moçambicano, 
junto de outros estados e governos, 
como parceiros de cooperação.

Sim…
A outra questão é que no cam-

po da diplomacia, dificilmente se 
chega a um ponto óptimo em que 
os actores das relações internacio-
nais estabelecem uma relação de 
harmonia entre ideias, acções e dis-
cursos. Quer dizer que as relações 
internacionais encerram sempre 
um potencial de manifestação de 
diferenças, senão mesmo de confli-
tos, daí a relevância de capacitação 
sempre que necessária para melhor 
negociação. 

A escola visa responder ao desa-
fio de formação de profissionais em 
diplomacia na perspectiva de serem 
capazes de participar activamente 
na diplomacia moçambicana e glo-
bal, bem como no desenvolvimento 
do país e do mundo. Visa igualmen-
te a realização de acções de actuali-
zação dos conhecimentos dos qua-
dros de acordo com os progressos 
da ciência, técnica e das necessida-
des nacionais no contexto da reci-
clagem periódica. Conforme disse, 
a relação de harmonia na base de 
ideais, acções e discursos, não raras 
vezes é posta em causa pelas dife-
renças e capacidades dos estados, 
seu poderio económico, influência 
sobre os processos internacionais 

e poder, inclusive, de intervenção, 
no contexto de conflitos.

Que diferença vai fazer esta es-
cola?

A criação da Escola Diplomática 
traduz um complemento, bem as-
sim a consciência de que as relações 
entre os estados e o campo de im-
plementação da política externa é 

complexo. Ocorre sempre por esta 
busca incessante de harmonização 
de ideais, acções e discursos que 
não raras vezes se apresentam com 
uma construção imperfeita, com 
potencial de afirmação de diferen-
ças e de contradições, porque os ac-
tores do sistema internacional são 
iguais do ponto de vista do direito, 
mas sempre diferentes em termos 
de capacidade de acção e decisão. 
Isso às vezes representa grande ris-
co àquilo que é o ideal dos estados, 
que é a preservação da soberania, 
independência e consolidação de 
relações económicas políticas com 
reciprocidade de vantagens, no-
meadamente, preservação da paz e 
promoção do desenvolvimento.

Quem vai estudar nesta escola?
São os profissionais da diploma-

cia, os da carreira diplomática. Falo 
do terceiro, segundo e primeiro se-
cretários; ministros plenipotenciá-
rios e embaixadores. Pretende-se, 
na base do acordo firmado com o 
MINEC, que os candidatos a estas 
diferentes categorias da função de 
diplomatas sejam condicionados e 
certificados pela Escola Diplomá-
tica, antes de serem legitimados 
pela instituição competente que é 
ministério. Há aqui, portanto, o in-
teresse estratégico em matérias de 
gestão de recursos humanos onde 
é necessário que se respeitem os 
perfis destes profissionais na frente 
diplomática, de modo que sejam de 

A UJC entende que o 
funcionamento desta 
escola deve contar 
com a experiência, 
conhecimento e visão 
dos diplomatas de 
carreira, sob a situa-
ção de aposentados. 
Portanto, a Associa-
ção dos Diplomatas 
de Moçambique é um 
actor importante na 
socialização do co-
nhecimento que foi 
acumulando durante 
toda a sua carreira
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DESCE

SOBE

SHINEIDY TSEMANE

A atleta moçambicana Shi-
neidy Tsemane conquistou há 
dias a medalha de Ouro na ca-
tegoria de 57 kg, no Campeo-
nato Africano de Judo em ju-
niores que vinha decorrendo 
de 21 do corrente mês, e que 
termina hoje, em Nairobi, no 
Quénia.   

O escritor moçambicano Álvaro 
Fausto Taruma lançou semana fin-
da, no Camões - Centro Cultural 
Português, em Maputo, o seu quar-
to livro intitulado: Recolher Obri-
gatório do Coração, uma obra que 
se divide em prosa poética e poesia, 
chancelada pela Alcance Editores. 

O administrador de Milange, 
Santiago Marques, é acusado de 
desmandos pelo Departamento de 
Inspecção no Conselho de Repre-
sentação do Estado. Recaem sobre o 
administrador acusações de maus-
-tratos aos funcionários, espan-
camento de líderes comunitários e 
abuso de poder.

ÁLVARO TARUMA 

SANTIAGO MARQUES

Raúl Domingos, presidente do 
Partido para Paz, Democracia e De-
senvolvimento (PDD), foi nomeado 
recentemente pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, para de-
sempenhar as funções de embaixa-
dor extraordinário e plenipotenciá-
rio junto  da Santa Sé, Vaticano. 

RAÚL DOMINGOS

harmonia com a fase ou estágio 
de sua evolução na carreira. Essa 
função recai sobre a escola ora 
criada, que vai contribuir para a 
potenciação, dotação dos profis-
sionais da carreira diplomática, 
nos diferentes estágios da sua 
evolução, em conhecimentos e 
técnicas de trabalho para a abor-
dagem, com eficácia, dos desafios 
com que se deparam nas diferen-
tes instâncias do sistema institu-
cional diplomático, ministérios, 
embaixadas e consulados. 

Portanto, o contributo desta 
escola vai ser de requalificação 
e boa gestão dos funcionários da 
carreira diplomática, na perspec-
tiva de melhores resultados em 
um ambiente desafiante.

DIPLOMATAS

CORPORATIVOS

Os cidadãos singulares podem 
matricular-se nesta escola?

Certamente que podem. A 
diplomacia não é matéria do in-
teresse exclusivo de estados e 
governos. Interessa também às 
corporações e instituições. Falo 
também de outros ministérios, 
para além do MINEC e de grandes 
empresas que pretendam dotar o 
seu quadro de pessoal de técnicas 
de promoção da chamada diplo-
macia corporativa. O diplomata 
corporativo ao nível da empresa 
tem a função de informar, re-
presentar e negociar. Isso requer 
uma aprendizagem, apropriação 
de conceitos, senão mesmo de 
teorias e um conjunto de fer-
ramentas e técnicas de gestão 
destas relações entre a empresa 
ou ministério com os chamados 
stakeholders.

Que requisitos são exigidos 
aos cidadãos singulares?

A condição prévia é terem 
formação em qualquer domínio. 
Pode ser nas engenharias, medi-
cina. Veja a questão, por exem-
plo, de saúde pública; tem uma 
dimensão diplomática, relações 
entre actores que intervêm na 
complexa cadeia que torna possí-
vel a capacitação dos estados para 
a prestação dos serviços, como 

por exemplo, acesso à vacina contra 
Covid-19. 

No MINEC a formação vai abran-
ger os novos ingressos, ou estende-
-se aos diplomatas de carreira?

Os novos ingressos, antes da res-
pectiva legitimação como novo in-
gresso na carreira diplomática, à luz 
deste memorando de entendimen-
to, deverão passar por um processo 
de formação na Escola Diplomática, 
podendo os mesmos ter diferentes 
licenciaturas em áreas de conhe-
cimento, sob a perspectiva de que 
formados, verificados os respectivos 
perfis, através da Escola Diplomá-
tica,  poderão levar a bom termo a 
carreira diplomática.

E aqueles que já são do quadro 
permanente?

Os que já estão há mais tempo a 
exercer a carreira também podem 
ingressar na Escola Diplomática. 
A carreira não é estática, confor-
me disse, antes, começa-se com o 
nível básico que é o terceiro secre-
tário, depois passa-se a segundo 
secretário. Essa transição de 3º a 2º 
secretário, por exemplo, na nova 
estratégia de gestão desta carreira, 
vai requerer alguma formação na 
Escola Diplomática. Isto porque a 
diplomacia é um campo extrema-
mente complexo em que os actores 

têm ideais, envolvem-se com os es-
tados, governos e nessa interacção 
dificilmente produzem-se consen-
sos. Isso tem a ver com a diferença 
de capacidades dos estados, alguns 
têm economias muito fortes, outros 
economias baseadas na indústria 
emergente, outros muito fracas e 
que são sobretudo exportadores de 
matéria-prima... portanto, há sem-
pre esta necessidade permanente de 
conhecer, construir e desconstruir 
os contextos em que se desenrolam 
as relações entre os estados. Este 
é o maior desafio da Escola Diplo-
mática - adequar os quadros destas 
dinâmicas no tempo e espaço e em 
diferentes regiões.         

Qual vai ser o papel dos antigos 
chefes das missões diplomáticas, 
entretanto aposentados?

A UJC entende que o funciona-
mento desta escola deve contar com 
a experiência, conhecimento e visão 
dos diplomatas de carreira, sob a si-
tuação de aposentados. Portanto, a 
Associação dos Diplomatas de Mo-
çambique é um actor importante na 
socialização do conhecimento que 
foi acumulando durante toda a sua 
carreira, em diferentes espaços do 
mundo.

De onde virão os docentes?      
Alguns serão de escolas diplo-

máticas homólogas. A instituição 
está aberta à intervenção de docen-
tes não nacionais. Outros virão da 
própria Universidade Joaquim Chis-
sano. É preciso recordar que a UJC 
tem consigo, desde 1986, todo um 
património académico em relações 
internacionais e diplomacia na base 
do qual se formou a classe de diplo-
matas em Moçambique.  

Ano lectivo arranca em Agosto
Quando é que efectivamente arranca o curso?

Ainda no decurso do presente ano, na me-
dida em que a escola já foi lançada na última 
quarta-feira. Creio que em Agosto próximo ou 
Setembro vão arrancar os cursos. 

Quantos estudantes estão inscritos?
Neste momento não posso partilhar os da-

dos, mas seguramente em Agosto próximo 
iniciarão as aulas. Agora está em curso a ins-
crição dos estudantes e identificação de de-
mandas, não posso adiantar de forma exacta, 
ainda que tenhamos um número considerável 
de inscritos.

Onde é que vai funcionar a escola sob pon-
to de vista de infra-estruturas?

A UJC, conforme disse anteriormente, é 
produto da fusão de duas antigas instituições. 
A sua infra-estrutura é herdada destas ins-
tituições, então, o seu campus é territorial-
mente descontinuado. Temos no Zimpeto, 

outro em Tchumene, na cidade da Matola, 
uma infra-estrutura na Avenida Karl Marx, 
em Maputo e outra na baixa da mesma cidade, 
na Avenida dos Desportistas, onde está locali-
zada a escola.

Qual é o tempo de duração dos cursos? 
Os cursos são ministrados em função das 

necessidades das instituições, pode ser por 
duas semanas, um mês, um semestre, inclusi-
ve em dois semestres. A especificidade forma-
tiva não desemboca na oferta de um nível de 
graduação, é mais orientada para a formação 
de competências em áreas ou domínios sobre 
os quais os gestores percebem que há lacu-
nas institucionais para melhor desempenho 
da organização de um determinado sector de 
prestação de serviços ao público.

O que está previsto em termos de interna-
cionalização da escola?

Temos acordos de cooperação com as 

instituições homólogas. Há  mobilidade 
de professores, conforme disse. Nós, por 
exemplo, iremos à Tanzania daqui a algum 
tempo, precisamente em Agosto, e o objec-
tivo é termos um memorando de entendi-
mento com o Centro de Relações Interna-
cionais entre Moçambique e República da 
Tanzania, criado em 1978, pelos governos 
dos dois países.  Esperamos que deste acor-
do seja possível a criação de cursos conjun-
tos, a mobilidade, por exemplo, de docen-
tes de ambos os países. Estamos abertos, 
por exemplo, à possibilidade de formação e 
criação de um entendimento com a Escola 
Diplomática do Quénia. Igualmente esta-
mos abertos para a organização de eventos 
académicos para a realização de pesquisas 
conjuntas. Estamos a falar de recursos que 
dão a configuração a este ideal de interna-
cional no contexto da globalização.

Os novos ingressos, 
antes da respectiva 
legitimação como 
novo ingresso na 
carreira diplomática, 
à luz deste memoran-
do de entendimento, 
deverão passar por um 
processo de formação 
na Escola Diplomática, 
podendo os mesmos 
ter diferentes licen-
ciaturas em áreas de 
conhecimento
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Gestores dos autocarros compensados  desde semana passada

Transportadores semicolectivos também são compensados

Subsídios chegam
aos transportadores

O
s operadores de trans-
porte rodoviário que 
desenvolvem a activi-
dade no Grande Mapu-
to estão desde semana 

passada a receber o subsídio, 
anunciado recentemente, pelo 
Governo, com vista a aliviar o 
sofrimento provocado pelo ele-
vado custo do preço de com-
bustível.

Entretanto, os presidentes 
das cooperativas contaram ao 
domingo que o dinheiro que 
foi canalizado para as suas con-
tas corresponde a 50 por cento 
do que tinha sido acordado nas 
reuniões havidas com o Gover-
no.

Segundo dados fornecidos 
pelas cooperativas das contas 
feitas cada autocarro devia re-
ceber 112 mil meticais, por mês. 
Os cálculos tinham sido feitos 
tendo em conta o prejuízo que 
os transportadores rodoviários 
têm, de 26 meticais por litro 
de combustível. Do montante 
primeiramente acordado, cada 
autocarro das cooperativas está 
a receber 55.770 meticais. Os 
"chapas" de 15 lugares recebem 
12.300.00 meticais e as viatu-
ras de 26 lugares 20.680.00, por 
mês.

Segundo os operadores, o 

22.4 milhões de meticais já foram transferidos para as contas 
dos operadores de transporte público

dinheiro não chega para aten-
der às necessidades. Sentem-se 
mais sufocados porque logo que 
recebem são pressionados a pa-

gar a letra, cerca de 54.000.00 
meticais.

Por forma a ter resposta des-
ta inquietação, algumas coo-

perativas pretendem solicitar 
uma reunião com a direcção da 
Agência Metropolitana de Ma-
puto (AMT), entidade que está 
a canalizar o dinheiro das com-
pensações aos gestores das ro-
tas.

Rodrigues Tsucane, da Coo-
perativa dos Transportadores 
do Corredor-1 (COOTRAC-1) 
reconheceu, contudo, o esfor-
ço empreendido pelo Governo 
com vista a aliviar o sofrimento 
dos operadores, pois, nas suas 
palavras, sem esta intervenção 
acredita que alguns transpor-
tadores teriam dificuldades em 
continuar no mercado.  

“A compensação é bem vin-
da; não é o mesmo que não ter. 
Temos que agradecer o esforço 
do Governo por ter conseguido, 
em pouco tempo, dar um balão 
de oxigénio numa altura em to-
dos nos encontramos sufocados. 
Contudo, não estamos satisfei-
tos porque não é o que estáva-
mos à espera”, afirmou.

Por seu turno, Alexandre 

Ngove, presidente da Coope-
rativa de Transportes da Mato-
la (COOPTRANS), referiu que o 
subsídios não correspondem às 
expectativas que tinham depo-
sitado, na medida que os prejuí-
zos ainda se fazem sentir no seio 
de operadores.

“Recebemos 55.770.00 meti-
cais de compensação, de segui-
da somos exigidos a desembol-
sar cerca de 54 mil meticais, do 
valor mensal da letra. Se paga-
mos esta taxa, automaticamen-
te ficamos sem outro dinheiro 
para suportar outras despesas. 
Achamos estranho porque até 
um passado recente pagávamos 
10.000.00 meticais, de letra, por 
causa das dificuldades que en-
frentamos nos últimos anos em 
consequência dos efeitos da Co-
vid-19”, contou Ngove.

Anunciou que a agremiação 
vai se reunir amanhã, segunda-
-feira, para definir as estratégias 
a tomar para fazer face a este 
problema. 

“Vamos solicitar a revisão da 
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Armando PembeleRodrigues Tsucane

Transportadores informais não recebem subsídios

Cooperativas empenhadas em recuperar autocarros avariados 

taxa de letra, visto que alguns 
autocarros têm mais de sete anos 
e o sector de transporte conti-
nua a enfrentar dificuldades por 
causa do custo de vida”, disse.

De referir que o Gover-
no anunciou, recentemente, a 
compreensão durante seis me-
ses, aos operadores de transpor-
te urbano, com destaque para 
os que trabalham no Grande 
Maputo e nas capitais provin-
ciais. A Agência Metropolitana 
de Maputo anunciou que todos 
os autocarros das cooperativas 
receberam os subsídios, mas o 
presidente da COOTRAC, Ro-
drigues Tsucane, disse que até 
quinta-feira apenas 10 por cento 
é que tinham sido subsidiados.

AUTOCARROS 
AVARIADOS 
TAMBÉM ALISTADOS

Os presidentes das coopera-
tivas de transporte rodoviário 
mostram-se revoltados com a 
medida tomada pela Agên-
cia Metropolitana de Maputo 
(AMT), segundo a qual os auto-
carros avariados não devem ser 
alistados para as compensações 
anunciadas recentemente pelo 
Governo.

Defendem que o dinheiro 
deve ser canalizado para as suas 
contas, pois, este vai servir para 
fazer face às despesas de re-
posição dos autocarros que se 
encontram parqueados em al-
gumas oficinas, entre elas a Sir 
Motors e Matchedje. 

Os transportadores conside-
raram ainda que foram traídos 
pela AMT, pois, esta instituição 
em momento algum solicitou a 
descrição da situação mecânica 
de cada autocarro das coope-
rativas que operam no Grande 
Maputo. A AMT solicitou so-
mente a lista de autocarros de 
cada gestor. Facto que os deixa 
curiosos é que seguidamente, 
sem avisar, equipas de inspec-
ção daquela instituição visi-
taram os parques ou oficinas 
onde se encontram os autocar-
ros parqueados para, suposta-
mente, confrontar os dados que 
tinham sido fornecidos pelas 
cooperativas. 

O presidente da Cooperativa 
dos Transportadores do Corre-

dor-1( COOTRAC-1), Rodrigues 
Tsucane, referiu que os autocar-
ros que se encontram avariados 
não pararam definitivamente.

Explicou que quando iniciou 
o processo de compensação a 
COOTRAC tinha 27 autocarros 
avariados, dos quais 15 ainda es-
tavam parqueados na Sir Motors 
e 12 em oficinas de singulares. 

“Até quinta-feira tínhamos 
recuperado sete autocarros, 
dos 12 que até semana passa-
da se encontravam avariados, 
os mesmos que a Agência Me-
tropolitana anunciou que não 
devem beneficiar de compen-
sação. Provavelmente o que se 
devia trazer como condiciona-
lismo, neste processo, é que o 
valor da compensação fosse di-
reccionado à reparação dos au-
tocarros, porque precisamos de 
recupera-los para reforçarmos a 
frota, anotou.

Apelou, de seguida, às auto-
ridades para não descartarem 
os autocarros avariados, porque 
estes podem voltar a transportar 
passageiros.

Propôs ainda que o Governo 
devia ordenar a devolução dos 
autocarros que se encontram 
nas oficinas da Sir Motors.

“Se tivesse sido entregue a 
responsabilidade de manuten-
ção aos operadores acredito 
que não teríamos 15 autocarros 
parqueados nas oficinas da Sir 
Motors por muito tempo,” afir-
mou.

A COOTRAC tem 78 auto-
carros, dos quais 15 se encontra 
avariados e à espera de serem 
reparados nas oficinas da Sir 
Motors, alguns desde o ano de 
2019.

Alexandre Ngove, presidente 
da Cooperativa de Transportes 
da Matola (COOPTRANS), de-
fendeu que os transportadores 
dos autocarros devem ser com-
pensados, visto que estes estão a 
pagar mensalmente a letra.

“Estranhamos esta decisão 
porque, recentemente, fomos 
exigidos a pagar a letra dos mes-
mos autocarros que alegada-
mente se encontram avariados. 
Não estamos conformados” re-
feriu.

Ngove não dispõe do número 
total de viaturas que foram ex-
cluídas, nesta fase, das compen-
sações. Falando com a reporta-
gem do domingo lembrou que 

pelo menos dois gestores o con-
tactaram, semana passada, para 
informá-lo que não receberam a 
compensação.

VINTE E DOIS 
MILHÕES
NAS CONTAS DOS 
GESTORES 

Pelo menos 22.4 milhões de 
meticais já foram transferidos 
para as contas dos operadores de 
transporte público de passagei-
ros que desenvolvem a activi-
dade no Grande Maputo, soube 
domingo na sexta-feira de uma 
fonte da Agência Metropolitana 
de Maputo. Os beneficiários são 
todos os gestores de autocarros 
das cooperativas e alguns trans-
portadores semicolectivos.

Em simultâneo, os conse-
lhos municipais das cidades de 
Maputo, Matola e Vila de Boane 
estão a levar a cabo o trabalho de 
licenciamento dos operadores 
que desenvolvem a actividade 
sem licença, de modo que pos-
sam também beneficiar do sub-
sídio dedicado ao sector.

O vice-presidente da Fede-
ração Moçambicana dos Trans-
portadores Rodoviários (FEMA-
TRO), Sancho Mavunja, disse 
que a sua direcção está ainda a 
recolher os dados dos semico-
lectivos licenciados que operam 
nas capitais provinciais. 

Entretanto, Sancho não 
adiantou quando é que o traba-
lho poderá terminar, uma vez 
que ainda existem transporta-
dores rodoviários não licencia-
dos. Garantiu, contudo, que há 
esforço no sentido de terminar o 
mais rápido possível.  

“Queremos abranger todos 
os transportadores. Aconselha-
mos aos transportadores não 
licenciados a regularizarem a 
situação o mais rapidamente 
possível, porque o Governo vai 
subsidiar o transportador infor-
mal”, referiu.

SUBSÍDIO AOS 
PASSAGEIROS

Os utentes do transporte 
público de passageiros poderão 
começar a receber os subsídios 
de transporte a partir do mês de 
Agosto do ano corrente. O di-
nheiro será canalizado às contas 
dos cidadãos que adquiriram o 
cartão FAMBA. 

Ainda não há informação so-
bre quantos cidadãos poderão 
beneficiar do subsídio nem a 
quantia que cada utente deverá 
receber, visto que decorre ainda 
o trabalho de sensibilização, no 

so de pagamento electrónico, 
entre os quais a falta de rede em 
alguns pontos, por causa de os-
cilação da Internet, foram sana-
dos. 

Aliás, por causa deste proble-
ma de Internet houve momentos 
em que os fiscais dos autocarros 
não conseguiam imprimir o bi-
lhete de passagem, o que terá 
precipitado o seu abandono. 

Segundo Pembele, além da 
correcção do erro foi adquirido 
novo material que pode funcio-
nar também em locais com difi-
culdade de acesso à Internet.

Neste momento, a Agên-
cia Metropolitana de Maputo 
está a levar a cabo um trabalho 
de levantamento dos autocar-
ros equipados com o sistema 
de pagamento electrónico e 
identificar as necessidades de 
cada operador.

De igual modo, está em 
curso o trabalho de reabilita-
ção das cabinas de venda de 
cartões FAMBA, que tinham 
sido vandalizadas.

Ainda no âmbito do proces-
so de modernização do serviço 
de transporte urbano foi mon-
tado um gabinete de acompa-
nhamento de todos autocarros 
das cooperativas, assim como 

sentido de todos utentes adqui-
rirem ou renovar o cartão FAM-
BA. 

Dados da Agência Metro-
politana de Maputo dão conta 
de que desde que foi introdu-
zido o pagamento electrónico 
no transporte rodoviário foram 
solicitados 205 mil cartões, dos 
quais apenas 124 mil foram en-
tregues aos respectivos titula-
res.  

Armando Pembele, adminis-
trador da Agência Metropolita-
na de Maputo, explicou que os 
problemas que vinham sendo 
apontados pelos transportado-
res sobre a eficiência do proces-

empresas municipais.
Pembele disse que a AMT 

vai adquirir equipamento para 
o pagamento electrónico no 
transporte semicolectivo, por 
forma a criar facilidades aos 
utentes destes meios.  

“Temos 32 cabinas opera-
cionais das 49 existentes, em 
diferentes pontos do Grande 
Maputo. Desta vez os trans-
portadores semicolectivos se-
rão contemplados no pagamen-
to electrónico. Estes vão receber 
um aparelho, através do qual o 
passageiro vai proceder o pa-
gamento através de cartão ou 
transferência.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Quem protege
vítimas de acidentes? 

Os acidentes de viação são cada vez mais 
frequentes nas estradas moçambicanas. Mais 
do que uma discussão sobre as causas - que são 
sobejamente conhecidas -  é preciso olhar-se 
para o impacto que os mesmos têm para a vida 
das pessoas. 

Qualquer um comove-se perante um apa-
ratoso acidente que ceife a vida de 32 pessoas 
e deixe dezenas de feridos, como foi o caso do  
que aconteceu há alguns meses no distrito na 
Maluana, distrito da Manhiça, província de 
Maputo, mas ninguém pode medir a dor que 
dilacera os familiares das vítimas.

É desta feita que, entendemos nós, a as-
sistência aos sinistrados e seus familiares não 
deve ser secundarizada. É preciso  minorar o 
seu sofrimento.

Mas, o que acontece no terreno é justa-
mente o contrário (conforme se pode ler nas 
páginas 2 e 3 desta edição); as vítimas des-
ta problemática são as mais prejudicadas. Se 
veem prejudicadas primeiro, quando, por 
imprudência dos automobilistas, têm a tra-
jectória da sua vida mudada abruptamente ou 
porque contraíram invalidez ou porque como 
consequência do acidente lhes são amputa-
dos os membros. Em situações mais graves, as 
pessoas perdem o elemento que garantia a sua 
subsistência.

Segundo, quando têm de esperar longos 
anos pelas sentenças, enquanto gastam as 
poucas poupanças que tinham  para tratar das 
sequelas do acidente no seu organismo. 

E, por fim, e não menos importante, quan-
do são determinadas indemnizações que ain-

da que sejam baixas, as seguradoras arranjam 
manobras para se furtar da responsabilidade, 
muitas vezes interpondo uma sequência de 
recursos para ganhar tempo até que as vítimas 
desistam da instância.  

Entendemos que quando acontecem os 
acidentes, quer sejam de grandes proporções 
quer de pequenas, há vários procedimentos 
que deviam ser seguidos até à responsabiliza-
ção e, consequentemente, à indemnização às 
vítimas por danos não patrimoniais.

De igual modo, entendemos que por se 
tratar de vidas humanas, estes procedimentos 
deviam ser mais céleres e merecerem especial 
atenção dos tribunais, como forma de acau-
telar o fim último da acção judiciária, ou seja, 
garantir que, no desfecho do caso, o dinheiro 
seja usado para suportar as despesas de trata-
mento médico, ou mesmo para o funeral, nos 
casos de vítimas mortais.

Dizemos isto tendo em conta que um dos 
entrevistados na reportagem supra, que por 
sinal perdeu no acidente da Maluana três fa-
miliares - dois filhos e esposa - diz ter recebi-
do apenas 10 mil meticais para as despesas do 
funeral, não sabendo em que pé o processo se 
encontra neste momento.

A nosso ver, este estado de coisas denuncia 
muitas fragilidades na instrução dos processos 
por acidentes de viação. São lacunas que vão 
desde quem elabora os autos, o tratamento 
dado aos processos, a definição de quantias 
até à falta de seguimento dos casos.

 Em algumas circunstâncias as próprias ví-
timas é que correm atrás da execução da sen-

tença, o que não devia acontecer, sabido que 
elas nem sempre têm conhecimentos sólidos 
sobre a matéria. 

Estas e outras situações concorrem para a 
vulnerabilidade das vítimas e ampliam as difi-
culdades que enfrentam para aceder às com-
pensações pelos danos.

É certo que não há no mundo dinheiro que 
pague uma vida ou repare as sequelas físicas e 
psicológicas que as vítimas carregam, mas as 
seguradoras têm o dever legal e até moral de 
compensar porque é para isso que elas exis-
tem, ou seja, assumir o risco de outrem. Não 
foram criadas apenas para acumular dinheiro.

Entretanto, fora às manobras das segura-
doras, coloca-se o problema da violação da lei 
sobre a obrigatoriedade do seguro contra ter-
ceiros que incide sobre todas as viaturas que se 
fazem à via pública. Mas aqui coloca-se tam-
bém a questão de as autoridades policiais fa-
zerem vista grossa para este tipo de situação a 
troco de migalhas pagas pelos automobilistas. 
E em casos de ocorrência de acidentes, as víti-
mas ficam numa situação de vulnerabilidade.

O resultado disto é o que nos é dado a as-
sistir: nas enfermarias de ortopedia a nível dos 
principais hospitais do país, maior parte dos 
doentes internados são vítimas dos acidentes 
de viação.

De tudo quanto se disse, anteriormente, 
fica claro que Moçambique precisa de políti-
cas mais eficazes para garantir a definição de 
indemnizações mais significativas bem como 
meios mais eficazes para se fazer cumprir a lei. 
Agindo assim estaremos a proteger o cidadão.
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É chegada a hora de dizer basta. Basta de 
acidentes de viação nas estradas deste país, 
na Estrada Nacional Número 1. 

Moçambique não pode continuar dia 
sim, dia não, a ser manchete na mídia na-
cional e internacional por causa da sinis-
tralidade rodoviária, causada por automo-
bilistas irresponsáveis.

Se a Polícia de Trânsito tiver de acampar 
na EN1 24 horas, nos troços mais proble-
máticos, que assim seja, mas temos, de-
finitivamente, de erradicar este problema 
que  mata, mutila, estropia, além de pro-
vocar danos materiais avultados nas via-
turas

Se não tomarmos decisões corajosas 
não haverá cerimónia de veneração de es-
píritos, culto religioso ou outras que nos 
acuda desta autêntica peste. 

As nossas estradas não podem mais ser 
equiparadas a campos de batalha militar 
ou guerra civil, onde ocorre todo o tipo de 
atropelos de cidadania e convivência.

A causa dos acidentes de viação já não 
é apenas condução em estado de embria-
guez e excesso de velocidade. É condução 
irresponsável, sobretudo praticada por 
aqueles que saem mal formados das mi-

lhentas escolas de condução do país. Mas, 
também, não nos esqueçamos, algumas 
atitudes são uma manifestação de malcria-
dez dos automobilistas.

Penas mais pesadas devem recair para 
automobilistas negligentes e renitentes e 
minuciosamente monitoradas para que 
os infractores cumpram, efectivamente, 
a punição que lhes for sentenciada. Quer 
dizer, não mais deve acontecer o que nos 
habituamos a ver, em que no dia seguinte, 
os condutores assassinos estão de novo na 
estrada para fazer novas vítimas. Basta!

É hora, por exemplo, dos infracto-
res da leis rodoviárias graves cumprirem 
trabalhos sociais como limpeza de esta-
belecimentos penitenciários, unidades 
sanitárias, estabelecimentos escolares, ce-
mitérios, mercados municipais, pavilhões 
gimnodesportivos, sanitários públicos, 
edifícios ministeriais, monumentos, mu-
seus, morgues, a ver se lhes acende alguma 
luz na consciência.

Em todos os países a sinistralidade ro-
doviária acontece, mas não é comum su-
cederem quase sempre nos mesmos pon-
tos, quase à mesma hora, e, pior ainda, 
com a mesma classe de intervenientes.

Se os motoristas de transporte de passa-
geiros de longo curso são useiros e vezeiros 
no atropelo das regras mais elementares 
do Código de Estrada, não ficam para trás 

os motoristas urbanos de semicolectivos 
de passageiros, sendo os mais destacados, 
também pela negativa, os que tripulam os 
Hiace de 15 lugares.

Aliás, os motoristas de semicolectivos 
têm o mau hábito de emprestar as suas 
viaturas aos amigos, alguns sem licença 
de condução, para fazerem aquilo que eles 

cunham de “matsawo” (biscate), enquan-
to o titular vai tomar um prato de sopa ou 
pequeno-almoço num dos muitos quios-
ques à beira da estrada. 

A PT  tem de ser municiada de mais ra-
dares de controlo de velocidade porque, 
de alguma forma, desencorajam os falsos 
corredores de Fórmula-1 que de segunda 
a domingo fazem e desfazem nas nossas 
rodovias.

Também é chegada a hora de os pró-
prios automobilistas reflectirem sobre o 
joguinho de luzes que fazem uns para os 
outros, em sinal de aviso, sempre que há 
uma brigada de PT por perto.

O que se tem visto é que após breve re-
dução de velocidade até ao local onde estão 
os agentes do PT, os automobilistas acele-
ram, quase selvaticamente, e não raras ve-
zes esse mesmo condutor acaba se envol-
vendo em acidente de viação uns quantos 
quilómetros mais adiante.

Porque a estatística serve para nos ilus-
trar sobre alguma coisa relembro esta: Em 
2020, na Cidade de Maputo foram forma-
dos 9 409 condutores dos quais 63.4% na 
categoria de pesados e 0.2% em motoci-
clos.
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André Matola
andre.matola@snoticias.co.mz

PONTUANDO

Se a Polícia de Trânsito 
tiver que acampar na EN1 
24 horas, nos troços mais 
problemáticos, que assim 
seja, mas temos, definiti-

vamente, de erradicar este 
problema que  mata, mutila, 

estropia, além de provocar 
danos materiais avultados 

nas viaturas

Polícia deve acampar na EN1

Frederico Jamisse
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

VIVÊNCIAS

As palavras que me saem da mente, 
neste escrito de hoje estão carregadas de 
sangue. Sangue porque aquilo que eu pen-
sei que já estivesse ultrapassado, as notí-
cias tristes, as manchetes escritas a preto e 
branco mas com fundo  de sangue, está de 
novo à tona. A rádio, a televisão, os jornais, 
as redes sociais (facebook, whatsaap, ins-
tagram, twitter), dão-nos com constância 
a informação de que mais cinco, mais oito, 
mais dezassete, mais vinte, mais tantos 
quantos, perderam a vida por causa dos 
acidentes. Acrescidos aos mortos estão os 
feridos graves que sucumbem nos hospi-
tais e centros de saúde distritais à espera de 
uma sorte diferente-sobreviver. Sobreviver 
com sequelas resultantes dos acidentes. E 
tudo isso acontece por  causa de uma coisa 
que acontece nas nossas estradas- correr, 
correr e correr sempre por querer ser o pri-
meiro a chegar ao destino, por querer ser 
o motorista que mais viagens faz  em cur-
to espaço de tempo. Correr para mostrar 
que pode fazer no mesmo dia duas a três 
viagens de Maputo a Xai-Xai, de Maputo 
a Chicumbane, de Maputo a Inhambane. 
Correr para provar que pode ir de Maputo a 
Boane em apenas vinte minutos transpor-
tando passageiros. Correr para fazer o troço  

Nampula-Angoche; Quelimane-Mocuba, 
em tão pouco tempo. Em muitos casos, 
essa condução é feita sob o estimulante 
álcool, pois quando se bebe ganha-se co-
ragem de tratar o volante por tu e os pas-
sageiros por meros objectos que silenciosos 
devem obedecer o ritmo da aceleração do 
condutor.

Jovens, reduzam a velocidade, condu-
zam com prudência porque a cada minuto 
semeiam luto e desgraça nas famílias, as 
pessoas que morrem por causa dos aciden-
tes ou veem seus membros físicos amputa-
dos, criam uma situação desoladora nas fa-
mílias. E vocês, jovens, são os responsáveis 
por isso.

A titia Maria, que todos os dias ia “gue-
var” alface, couve, tomate para vender e 
sustentar os dois filhos dela e dois netos 
deixados pela sua filha, esteve envolvida  
em um acidente de "chapa",  e ficou sem 
as pernas.  Como é que a titia Maria vai 
alimentar aquelas crianças? Como é que a 
titia Maria vai alimentar-se a si própria? O 
primeiro alimento dela, antes da refeição à 
mesa, é (era) despertar à madrugada, olhar 
para a sua família e ir à rua buscar a sua 
trouxa para  vender. Depois de vender, lá 
para às treze horas usava dos restos da ven-

da para fazer uma salada e com o pão com-
prado na padaria, preparar uma refeição 
digna para os filhos e netos. O que será da 
titia Maria sem as pernas para andar? O que 
será dos dois filhos e dois netos dela?

Jovens evitem o sangue nas estradas. 
Parem e ponham a mão à consciência, hoje 
és tu que aceleras o carro embriagado  e 
sem o mínimo de responsabilidade, ma-
tando os familiares dos outros. Entretanto, 
amanhã será a tua mulher, a tua irmã, a 
tua tia, a tua namorada, a subir num outro 
carro do jovem que faz corridas consigo na 
estrada, a envolver-se em acidente. Não 
espere que isso aconteça, muda de atitude. 
Seja um motorista exemplar, fale com seus 
colegas para que todos pratiquem a con-
dução exemplar. A mudança deste triste 
cenário, de acidentes, mortes e ferimen-
tos que deixam marcas para toda vida, não 
depende de mim, não depende da polícia, 
não depende dos outros, depende sim de 
ti, jovem condutor. Nós acreditamos que 
tu podes mudar o curso destes tristes aci-
dentes.

Sempre que conduzir e sentir-se can-
sado, encoste o carro e durma, descanse. 
Não lute para fazer muitas viagens, pois os 
passageiros sempre existirão, mas a vida é a 

penas uma, incluindo a sua que também é 
posta em perigo quando decides acelerar o 
carro e conduzir a uma velocidade que por 
vezes é fatal.

Por vezes justificam o excesso de veloci-
dade por causa da pretensão de fazer a re-
ceita do “patrão”. Não vão acabar o dinhei-
ro que existe na estrada, vão sim, acabar 
com as vossas vidas e com dos passageiros 
inocentes que vocês transportam como 
se fosse sacos, tijolos, pedras, farrapos. As 
vossas mãos com as quais seguram o vo-
lante, os vossos pés com os quais aceleram 
os carros, as vossas mentes que vos fazem 
pensar em chegar o mais rápido possível ao 
destino, estão cheias de sangue, de luto que 
semeiam a cada hora. As famílias moçam-
bicanas rezam todos os dias nos cemitérios 
e nas casas abraçadas ao luto, questionando 
a razão destas tristes mortes. 

Chega. Chega. Nós como país, ajoelha-
mo-nos para todos vocês jovens e senhores 
condutores para que reduzam a velocida-
de, conduzam com prudência. Ajoelha-
mo-nos a vocês camionistas, a vocês con-
dutores particulares, a vocês chapeiros, a 
vocês motoristas dos machimbombos de 
longo curso. Pedimos penitência porque 
estamos a morrer. Por favor.

Jovens, reduzam a velocidade!

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
sector privado na-
cional continua a ter 
uma fraca interven-
ção nos programas de 
produção, processa-

mento, pesquisa e melhora-
mento de sementes, facto que 
contribui para o deficiente 
acesso à semente de quali-
dade de primeira geração, 
apontou Marcelino Botão, 
presidente da Associação para 
a Promoção do Sector de Se-
mentes (APROSE).

Segundo a fonte, o inves-
timento neste segmento de 
negócio pode ser promis-
sor, uma vez que o país tem 
potencial para produzir se-
mentes estimado em 35 mil 
toneladas. Todavia, e a título 
de exemplo, nos últimos três 
anos, a produção nacional de 
sementes cresceu de cerca de 
5 mil para mais de 12 mil to-
neladas.

Conforme referiu, este 
crescimento foi impulsiona-
do pela produção de semen-
tes de arroz, na ordem de 32 
por cento e de milho que foi 
estimada em 37 por cento. 
Aliás, também existe uma 
concentração em termos de 
volume de produção, sendo 
que 80 por cento da semente 
de milho é produzida a nível 
da província de Manica e 100 
por cento da semente de arroz 
é produzida em Gaza.

Ainda sobre o potencial 
existente neste segmento de 
negócio, Marcelino Botão re-
cordou que a maior parte da 

d
Angelina Mahumane
angelina.mahumane@snoticias.co.mz
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Potencial para produção 
de sementes não é explorado 

Produtores ainda têm dificuldades para aceder a sementes melhoradas  

população moçambicana de-
pende da agricultura, prin-
cipalmente de subsistência, 
mas apenas cinco por cento é 
que usa sementes de varieda-
des melhoradas.

Disse ainda que o acesso a 
sementes de qualidade é fun-
damental para o aumento da 
produção e produtividade, 
que pode levar ao incremento 
dos rendimentos familiares e 
da segurança alimentar. 

No que se refere ao envol-
vimento do sector privado, 
Botão disse que existem no 
país pouco mais de 200 em-
presas produtoras de semen-
tes, destas 75 por cento são 
retalhistas, 16 por cento são 
produtores e oito por cento 

distribuidores. “Cerca de 50 
por cento das empresas estão 
localizadas na zona Sul, 30 
por cento estão na zona Cen-
tro e 20 por cento no Norte”, 
disse. 

Em termos de distribuição, 
fez saber que o Estado tem 
maior comparticipação com 
cerca de 50 por cento, se-
guido das organizações não-
-governamentais com 30 por 
cento e 10 por cento é feito 
em feiras e o resto por rede de 
retalho. 

“Mesmo com esta disponi-
bilidade, apenas 10 por cento 
dos agricultores é que usam 
sementes do sector formal 
e isto representa um desafio 
para o sector agrário e uma 

oportunidade para os homens 
de negócios”, frisou.

Num outro desenvolvi-
mento debruçou-se sobre a 
componente extensão que, 
conforme referiu, conta com 
a participação do sector pú-
blico através da rede de ex-
tensão do Ministério da Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER), algumas 
ONG e empresas de sementes 
que, através da sua rede de 
extensão, prestam assistência 
aos produtores subcontrata-
dos.

Perante este cenário, disse 
persistir o desafio de comuni-
cação e a ligação entre o Ins-
tituto de Investigação Agrária 
de Moçambique (IIAM), que 

é a fonte da semente de pri-
meira geração, com o sector 
privado para garantir este flu-
xo desta semente que está no 
início da cadeia. 

“Há falta de conhecimen-
to real sobre a demanda de 
sementes por parte do sector 
privado, o que remete a este 
grupo para uma situação de 
deficiente planificação e uma 
actuação mais agressiva para 
fazer negócios dentro deste 
sector”, destacou. 

Acrescentou que é neces-
sário desenvolver mecanis-
mos que vão facilitar o acesso, 
por parte dos camponeses, de 
informação sobre a demanda 
e a oferta. Para isso, o Esta-
do e o sector privado devem 
desenvolver um mecanismo 
para que os empresários pos-
sam ter essa informação e as-
sim partilhar a sua capacida-
de de planificação e de fazer 
negócio.

Também existe necessida-
de de se estabelecerem linhas 
de financiamento a preços 
competitivos, atribuir subsí-
dios e incentivos e inclusão 
de seguro, principalmente o 
agrário. “Devemos trabalhar 
com as nossas seguradoras 
para ver quais são os meca-
nismos existentes para apoiar 
as nossas empresas privadas.”

NEM TODAS VARIEDADES

SÃO USADAS

Ainda em relação à produ-
ção, Elsa Timana, da Autori-
dade Nacional de Sementes 
(ANS), destacou que existem 
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Marcelino Botão, APROSE

Mercado  é promissor

Credit Suisse vai restituir 
23 milhões de dólares

oportunidades para a produ-
ção de sementes básicas, ape-
sar das dificuldades existen-
tes, sublinhando que a saída 
é melhorar a planificação e 
coordenação e identificar as 
culturas que devem constituir 
aposta. 

“Nalgumas culturas temos 
vantagem comparativa e ain-
da podemos exportar para o 
mercado regional. O exemplo 
disso são as sementes do arroz 
que já exportamos para países 
vizinhos, por isso as empre-
sas devem começar a explorar 
este nicho de mercado”, su-
blinhou.

De seguida referiu que há 
muitas variedades que fo-
ram libertadas para uso pelos 
camponeses, mas nem todas 
estão a ser usadas por causa da 
falta de disseminação. “Isso 
tem de ser feito pelos diferen-
tes intervenientes na cadeia, 
a partir da própria IIAM com 
a participação das empresas 
produtoras de sementes, co-
merciantes e extensionistas 

Para a produtora de sementes e comer-
ciante da província da Zambézia, Olinda 
Fondo, o mercado promete, mas tem pro-
blemas sérios que podem ser limados, como 
exemplo o facto de a maior parte dos pro-
dutores receberem quase que a totalidade 
de sementes gratuitamente. 

“O facto de o Governo distribuir semen-
tes sem nos dar quotas prejudica-nos. 

É que se levasse a nossa semente para 
distribuir sairíamos todos a ganhar. Mui-
tas vezes, o espaço que devíamos usar para 
vender praticamente é ocupado pelo Go-
verno”, lamentou. 

Fondo diz que para vender tem de redo-
brar esforços e, por causa disso, tem tra-
balhado com comerciantes agrários, mas 
o número destes vendedores tem estado a 
reduzir por falta de incentivos. 

“Se criamos um comerciante numa zona 
e este recebe semente para revender e che-
ga outra semente do mesmo estilo, mas de 
distribuição gratuita, como é que o consu-
midor final vai comprar? Ele opta pela ofer-
ta” disse, para depois sugerir que é preciso 
englobar os produtores locais e vendedores 
para que possam ganhar também.

Em relação à semente falsa que tem es-
tado a circular no mercado nacional, Fon-
do acredita que esta vem juntamente com 
aquela que se distribui sem analisar a sua 
origem. 

“A verdade é que existem dificuldades 
para investigar de onde vem a semente e a 
qualidade. 

Muitas vezes, quando ganham o pro-
jecto, algumas pessoas distribuem a se-
mente falsa que não foi inspeccionada.” 

Acrescentou que a semente que é produzida 
em Moçambique tem a mesma qualidade 
que a importada, “mas fazem lobbies para 
priorizar a semente importada.”

a quem compete difundir os 
produtos da investigação. 
Isso tem acontecido, mas não 
no nível desejado”, afiançou.

Para Timana, outro desa-
fio é o desenvolvimento de 
variedades que devem estar 
alinhadas com as necessida-
des do mercado, pois existem 
grandes empresas de agro-
processamento que reclamam 
de algumas variedades.

Por outro lado, disse ser 
necessário fortalecer o sis-
tema de qualidade e certifi-
cação de sementes, aludindo 
que existem normas inter-
nacionais para o desenvolvi-
mento desta indústria e Mo-
çambique ainda é membro 
das entidades que regulam 
o comércio internacional de 
sementes. É que o uso destas 
normas vai permitir a entrada 

de mais actores nesta indús-
tria.  

Num outro momento, Elsa 
Timana afirmou que os me-
canismos que o Governo está 
a usar para a distribuição de 
sementes aos produtores não 
são sustentáveis. “A saída se-
ria as empresas criarem uma 
rede de distribuição mais sus-
tentável, sobretudo nas prin-
cipais zonas produtivas e as-
sim diminuir a distância que 
o produtor tem de percorrer 
para ter sementes.”

Outro problema verificado 
é que a nível nacional ainda 
não está a ser implementado 
o sistema de garantia de qua-
lidade tanto pela ANS assim 
como pelos intervenientes. 

Este sistema tem em vista 
controlar o trabalho que se faz 
para garantir a qualidade dos 
serviços que são oferecidos 
neste sector.  

“Este sistema ainda não 
está a ser implementado por-
que requer o estabelecimento 
de programas para manuten-

ção de variedades que, tam-
bém, ainda não existem”, 
disse.

Marcelino Botão alinha no 
mesmo diapasão ao afirmar 
que a sua agremiação tem tra-
balhado no estímulo da de-
manda de semente certificada 
para os agricultores através 
de parcerias público-priva-
das e na provisão de serviços 
de extensão, pois nem todas 
as empresas de semente têm 
acesso à extensão, “por isso 
deve haver um casamento 
com a capacidade de cobertu-
ra que o sector público tem.”

No seu entender, esta 
união vai permitir a transfe-
rência de conhecimento do 
sector privado sobre matéria 
de semente, assim os espe-
cialistas do sector público 
poderão trabalhar junto dos 
produtores para ensina-los 
o que é semente certificada, 
quais são as vantagens da sua 
utilização e quais os pacotes 
podem ser usados para a sua 
produção.

A subsidiária europeia Credit 
Suisse, que se declarou culpada de 
conspirar para defraudar investi-
dores em títulos moçambicanos, 
concordou em restituir 22,6 mi-
lhões de dólares americanos.

Os representantes do Ministério 
Público no caso nº 1:21-cr-00520 
no Tribunal Distrital de Nova Ior-
que pediram na semana finda ao 
juiz do caso, William Kuntz, para 

ordenar que a subsidiária pague a 
restituição a 18 investidores em 
títulos moçambicanos. 

Disseram ainda que grande 
parte dos rendimentos dos títulos 
foram desviados em forma de co-
missões para banqueiros do Cre-
dit Suisse e funcionários moçam-
bicanos.

Por sua vez, a  subsidiária con-
cordou com o valor, uma vez ter 

se declarado culpado de conspi-
ração no ano passado como parte 
de um acordo de 475 milhões de 
dólares com as autoridades norte-
-americanas e britânicas.

Com essa abundante prova, 
Moçambique tem cada vez maio-
res chances de ganhar o caso das 
“dívidas não declaradas” em 
Londres cujo início do julgamento 
está previsto para o próximo ano.

Importa recordar que os encar-
gos decorrem da oferta de títulos 
avaliados em cerca de  1 bilião de 
dólares  e um empréstimo sindi-
calizado que o Credit Suisse aju-
dou a organizar entre 2013 e 2016 
para financiar o projecto de pesca 
industrial de atum em Moçambi-
que.

- Reuters
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Espaço vira ninho de ratos e baratas

Florinda Xerinda

Daniel Valigy

Hamzate Hâmido

d
Benjamim Wilson

benjamim.wilson@snoticicas.co.mz

Torres Vermelhas no centro da controvérsia

Instalada 
controvérsia
nas Torres 
Vermelhas

Em causa está a alienação de espaços 
comuns e a degradação acentuada deste  
edifício habitacional 

A 
alienação de dois 
compartimentos 
da cave do blo-
co 25 das Torres 
Vermelhas, um 

prédio residencial localiza-
do no bairro da Polana, em 
Maputo, está a gerar uma 
onda de contestação sem 
precedentes.

O que acontece é que 
a administração do con-
domínio levanta dúvidas 
quanto à legalidade da alie-
nação feita a favor do cida-
dão Daniel Valigy. Segundo 
a administradora Florinda 
Xerinda, são espaços que 
não devem ser alienados e 
muito menos para quem 
não é residente no prédio.

A contestação estende-
-se igualmente em relação 
ao facto de um cidadão de 
origem búlgara, Valentin 
Petkov, afirmar-se pro-
prietário de um espaço  
junto à entrada da cave do 
prédio.

Estas ocupações - acres-

A comissão solicita a in-
tervenção urgente do pre-
sidente do Conselho Mu-
nicipal de Maputo, Eneas 
Comiche. Entretanto, con-
seguiu que, recentemente, 
fosse realizada uma vistoria 
por parte da Inspecção Ge-

Maputo, Hamzate Hâmido, 
esclareceu que os espaços 
comuns dos prédios não 
foram contemplados na 
venda dos apartamentos. 

Conforme explicou, 
consideram-se espaços co-
muns as áreas de uso par-
tilhado pelos condóminos, 
tendo em conta o projecto 
de construção do imóvel.

Em relação aos espaços 
comuns que foram trans-
formados em estabeleci-
mentos comerciais disse 
que não houve intervenção 
da Comissão de Alienação. 
Remeteu a responsabili-
dade aos condomínios e 
às pessoas que de alguma 
forma têm ligação com os 
prédios. 

Esclareceu que a função 
específica da comissão é de 
alienar imóveis a cidadãos 
nacionais em situação re-
gular de contrato com o 
Estado representado pela 
Administração do Par-
que Imobiliário do Estado 
(APIE).  

Em relação às Torres 
Vermelhas disse não ter co-
nhecimento de terem sido 
alienados espaços comuns. 

No caso de Daniel Vali-
gy, referiu que beneficiou 
de alienação de duas frac-
ções autónomas, através de 
processos datados de 1997. 
Com efeito, cada uma está 
registada por via dos pro-
cessos A-309/97, no caso 
de cave-1, e A-3010/97 
para a cave-2.

Conforme explicou, 
Valigy era detentor de um 
contrato de arrendamen-
to com o APIE desde 1992, 
tendo por força da posição 
contratual sido alienado os 
espaços. Para ambos os es-
paços é detentor do título 
de adjudicação.

Acrescentou que, ha-
vendo necessidade de cla-
rificar, a comissão possui os 
respectivos processos. 

Entretanto, domingo 
apreciou os processos, ten-
do verificado que através 
do aviso público n° 14/97, 
publicado no Jornal Notí-
cias, edição de 27 de Agos-
to, consta da lista de 24 in-
quilinos o nome de Daniel 
Valigy, em relação ao qual 
no prazo de 30 dias não 
foi apresentada nenhuma 

ral das Obras Públicas. 

ALIENAÇÕES 
Contactada pelo domin-

go, a inspectora das Obras 
Públicas, Anastácia Chale,  
explicou que no acto de 
vistoria verificou-se que 
escorria água na cave do 
edifício, os compartimen-
tos alienados são atraves-
sados pela tubagem geral e 
que os mesmos servem de 
arrecadação de mesas, ca-
deiras, papéis, electrodo-
mésticos, entre outros. 

Detalhou que a inspec-
ção realizada a pedido da 
comissão de moradores 
tinha apenas como o ob-
jectivo apurar os factos que 
haviam sido denunciados.

Por sua vez, o chefe da 
Comissão de Avaliação e 
Alienação de Imóveis de 
Habitação da cidade de 

contestação. 
No caso de Valentim 

Petkov, a comissão de alie-
nação disse não possuir ne-
nhum processo respeitante 
às Torres Vermelhas. O que 
consta é um processo re-
cente, do ano passado, re-
ferente ao número 288, 25° 
andar, no Prédio 33 Anda-

centou Florinda Xerinda - 
estão a provocar transtor-
nos dado que os espaços em 
causa são atravessados pela 
tubagem geral do imóvel.

Exemplo disso, recor-
dou, recentemente, face 
ao rompimento de uma 
conduta de águas, a repa-
ração só foi possível porque 
a administração dispunha 

de cópias das chaves dos 
espaços.

Florinda Xerinda dis-
se ainda que os espaços 
transformaram-se em au-
tênticos ninhos de ratos e 
baratas visto que servem 
apenas para arrumar arti-
gos sem qualquer proveito. 

Ainda de acordo com a 

administradora, tanto Va-
ligy como Pentkov, não 
pagam as quotas do con-
domínio, cuja contribuição 
podia ajudar na manuten-
ção do imóvel.

Reclamou, igualmente, 
que os espaços em cau-
sa deviam ser revertidos a 
favor do condomínio por 
considerar que são lugares 
comuns do imóvel que po-
dem servir para outros fins 
como refeitório, arrumo ou 
camarim para a equipa que 
presta serviços no edifício.

Numa carta a que o jor-
nal domingo teve acesso, a 
comissão dos moradores 
advoga que pelo facto de 
naqueles espaços passar 
a tubagem geral e num 
dos compartimentos es-
tar instalado um posto de 
transformação de energia 
eléctrica não podem ser 
consideradas fracções au-
tónomas.

A contestação chegou à 
Direcção Municipal de Or-
denamento Territorial a 13 
de Junho deste ano.  
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Nas paredes a tinta está a descolar-se e a criar bolor

Estado do sistema eléctrico levou a EDM a ameaçar cortar energia Nas fracções alienadas passa a tubagem geral

Reverter alienação de espaços comuns

Problemas do imóvel

res, para efeitos de habitação. 
O que não deixa de ser estra-

nho é o facto de o referido cida-
dão, nascido em Sofia, na Bul-
gária, já com a nacionalidade 
moçambicana, ter feito constar 
no processo que o seu local de 
trabalho é precisamente um café-
-bar das Torres Vermelhas. 

De referir que foram infrutífe-

ras as tentativas de chegar à fala 
com Petkov, o qual alegou sem-
pre por telefone que não se podia 
pronunciar sem antes articular 
com seu advogado. Até ao fecho 
do presente trabalho alegou que 
não estava a conseguir entrar em 
contacto com o causídico.

Por sua vez, Daniel Valigy disse 
ter obtido os espaços por cedência 

de uma senhora que havia mani-
festado vontade de se desfazer 
dos mesmos.

Alegou que a situação ora ge-
rada resulta de interesses obscu-
ros por parte de certas pessoas 
com a finalidade de obter bene-
fícios. Acusou tais pessoas de re-
correrem muitas  vezes a institui-
ções do Estado para fazer valer os 

seus intentos.
Valigy manifestou-se agasta-

do e disse que pretende colocar à 
venda os espaços e que tenciona 
tornar público um anúncio.

De salientar que, com base no 
Decreto n° 91, de 16 de Janeiro, os 
inquilinos dos imóveis de habita-
ção passaram a ter a possibilidade 
de alienar as fracções que deti-

nham.
Até 30 de Junho último, a ní-

vel da cidade de Maputo, foram 
feitos 28.873 pedidos de aliena-
ção para efeitos de habitação, 
desde que iniciou o processo em 
1992. Dos pedidos apresentados, 
27.127 foram autorizados e, por 
vários motivos, 1228 foram can-
celados. 

- defende a associação da comissões de moradores

A Associação das Comissões de 
Moradores da Cidade de Maputo 
defendeu a reversão dos espaços co-
muns alienados a terceiros

Segundo a presidente da agre-
miação, Carolina Meneses, os lugares 
comuns constituem uma fonte de 

rendimento para os prédios.
Tal como referiu, a reversão dos 

espaços terá que ocorrer a favor dos 
condomínios para que possam ser 
rentabilizados como fonte de di-
nheiro para a manutenção dos edi-
fícios.  Acrescentou que há casos em 

que os lugares para o estacionamen-
to de viaturas estão a ser utilizados 
por uma única pessoa. Muitas vezes, 
segundo disse, são pessoas que nem 
sequer vivem no prédio e que não 
contribuem para a manutenção do 
imóvel.

A degradação do imóvel ten-
de paulatinamente a acentuar-se a 
olhos vistos. Trata-se de um reali-
dade preocupante que veio retrata-
da num relatório de diagnóstico fei-
to pelo Laboratório de Engenharia 
de Moçambique (LEM), cujo con-
teúdo este semanário publicou no 
ano passado.

A título de exemplo, está o mau 
estado de componentes do sistema 
eléctrico, que no passado chegou a 
levar a Electricidade de Moçambique 
a ameaçar cortar o fornecimento de 
energia ao prédio. 

Em causa estava a necessidade de 
resolver problemas de infiltração de 
água nas áreas onde passa a fiação 
eléctrica, substituição das bases de 
fusíveis, cabos queimados e disjun-
tores estragados, bem como a repa-
ração do quadro de distribuição loca-
lizado no terraço.

De destacar que, em Março passa-
do, foi promovida uma assembleia-
-geral do condomínio, na qual foi 
feito o apelo para os moradores re-
tirarem os tanques de água das ar-
recadações para o interior dos apar-

tamentos, como forma de evitar 
infiltrações em casos de falha das 
boias mecânicas.

Soubemos que os elevadores do 
prédio foram reparados em duas oca-
siões pelo facto de a água ter trans-
bordado dos tanques. A primeira re-
paração do elevador custou 117 mil e, 
a segunda, 70 mil meticais.

“Se o tanque ficasse dentro de 
casa, logo que começasse a transbor-
dar, a pessoa ia fechar a válvula”, ex-
plicou Florinda Xerinda.

Pelo facto de ter havido problemas 
de abastecimento de água no prédio, 
cada morador optou por colocar tan-
ques como reservatório. Grande par-
te dos moradores das 93 flats colocou 
tanques superiores mil litros, sem 
respeitar a capacidade de peso para o 
qual o imóvel foi preparado.

Para agravar a situação, cada mo-
rador obtém junto do município li-
cenças de sexta categoria e, de forma 
unilateral, partem paredes para mo-
dificar as características dos aparta-
mentos. 

Como consta do diagnóstico feito 
pelo LEM, a estrutura do imóvel tem 

estado a ficar afectada, sendo visíveis 
rachas nas paredes, varões encontram-
-se expostos ao ambiente climático e a 
pintura está a desaparecer aos bocados.

Percorrendo as escadas, é possí-
vel notar que nas paredes a tinta está 
a descolar-se e a criar bolor devido às 

constantes infiltrações de água.  
A administração do condomínio 

teve de abrir os “cordões à bolsa” 
para tapar rachas que surgiram na 
base do prédio, naquilo que foi des-
crito como uma possível cedência do 
edifício.
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Recolher obrigatório conta com mil exemplares 

Taruma lança a sua quarta obra literária

O recolher obrigatório
do coração de Taruma

Á
lvaro Fausto Taruma é dos 
jovens que faz acreditar 
que Moçambique é real-
mente um ninho de poetas. 
Depois de tecer vibrações 

“Para Uma Cartografia da Noite”, 
obra publicada em 2016, a vez de 
“Matéria Para Um Grito”, chegou 
em 2018, e  em 2021, brindou os 
leitores com “Animais do Ocaso”. 
Este ano, 2022, volta com  “Reco-
lher Obrigatório do Coração”, mil 
exemplares de um livro que sai sob 
chancela da Alcance Editores. 

A obra, que chegou ao público 
quinta-feira última e apresentada 
pelo escritor Marcelo Panguana, 
em 71 páginas é uma versão reduzi-
da do “Animais do Ocaso”, lançado 
em Portugal. Os poemas que Taru-
ma apresenta são o culminar de um 
exercício feito durante a pandemia, 
numa sensível combinação de pa-
lavras em que o poeta mergulha no 
âmago das principais preocupações 
dos moçambicanos, mas também 
abarca a noite, a insónia, o medo, 
o amor. São dizeres e prazeres da 
alma narradas ao domingo, numa 
entrevista reflexiva. Acompanhe! 

Quem vê o título às pressas 
pode pensar que este livro remete à 
ideia de fuga aos sentimentos, e que 
também nos leva a um período da 
pandemia. Mas quem lê encontra 
outras linhas…

Eu diria que nem uma nem ou-
tra. Recolher Obrigatório do Cora-
ção é, em primeiro lugar, um livro 

que se desenvolve como uma res-
posta às dificuldades de colocação 
de Animais do Ocaso à venda em 
Moçambique. Quero aqui recordar 
que no ano passado publiquei o li-
vro “Animais do Ocaso” em Portu-
gal. O preço ao qual o livro está a ser 
comercializado naquele país mos-
trou-se insustentável para o colo-
carmos nas nossas livrarias, fazer 
chegar ao leitor de forma acessível.

Sucedeu que nesse período a 
Alcance Editores havia me feito um 
convite para publicação de um pro-
jecto inédito.

Então, achei que esta fosse a 
altura certa de mostrar aos meus 
leitores aquilo que eu havia pu-
blicado em “Animais do Ocaso”, 
mas trabalhado dentro de um novo 
conceito que foi a metaforização do 
recolher obrigatório a que fomos 
impostos em algum momento, por 
causa da pandemia da Covid-19. 
Isto é, em suma, a história do livro. 

Porquê “recolher obrigatório”?
A alusão ao “recolher obriga-

tório” foi feita de forma circuns-
tancial e oportuna, para criar uma 
curiosidade ao leitor, uma vez que 
esta palavra tornou-se, de certa 
forma, num vocábulo corrente na 
vida de muitos moçambicanos. No 
entanto, os textos que fazem parte 
do livro para além da aura cinzenta 
ou melancólica, típica dos tempos 
que vivemos, pouco têm a ver com 
os tempos pandêmicos no sentido 
literal do termo.

Como é esta coisa de fazer do 
óbvio um elemento criador de per-
plexidade?

Porque a arte pode ser um fin-
gimento, uma distorção ou uma 
representação exagerada da reali-
dade; um oxímoro.... Portanto, há 
e sempre houve esta necessidade de 
trazer os factos de uma maneira que 
permita o leitor “viajar” no sentido 
de que tem que se guiar através de 
cada verso e cada frase para reco-
nhecer e reconhecer-se nos factos 
narrados. Nada mais do que isso.

Mas podemos sentir que há 
sempre este olhar tenso do poeta, 
como se estivesse em conflito in-
dividual e permanente com a rea-
lidade...

A realidade pode ser algo dolo-
roso... ou não. Depende muito do 
olhar e do ponto de vista do sujei-
to poético, assim como de factores 
circunstanciais em que ele se en-
contra. Chega-se num certo mo-
mento em que se olha uma pedra e 
o que se vê é pedra, mas momentos 
há em que se pode ver na pedra um 
pássaro, uma lembrança, um blo-
co levantado, uma casa construída 
e por aí em diante. Tudo isso tem a 
ver com o nosso estado de espírito, 
e neste livro, em particular, há tex-
tos que me acompanham desde a 
minha primeira publicação que foi 
“Para Uma Cartografia da Noite”, 
em 2016, cujo momento pessoal 
era outro. Mas, também há textos 
de “Animais do Ocaso” que foram 
temperados com outro tipo de sa-
beres e experiências pessoais.

Há marcas de insónia como um 
lugar de tortura. O poema acaba 
sendo este último lugar do existir, 
de relaxamento.

De certa forma, sim. Muitos 
dos textos que escrevi partilham 
o facto de olhar para a vida e para 
a sociedade de um ponto de vista 
céptico, para não dizer pessimis-
ta, onde quase tudo é angustiante. 
Entretanto, os meus poemas vêm 
para dar o efeito contrário que é 
de acender esperanças e abrir um 

novo caminho e uma nova visão de 
futuro. É como algo motivacional 
que mostra que é preciso sair-se do 
fundo, mostrando o fundo em que 
estamos.

Os textos surgem da insubordi-
nação, do desassossego. É este tam-
bém o papel da poesia…digamos 
que Já não é uma poesia que evoca 
o ambiente do passado, mas uma 
poesia social, que toca os problemas 
de hoje...

Exactamente. Até porque para 
mim é essa poesia que diferencia 
os verdadeiros poetas de meros 
escreventes. Um poeta tem que 
ser um Homem de causas ou pelo 
menos acreditar nelas. Temos que 
ter a possibilidade de sonhar uma 
realidade diferente, de alertar para 
mudanças, de fazer premonições e 
de sermos uma espécie de farol. Por 
exemplo, este celebramos o cente-
nário de Craveirinha, mas se é cele-
brado é porque conseguiu retratar 
como ninguém os conflitos do seu 
tempo e também impingiu em nós 
a ideia de futuro e de esperança. 
Cada poeta também tem que ter um 
Craveirinha, à sua maneira, dentro 
de si e colocar a nú os problemas de 
hoje.

Nota-se também um exercício 
um tanto que autobiográfico. No 
fundo um livro de sentimentos.

Sempre foi, pelo simples facto 
de escrever as coisas que eu pró-
prio vivo e observo. Contudo, não 
é isto exclusivo deste livro senão 
dos primeiros que são “Para Uma 
Cartografia da Noite” assim como 
“Matéria Para um Grito”. Acho que 
estes dois se enquadram mais ou 
menos dentro de uma literatura 
ou poesia autobiográfica que quase 
acompanha os meus movimentos, 
ou seja, os movimentos do sujei-
to de enunciação. De resto, posso 
também apontar uma tendência de 
quebra dessa tradição que já mostra 
uma dissociação com esse tipo de 

linguagem. Diria que este livro é um 
livro de experimentação de uma 
nova tendência de fazer poesia.

Na sua busca para encontrar um 
lugar para reflectir sobre estes fenó-
menos todos, a poesia acaba sendo 
esse ponto de equilíbrio?

Pelo menos dá-nos essa ilusão, 
mas o verdadeiro equilíbrio encon-
tramos no trabalho, na família e 
na nossa independência plena. Há 
quem disse uma frase bonita como 
esta: a poesia não salva ninguém.

Este livro na verdade aparece 
em “Animais do Ocaso”… 

Uma edição moçambicana com 
alguns inéditos e sob um novo con-
ceito. É aprimeira vez que chego à 
fasquia dos mil exemplares e tam-
bém conseguimos com a editora 
colocar o livro a um preço que per-
mite uma maior acessibilidade, que 
é uma das minhas grandes preocu-
pações. Há aqui elementos como a 
noite, o silêncio, a luz e o corpo fe-
minino que cozem os textos...

São os elementos transversais 
do meu labor poético.

A dor está lá. É uma marca?
Não é uma marca. Acredito 

que sejam momentos inerentes à 
criação. Ao longo do tempo não 
permanecemos os mesmos e igual-
mente as nossas visões, expressões 
e maneiras de sentir mudam. Não 
chamaria a dor uma marca da mi-
nha escrita, seria demasiado redu-
cionista.

Talvez não existam livros fáceis 
ou difíceis. Mas como foi escrever 
este livro?

Não se trata de livros fáceis 
ou difíceis. Trata-se de livros que 
acrescentam, ou nem por isso, al-
guma qualidade ao panorama li-
terário moçambicano. Temos que 
ter a consciência de que mais do 
que um objecto de arte, estamos a 
produzir cultura e quem trabalham 
com cultura tem que exercer o seu 
ofício com responsabilidade.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ECONOMIA CRIATIVA
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A 
Federação Moçambicana das 
Indústrias Culturais e Criati-
vas (FEMICC) quer que o sec-
tor das artes e cultura tenha 
uma voz autorizada e pujante 

para, no concerto das discussões res-
peitantes aos direitos e deveres dos 
cidadãos, colocar-se em pé de igual-
dade com os outros agentes produto-
res de riqueza para o país.

Para isso, a Federação realiza na 
Galeria do Porto de Maputo,entre 27 e 
28 de Julho corrente mês, a 1a Confe-
rência Nacional da Economia Criativa 
com objectivo central de contribuir 
na melhoraria do ambiente de negó-
cios para o sector das artes e cultura, 
no país. 

Rufus Maculuve, timoneiro da 
federação, disse que a meta da FE-
MICC é propor soluções e fortalecer a 
rede dos agentes culturais, promover 
o envolvimento de todos os interve-
nientes nos negócios das artes e criar 
bases para o crescimento da econo-
mia criativa nacional.

“A nossa rede ainda é fraca, se 
comparada a outros sectores. Quan-
do há discussões relactivas à aspectos 
ligados à economia, nunca é dado o 
devido espaço à economia criativa, 
que, como sabemos, tende a ser uma 
das mais dinâmicas a nível global”, 
disse Maculuve.

Assinalou que escasseiam no 
nosso país Plataformas de diálogos 
e troca de ideias entre os diferentes 
intervenientes da cadeia de valor da 
Economia Criativa. Todas as discus-
sões que tem havido, muitas vezes, 
não são propostas pelo próprio sec-
tor.

Na conferência – que vai acon-
tecer sob o lema “Desafios e oportu-
nidades para o desenvolvimento da 
Economia Criativa Moçambicana” – 
serão discutidas, em plenária, ques-
tões que tocam a todos actores do 
sector das artes, tais como a formação 

Caminhos para
afirmação da classe

profissional, o quadro legal, a em-
pregabilidade e o financiamento. 
Também haverá sessões temáticas, 
onde numa primeira fase, a FEMIC 
vai dar espaço à reflexão em torno 
do cinema, audiovisual e multimí-
dia, música, artes cênicas, moda, 
artes plásticas, artesanato e a pro-
moção de eventos.

“Esperamos com estes dois 
dias possam produzir um docu-
mento recomendativo para o go-
verno moçambicano e os parceiros 
de desenvolvimento, onde estejam 
inclusas questões internas, apon-
tando caminhos para uma eco-
nomia cultural e criativa robusta, 
sustentavel e com a capacidade 
de contribuir para o crescimento 
e desenvolvimento económico do 
país.

Diversos temas foram dese-
nhados no sentido de recolher o 
maior número possível de sub-
sídios para o sector, que possam 
contribuir para a conscienciali-
zação dos centros decisórios com 
sobre os interesses dos profissio-
nais do sector das artes e cultura, 
melhoria do ambiente de negó-
cios, fortalecimento dos agentes 
do sector.

Com sessões plenárias e te-
máticas, a 1 Conferência Nacional 
de Economia Criativa vai discutir 

aspectos relacionados com o qua-
dro legal, investimentos, formação 
profissional e empregabilidade, 
cinema, audio visual e multimé-
dia, industria da Música, Indus-
tria da Moda, Artes Cénicas, Artes 
Plásticas e artesanato, industria 
de eventos, entre muitos outros 
aspectos.

Para o efeito, foram convida-
dos oradores de créditos firmados 
que irão emprestar as suas expe-
riências nas mais diversas areas, a 
exemplo de Sol de Carvalho, Ste-
wart Sukuma, alvim Cossa, Fili-
mone Meigos, Eduardo Lichuge, 
Moreira Chonguiça, Naguib, Jaime 
Guambe, Salim Valá, entre mui-
tos outros. A economia criativa é 
aquela que coloca a criaCtividade 
como faCtor central para definir o 
valor de produtos e serviços.  São 
setores nos quais o valor do que 
é produzido está fundamentado 
na propriedade intelectual e em 
aspectos criativos. A economia 
criativa tem como objectivo utili-
zar tecnologia, inovação, cultura, 
sustentabilidade e criactividade 
para  desenvolver a sociedade de 
forma positiva. O sector da econo-
mia criativa vem se desenvolvendo 
consistentemente a cada ano em 
várias partes do mundo e de forma 
tímida ainda entre nós.

“Pois É, Vizinha”
de Maria Atália
no Festival de São
Tomé e Principe

O espectáculo “Pois É, Vizinha”, dirigido pela encenadora moçam-
bicana Maria Atália, escala a ilha de São Tomé e Principe para participar 
no Festival Internacional de Teatro de São Tomé, no âmbito do RECI-
TE, um projecto liderado pelo Ministério do Turismo e Cultura de São 
Tomé e Príncipe, em parceria com a AEGUI - Associação de Escritores 
da Guiné-Bissau. 

A peça moçambicana, adaptada a partir da obra “Una Donna Solo” 
de Dario Fo e Franca Rame, e interpretada pela actriz Sabina Fonseca e 
trilha sonora de Rolando Alexandre, será apresentada na próxima terça-
-feira pelas 19:00 horas no Auditório do Arquivo Histórico. Ao longo de 
10 dias, começados na última quinta feira, o público são-tomense vai 
poder assistir a nove espectáculos, de cinco grupos nacionais e dois gru-
pos idos de Moçambique e Portugal.

Sabina Fonseca interpreta “Maria” uma dona de casa trancada em 
casa pelo seu marido e obrigada a suportar o cunhado semi-paralítico 
e alucinado, o pervertido do prédio ao lado e o apaixonado professor 
de inglês. Farsa e tragédia, ironia e sarcasmo, amor e assédio, Maria 
fala sobre sua condição para uma vizinha imaginário, tentando resis-
tir às exigências sexuais de seu cunhado, aos avanços de um maníaco 
por telefone, aos olhares indiscretos de um voyeur, à insistência de um 
jovem amante e, finalmente, à violência psicológica de um marido pre-
varicador. Apresentada com bastante sucesso intra-muros - razão do 
convite são tomense - a peça é também um exercício contributivopara 
uma reflexão profunda sobre a condição feminina, fazendo jus às pala-

vras de Franca Rame: “Há dois mil anos que choramos. Vamos agora rir, 
rir de nós próprias”. Maria Atália, a próposito desta participação no Fes-
tival Internacional de Teatro de São Tomé, disse antes de embarcar que 
“esta é uma oportunidade soberana para mostrar, noutras latitudes, um 
pouco daquilo que fazemos no nosso país. Pessolamente assumo este 
desafio como uma lufada de ar no exercício teatral depois de um longo 
periodo de confinamento no que diz respeito a participação em even-
tos internacionais de teatro”. Com uma carteira de trabalhos nacionais 
e internacionais em paises como China, Finlândia, África do Sul, Zim-
babwe e Brasil, Maria Atália dirigiu também o monologo “Psicose 4:48” 
que foi premiado na África do Sul e Zimbabwe.

O Festival, cuja sessão de abertura foi presidida pelo Primeiro-Mi-
nistro de São Tomé e Príncipe Jorge Bom Jesus, começou com a estreia 
de “Tchiloli, uma tragédia actual”, exercício-espectáculo que resulta 
de um Laboratório Teatral dirigido pelo encenador Andrzej Kowalski. O 
Festival termina dia 31 do mês corrente. Quatro grupos nacionais apre-
sentam os seus trabalhos, todos também no Arquivo Histórico: “Kinté 
de Motxi”, pelo Legi Tela; “O Guloso Mentiroso”, pelo grupo Os Paro-
diantes da Ilha (hoje); “Um olhar direccionado”, do Caravana Africana 
(25 de Julho); e “A busca do sonho”, pelo Surpresa da Madrugada (27 
de Julho). As participações internacionais nesta primeira edição do Fes-
tival são asseguradas pelo espectáculo “Pois é, vizinha” (Moçambique), 
com encenação de Maria Atália (26 de Julho, 19:00 horas, no Arquivo 
Histórico) e por dois espectáculos da companhia portuguesa Teatro Me-
ridional: “O Sr. Ibrahim e as Flores do Corão” (29 de Julho, Arquivo His-
tórico) e “Elas”, um recital de poesia de língua portuguesa com Natália 
Luiza (30 de Julho, Centro Cultural Brasil – São Tomé e Príncipe).

Maria Atália leva a "Vizinha" a São Tomé

As artes e cultura vão ao microscópio 
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S
omam-se dois anos que J. 
Armando convive com um 
problema na boca. O seu den-
te primeiro molar ficou des-
gastado por uma cárie. Com 

o passar do tempo, despedaçou-se. 
O agravamento do caso tornou a 
mastigação “um verdadeiro cas-
tigo”. A vida desta jovem mudou. 
Para pior. Mas, o medo de se dirigir a 
uma unidade sanitária, onde poderá 
beneficiar de tratamento, coloca-a 
numa curva mais perigosa ainda. E 
o contrário não deve ser considera-
do, pois especialistas em estoma-
tologia alertam, nesta reportagem, 
que a vida de J. Armando pode estar 
em risco. A condição que a acomete 
não se restringe a uma dor de den-
te. Pode ser a porta de entrada para 
problemas mais graves de saúde, 
pois “existe uma complexa associa-
ção entre as doenças orais e a saú-
de sistémica geral”, apontou Marla 
Correia, médica dentista de uma clí-
nica privada localizada na capital do 
país. Ocorre que “a boca é a porta de 
entrada dos microorganismos. En-
tão, para que se tenha saúde plena, 
saúde geral, é importante que a boca 
esteja em bom estado”, disse Angé-
lica Machiana, higienista oral, afecta 
no Ministério da Saúde (MISAU).

Mas, afinal, o que é saúde oral e 
o que mais se pode dizer sobre a sua 
importância? 

Angélica Machiana explicou que 
quando falamos de saúde oral nos 
referimos a uma parte do corpo “li-
vre do cancro oral, da garganta, de 
infecções e feridas orais, doenças 
periodontais, de cárie dentária, da 
perda de dente e distúrbios que li-
mitam a capacidade de um indiví-
duo morder, mastigar, falar, para 
além do bem-estar psicossocial. 
Tudo o que está no fórum da boca 
deve estar saudável e a funcionar 
em pleno. Isto é que é saúde oral”, 
destacou. 

E é fundamental termos a saúde 
em dia na cavidade bucal porque “se 
vou iniciar uma ingestão na boca é 
importante que tenha dentes em 
condições, bochechas em condi-
ções, tudo que faz parte da minha 
digestão deve estar em boas condi-
ções”, de contrário, “provavelmen-
te, irei ter problemas no organismo, 
senão estiver bem mastigado. O 
organismo terá dificuldade de ab-
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PERIGO NA CAVIDADE BUCAL

Reportagem Reportagem

Prevenção é melhor via para ter dentes saudáveis

Periodontite é mais perigosa que gengivite

Na cárie as bactérias tiram os minerais que compõem o esmalte

Angélica Machiana, MISAU

24 de Julho de 2022

Da simples dor de dente 
à migração de bactérias ao sangue
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Especialistas ouvidas pelo domingo alertam que a falta de cuidados pode provocar inflamação da gengiva e surgimento 
de microorganismos capazes de causar enfarte; complicações de gravidez, demência, entre outros problemas graves de saúde.

sorver em pleno os seus nutrientes. 
Mesmo que eu tenha uma alimen-
tação saudável, se não tiver dentes 
em condições para mastigar, bem 
mastigado, o organismo não terá 
condições de absorver”, aclarou a 
higienista oral. 

Indicou ainda que, quando o 
processo inicia de forma errada na 
boca, o indivíduo corre risco de ter 
“úlceras de estômago, gastrites”, 
até mesmo “aumento de peso, 
quando se mastiga com muita pres-
sa, pois não se dá tempo de o estô-
mago relacionar-se com o cérebro, 
para dizer ‘já chega!’ ; ‘não precisas 
de mais!’”. 

Entretanto, segundo Machiana, 
as doenças orais em si, que ocor-
rem na cavidade da boca, podem ser 
vastas e sistémicas. A falta de cuida-
dos “pode provocar uma gengivite, 
inflamação da gengiva e as bacté-
rias podem migrar para o sangue e 
provocar um enfarte; complicações 
de gravidez, parto prematuro, in-
fertilidade, demência, diabetes, 
infecções reumáticas respiratórias, 
periodontite, que é uma inflamação 
ou condição da boca que acomete 
o periodonto”. Conforme se vê, vai 
muito além do desconforto ou da 
sensibilidade na hora da refeição ou 
da dor causada pelas cáries, como 
poderá ser entendido adiante. 

Fala-se aqui de bactérias que 
podem provocar  doenças graves, 

a partir de um problema evitável 
ao nível da boca, que muitas vezes 
é negligenciado. Trata-se de várias 
espécies: “muitas espécies de bac-
térias. Então, cada uma provoca o 
que pode provocar”, a partir da-
quela parte do corpo - a boca - que  
“quando está doente, possibilita a 
migração pela corrente sanguínea 
e provoca essas diversas complica-
ções”. A questão de fundo é que é 
fundamental prevenir qualquer um 
destes quadros. Samuel Mahanja-
ne, um dos cidadãos que conversou 
com o domingo, disse que “tento 
ser rigoroso. Escovo três vezes ao 
dia e uso fio dental”. Mostrou-se 
ciente de que consumir “doces, 
bolos tem desvantagens, quando 
não se observa a higiene da boca”, 
e os especialistas, de facto, adver-
tem.  

Na prática, existem mais pre-
cauções a se ter, para se desviar da 
condição do dente da Merita - ou-
tra cidadã que falou com a nossa re-
portagem - que a obrigou a procu-
rar os serviços do Centro de Saúde 
do Alto Maé, na cidade de Maputo. 
Lá, “o médico disse-me que após o 
tratamento da cárie, precisamos de 
fazer limpeza dos dentes (destata-
rização)”. 

Mas, que a melhor ‘cura’, essa, 
deve partir desta jovem: “passar a 
escovar três vezes ao dia, sobretudo 
antes de dormir” e visitar os servi-

ços de estomatologia pelos menos 
duas vezes ao ano, segundo reco-
mendações das especialistas ouvi-
das pela nossa reportagem.

Tomara, pois tudo deve ser feito 
para evitar a perda de dentes, como 
aconteceu com Sérgio.  domingo 
encontrou-o sentado num canto 
do Centro de Saúde do Alto Maé. 
Esperava ansiosamente pelo aten-
dimento “para colocar a prótese”. 
Perdeu o dente há dois anos e com 
isso chegaram as restrições a vários 
níveis.  O sorriso é quase sempre 
acompanhado da mão na boca, 
tímido. Hoje, sabe mais da im-
portância de cuidar da saúde oral: 
“escovo os dentes 3 vezes ao dia. 
Quando vou dormir, nunca falho, 
para não dar chance às bactérias de 
causarem mais estragos”. 

E por falar em estragos, Angé-
lica Machiana, a higienista oral do 
Ministério da Saúde (MISAU), falou 
insistentemente de uma doença 
que considera “mais perigosa que a 
cárie, pois não dói: a periodontite”. 

Antes de avançar os seus ar-
gumentos, explicou em que con-
siste o periodonto: é a estrutura 
que suporta o dente: a gengiva, o 
osso, a alveolar. Se nós abrimos a 
nossa boca, vemos a gengiva, não 
o osso”. Em seguida, disse que na 
situação da periodontite, “essas 
bactérias vão ‘comendo’ aquele 
osso e fazem-no regredir, expondo 

o dente. Os dentes parecem maio-
res que o normal. Isto acontece 
quando o osso já não está na posi-
ção onde devia estar para proteger 
a raiz.”

E a má notícia é a que a perio-
dontite não é reversível. “Não, 
apenas é controlada. Numa rever-
são, teria-se que puxar o osso para 
a posição onde devia estar”, argu-
mentou. Prosseguiu afirmando que 
“pode-se controlar no momento é 
que é detectado. Nas consultas na 
unidade sanitária é feito o que os 
pacientes chamam limpeza dentá-
ria, que é uma destatarização. Neste 
procedimento são retiradas as bac-
térias que provocam aquela doen-
ça e  dá-se instruções para evitar a 
progressão da doença. O paciente 
deve cumprir as recomendações. 
Se assim o fizer, de facto, a destrui-
ção do osso é estabilizada. Senão, 
pode perder o dente. De repente, 
ao mastigar uma cana-doce, uma 
carne mal cozida, alguma coisa 
dura, o dente cai e fica na mão.”

CÁRIE
Ao falar da cárie, uma doença 

que ‘anda’ frequentemente de boca 
em boca, Angélica Machiana apon-
tou que “é a única que provoca dor 
de dente em si”. Trata-se de “uma 
doença infecciosa que provoca uma 
desmineralização no dente, isto é, 
quando o indivíduo come alguma 

que faz com que se consiga manter 
o dente”. Fundamental explicar que 
“quando o canal - que mantém o 
dente - está infectado as bactérias 
estão lá. Então, quando é tratado, 
faz com que que o dente seja man-
tido.”

SAÚDE ORAL
É MUITO CARA

Que existem alternativas à ex-
tracção do dente é um facto. Con-
tudo, algumas perguntas se mos-
tram fundamentais. Para começar: 
Será que os outros tratamentos 
são disponibilizados nas unidades 
sanitárias do nosso país? E mais: 
Qualquer cidadão pode arcar com 
tais despesas hospitalares? Angé-
lica Machiana, do MISAU, respon-
deu: “Temos, sim, nas unidades 
sanitárias. Lá o paciente pode ser 
observado pelo técnico, que ava-
lia se esse dente pode ser mantido 
através de tratamento.”

Avançou que há recursos hu-
manos distribuídos por 259 uni-
dades sanitárias com serviços de 
estomatologia até o distrito, “bem 
preparados”, que “temos médicos 
dentistas e técnicos de estomato-
logia.”

E em termos de custos, são 
serviços grátis? Se não, quanto se 
deve desembolsar para arcar com 
as despesas dos diferentes tipos de 
tratamento?

meticais e vai durar 3 meses. Ao 
passo que a reversão e/ou a cura é 
muito cara. Entretanto, paga-se 
a taxa de 1 metical na unidade sa-
nitária, pela consulta, até mesmo 
para a extracção do dente. E é ób-
vio que com este valor não conse-
guimos manter todo equipamento, 
tudo o que precisamos.”

E qual é a saída?  “Nalgumas 
unidades sanitárias, que têm con-
dições para tal, colocamos con-
sultas especiais, para que o serviço 
de saúde oral seja sustentável. En-
tão, apresentamos esta alternativa 
àquelas pessoas que têm condições 
de manter o dente. Tem algum cus-
to? Claro! Mas, é muito abaixo do 
que é cobrado no hospital privado.”

Após uma sondagem feita pelo 
domingo em algumas unidades 
sanitárias da província de Maputo, 
foi possível saber que uma limpeza 
dentária chega a custar 1800 me-
ticais; o tratamento de canal, 3 mil 
meticais; ‘chumbar’ o dente, 600 
meticais. A consulta especial custa 
600 meticais, enquanto a normal, 
1 metical. Estes preços pratica-
dos por alguns hospitais públicos, 
quando comparados com clínicas 
privadas, expõem uma considerá-
vel diferença. Nas privadas, a lim-
peza custa acima de três mil me-
ticais. Por esses números paga-se 
igualmente por uma consulta. Já o 
tratamento de canal gira em torno 
de 13 mil meticais ou mais, depen-

referiu que relatórios que chegam 
ao ministério trazem uma situação 
generalizada. De qualquer forma, a 
cárie é preocupante. 

Entretanto, existe um proble-
ma, sobretudo na província de Tete 
e em Namaacha, aqui na província 
de Maputo, que se chama fluorose. 
“Não é uma doença em si, é uma 
questão que põe os dentes mancha-
dos, pigmentos brancos ou, depen-
dendo da fase, pretos. Isso é causado 
pela ingestão excessiva de flúor na 
formação dentária. Em Tete, nor-
malmente a água tem flúor natural, 
e quando a pessoa ingere, pode pro-
vocar fluorose. Namaacha também, 
mas os casos são poucos em compa-
ração com Tete.”

Ainda assim, explicou que “o 
flúor tem a função de prevenir a 
cárie. Por exemplo, quando adqui-
rimos uma pasta de dentes, é pre-
ciso ter atenção para ver se tem ou 
não flúor. Senão, apenas será feita a 
escovação e não a protecção. O flúor 
repõe os minerais retirados pelas 
bactérias.”

PREVENÇÃO
E PROMOÇÃO

Ao nível do MISAU o que está a 
ser feito? Colocamos, ao que res-
pondeu: “são produzidos cartazes; 
vamos às televisões falar sobre a saú-
de oral; às comunidades; às escolas; 
aos mercados, a todos os lugares que 
têm aglomerados. Neste momento 
temos restrições por causa da Co-
vid-19, mas, de forma digital, temos 
vindo a falar. Fazemos isso também 
em hospitais, antes de abrirmos os 
serviços de estomatologia. Expli-
camos às pessoas que o dente deve 
ser mantido e não perdido. Então, 
instruímos a visitarem os serviços 
de estomatologia duas vezes ao ano, 
na unidade sanitária. Mesmo sem 
dores. E as pessoas já têm aderido a 
estas consultas, que custam 1 me-
tical”. Parte-se do princípio que 
“se as pessoas não previnem estas 
doenças, não é por vontade própria, 
mas por falta de conhecimento. 
Veja-se, por exemplo, que se um in-
divíduo com 50 anos, quando se vê 
sem dentes, acha que é um processo 
normal. Mas, não é! Então, falamos 
com essas pessoas para mudarem de 
atitude. E um dos objectivos do mi-
nistério é cobrir todas as unidades 
sanitárias do país com serviços de 
estomatologia.”

coisa ácida, por exemplo, há uma 
acção de bactérias, elas vão tirando 
os minerais que compõem o esmal-
te. Com o passar do tempo, aque-
la superfície fica cavitada, mole e 
forma um buraco. Essas bactérias 
migram: começam pelo esmalte, 
vão para dentina, que é a segunda 
camada do esmalte na constituição 
dentária, a pessoa passa a ter mais 
sensibilidade quando há um pouco 

de vento, ou ocorre uma alteração 
na cor do dente. E, como toda doen-
ça, pode progredir e atingir a polpa.

Quando chega a este extremo, a 
situação fica mais complicada, pois 
“a polpa tem terminações nervo-
sas, e é quando o cérebro recebe 
informações de que algo não está 
bem. Começa a doer. Infelizmente, 

é quando os pacientes correm para 
o hospital. Muitas vezes quando é 
difícil manter o dente na boca. A so-
lução que temos tido é a extracção. 
Infelizmente. A pessoa perde o den-
te, perde as funções daquele dente, 
a estética.”

Existirá uma alternativa à extrac-
ção? Questionámos, ao que respon-
deu: “Existe tratamento dentário. 
Se a pessoa se fizer presente à uni-

dade sanitária numa fase inicial, é 
possível restaurar o dente, mantê-lo 
na boca com todas as suas funções.”

O tratamento de canal, um dos 
procedimentos amplamente divul-
gados sobretudo em clínicas pri-
vadas, seria uma boa alternativa? 
Perguntámos. Machiana disse que 
sim. “É uma boa alternativa, por-

A especialista respondeu: “A 
saúde oral é muito cara: a restau-
ração, a reversão das doenças. Mas 
também é muito barata. Sabem 
porquê? Prevenção. A prevenção 
é a coisa mais barata que existe. 
Compra-se uma pasta de dentes 
uma vez por mês, a 60/70 meticais; 
compra-se a escova de dentes a 25 

dendo da clínica. 

ZONAS MAIS 
PROBLEMÁTICAS

Ao ser questionada sobre as zo-
nas mais problemáticas no país, em 
termos de ocorrência de doenças do 
fórum da boca, Angélica Machiana 
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Reportagem

Encher a escova de pasta dificulta a higiene Gengiva saudável                                                   Gengivite                                                                     Periodontite

Marla Correia, médica-dentista

Pacientes com cárie

domingo traz algumas orien-
tações deixadas por Marla Cor-
reia, médica-dentista.   Para 
além das complicações já refe-
ridas, nesta reportagem, apon-
tou para halitose, mau hálito, 
causado com mais frequência 
pela acção de certas bactérias 
bucais nas partículas de comi-
da dentro da boca, por causa da 
má higiene oral e outros facto-
res, comum entre pessoas com 
gengivite e periodontite. Veja, 
em seguida, algumas explica-
ções e orientações. 

De um modo geral, que tra-
tamentos são realizados na es-
tomatologia?

Há vários tipos: desde uma 

simples limpeza dentária até à 
extracção do dente. Por exem-
plo, se for cárie dentária, vai 
depender do estágio em que 
a mesma se encontra. Estan-
do em estágio inicial, apenas a 
restauração - o famoso “chum-
bo” - ou então a massa branca 
da cor dos dentes - é necessária. 
Em casos mais avançados, pode 
ser necessário fazer um trata-
mento de canal – limpeza den-
tro da raiz do dente, retirando 
a sua polpa, limpando e desin-
fectando o interior do dente, 
para aliviar a dor dentária, re-
parar e salvar o dente - ou ainda 
fazer a extracção do dente.

Quantas vezes ao dia deve-

Quantidade de espuma cria 
falsa sensação de limpeza

- Marla Correia, médica-dentista
-se escovar os dentes? 

A escovagem dos dentes  
inicia-se após a erupção do 
primeiro dente. Deve ser reali-
zada 3 vezes ao dia, a seguir às 
principais refeições, sendo im-
prescindível escová-los antes 
de dormir.

Qual é a quantidade de pasta 
dentífrica ideal?

Para crianças até aos 3 anos 
de idade, a quantidade deve 
ser equivalente à metade de um 
grão de arroz. Dos 3 aos 7 anos 
a quantidade deve ser equiva-
lente a um grão de arroz. Acima 
dos 7 anos a quantidade de pasta 
de dente ideal deve ser propor-
cional ao tamanho de uma ervi-
lha.

É comum acreditar que mais 
pasta dentífrica é igual a uma boa 
limpeza. Ao contrário do que se 
pensa, a quantidade de espuma 
gerada pelo produto pode atra-
palhar o processo e criar a falsa 
sensação de limpeza. Portanto, 
fica mais fácil a formação de pla-
cas, cáries e outras complicações.

Tempo de escovação?
 Em média 2 minutos. 
Que tipo de escova dentária é 

adequada?
Deve-se optar sempre por 

escovas com cerdas macias (ex-
tra macias, softs ou ultra softs), 
com cerdas niveladas ( do mes-
mo tamanho) e cabeça pequena 
e bordos arredondados, para que 
se consiga chegar até aos últimos 
dentes.

 “Fuja” de escovas com cerdas 
duras ou médias, porque desgas-
tam o esmalte dentário e danifi-
cam a gengiva: de cerdas irregu-
lares e de cabeça grande, porque 
não consegue chegar a região 
mais posterior.

Tempo de ‘vida’ da escova 
dentária?

Deve ser trocada a cada 3 me-
ses. Contudo, é importante fazer 

a troca das mesmas sempre que 
tivermos gripe, resfriados, infec-
ções na garganta ou tosse. Deve 
ser descartada após melhoria 
do quadro, pois os vírus podem 
continuar na escova por muitos 
dias.

E pasta de dentes, quais de-
vem ser adquiridas?

Quem tem uma boca sau-
dável, não deve usar o mesmo 
tipo de produto que alguém que 

sofre de gengivite ou sensibili-
dade nos dentes, por exemplo. 
É importante consultar sempre o 
dentista para que possa indicar a 
melhor pasta.

Devemos bochechar após es-

covar os dentes? 
Não. Bochechar com água 

após escovar os dentes impede 
que obtenha o flúor contido nas 
pastas de dentes para a preven-
ção de cáries. Deve apenas cus-
pir.

É obrigatório fazer o uso do 
enxaguante oral? 

Os bochechos com enxa-
guantes orais não são obrigató-
rios na rotina de higiene oral. O 

seu uso é opcional. Porém, não 
devem ser usados como subs-
titutos da escovagem e do fio 
dentário em hipótese nenhuma 
e não devem ser utilizados todos 
os dias. 

1 2 3
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Gráfica

A arte de tecer rima com o bico de um tecelão, 
o audacioso soldadinho de duas patinhas com va-
lor de mil. Aquele que enrola com mestria os fios e 
esmera-se na construção do seu ninho. 

De ramagem em ramagem,  que tão bem 
formam os belos esverdeados ramalhetes, hip-
notizam a retina dos apaixonados por obras pri-
morosas da bela dona natureza, e de poses não 
combinadas se enquadram em ‘click’! 

Suas vestimentas amarelas em corte plissa-
do denunciam o desassossego e o apego por suas 
criaturas, que completam esta narrativa que tam-
bém retrata o ciclo da vida, captada pelo olhar 
apaixonado do fotojornalista Alfredo Mueche. 
Uma verdadeira poesia em fotografia. 

 É a arte de criar pelo olho; de mostrar a en-
genharia dos pássaros nas alturas, que constroem 
tão divinamente as suas casas em forma de bolsas 
e, acima de tudo, cuidam; cuidam de suas criatu-

ras; cuidam: através das coisas e do  coração.
Esta parceria de grandes autores - da fotografia 

e dos soldadinhos de penas amarelas - ensinam 
aos humanos a importância da vida; uma vida 
colorida, preenchida de amor: amor dos pais pe-
los filhos; amor entre pais e filhos; entre irmãos; 
amor entre parceiros da vida; amor pela natureza; 
pelo brilho do verde, do azul do céu e pelo amare-
lo das aves e das coisas. 

É um giro pela natureza que recobra da nossa 
memória o bem mais importante do mundo, o 
amor. 

 Do tecelão, do periquito, da calopsita ou de 
qualquer outro pássaro, o mundo clama por re-
produção de lindas histórias de amor, de zelo. 
Nunca é tarde para aprender. Os encantos da 
vida estão em qualquer recanto. As grandes lições 
também.

CAROL BANZE

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

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

palavras e podem ser enviados para os seguin-

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

Polícia municipal 
nas terminais 

Na última segunda-feira, os transpor-
tadores semicolectivos de passageiros 
paralisaram as suas actividades, como 
forma de protesto, por causa do sucessivo 
agravamento dos preços dos combustí-
veis líquidos no país que tornam o negó-
cio inviável.

Sabemos que a subida dos preços de 
combustíveis assola todo o mundo, mas 
em Moçambique o cenário tem sido mais 
grave porque importamos tudo. Depen-
demos completamente da produção de 
outros países e isso torna-nos vulnerá-
veis.

Ora, vamos aos “chapeiros”. Estes 
agravaram os preços dos transportes em 
Janeiro e, de lá para cá, os preços dos 
combustíveis subiram três vezes, por isso 
não foi surpreendente esta paralisação. A 
verdade é que, nos últimos meses, o cus-
to de vida tem vindo a subir em Moçam-
bique e a questão do transporte só veio 
agravar ainda mais a situação.

É que a maior parte dos usuários des-
tes serviços vive em zonas de expansão 
que, por sinal, ficam longe da cidade, o 
que faz com que se pague mais caro ainda 
pelo transporte, sem contar com as liga-
ções. E nestas zonas não existem auto-
carros.

Então, como se resolve o problema 
desta população? A solução encontrada 
para amainar os ânimos dos “chapeiros” 
é o pagamento de um subsídio, que vai 
para o cidadão. Só que a condição é que 
este cidadão tenha o cartão “Famba”. 
Duvido que esta modalidade dê resulta-
dos positivos porque os cartões muitas 
vezes não estão operacionais nos poucos 
autocarros que têm os dispositivos. Quer 
dizer, mesmo com o cartão é preciso ter 
dinheiro em numerário. E muita gente 
nem sequer sabe onde tratá-lo e o que é 
necessário para o efeito.

Vamos a um exemplo simples: nas 
zonas de Bobole, Boquisso, Santa Isabel, 
entre tantas outras não há autocarros em 
circulação e lá vive muita gente. Quem 
garante o transporte destas pessoas são 
aqueles “chapas” que, por motivos di-
versos, não estão licenciados.

A questão que se levanta é como é que 
os residentes destes bairros vão aceder 
aos subsídios? 

No meu entender, é preciso encon-
trar-se uma solução que vai beneficiar, 
de facto, a toda a população moçambi-
cana. 

Carolina Manhique

Sobre o problema 
do transporte público

Intriga-me bastante a actuação da 
polícia municipal afecta às terminais 
de transportes de passageiros a nível da 
cidade da Matola. Perdoe-me se estiver 
equivocada, mas sempre acreditei que 
o seu papel naquele locais fosse, entre 
outros, resolver o crónico problema de 
encurtamento de rotas. Porém, lamen-
tavelmente,  não tem sido assim.

Se alguém duvida que se dirija à ter-
minal da Matola Gare, onde as entrevis-
tas são uma realidade cruel para quem 
deseja apanhar um “chapa” para rotas 
como Patrice Lumumba, T3, Machava, 
Zimpeto, entre outros pontos. Bom, às 
entrevistas até podemos, infelizmente, 
dizer que estamos acostumados, mas 
diante da polícia Municipal, é demais. 

Os transportadores, intermediados 
pelos “modjeiros” fazem e desfazem 
diante da polícia. 

Eles gritam para quem quiser ouvir 
que só levam passageiros que vão à pa-
ragens próximas e a polícia faz ouvidos 
de mercador diante deste cenário. Os 
passageiros são obrigados a fazer inú-
meras ligações porque não são levados 
ao destino.

O que mais me deixou triste foi apre-
sentar a situação aos agentes porque 
em algum momento cheguei a pensar 

que não estavam a ver o que acontecia. 
Engano meu. Os modjeiros riram-se 
na minha cara e num gesto de concor-
dância, o agente que, infelizmente não 
pude ver o nome, simplesmente sorriu 
assentindo aquele desmando. 

Como utente e, principalmen-
te como cidadã, senti-me humilhada. 
Sinceramente, não sei mais aonde devo 
recorrer. 

A corrupção é  tanta que, nestes lo-
cais, um agente da polícia abdica do seu 
dever para, justamente, defender o in-
frator. É preocupante, mas hoje em dia, 
eles fazem-no sem medo. 

Diante disso me questiono, o que 
deve fazer o cidadão nestas situações? 
Somos “assaltados” diante de quem 
nos deve defender. Os transportado-
res fazem manifestações, reivindicam 
quando se sentem prejudicados, e nós? 
Até quando temos que aceitar estes des-
mandos? Num troço que devíamos, em 
norma, gastar doze Meticais, estamos a 
gastar em torno de 36 Meticais. 

Haja justiça! A vida está difícil para 
todos.

Marcela  Malate

Valeram a pena as nacionalizações? 
Passam, hoje, 46 anos desde que o primeiro Gover-

no de Moçambique independente, liderado por Sa-
mora Machel, declarou a medida de nacionalizações, 

restituindo ao povo o direito de ser proprietário de 
imóveis, antes na posse do colonizador. Foi declara-
da igualmente a nacionalização da Saúde, Educação e 

Justiça. Por ocasião desta data, domingo foi à rua para 
colher a opinião de alguns cidadãos em relação a esta 
acção.

MEDIDA ACERTADA

- Casemiro Mondlane, tra-
balhador 

Nacionalizar os prédios foi 
uma medida acertada, embora 
tenha tido suas consequências 
por haver gente que na altu-
ra não estava preparada para 
entrar nas casas sofisticadas. 
Muitas dessas pessoas viviam 
em zonas rurais, nas casas de 
caniço, barracas, e em pou-
co tempo tiveram o direito de 
viver em casas modernas. En-
tretanto, o tratamento que de-
ram aos edifícios não foi bom 
porque não estavam habitua-
das a esse estilo de vida, não 
trataram bem as casas.

Se o povo tivesse benefi-
ciado de uma preparação, os 
prédios ainda teriam um bom 
aspecto. 

CULPA DO COLONO 

- Eusébio  Demba, vende-
dor 

Os moçambicanos não es-
tavam preparados para viver 
em prédios e a culpa é dos por-
tugueses. A partir do momento 
em que você isola uma pessoa 
para não ter acesso a determi-
nadas condições de vida você 
é o culpado. Os colonizadores 
não queriam que os nativos ti-
vessem uma vida condigna. 

Apesar de tudo isso, foi 
uma medida boa do Governo 
moçambicano nacionalizar os 
prédios.  Entregar os prédios 
aos moçambicanos não foi er-
rado.

FOI NECESSÁRIO

- Maria Elisa,  funcionária

Os moçambicanos não es-
tavam preparados para viverem 
nos prédios. Mas, como estáva-
mos independentes, foi necessá-
rio ocupar as casas. É complicado 
para uma pessoa que está habi-
tuada a viver no campo mudar-
-se para viver na cidade.

Nos dias de hoje, infelizmen-
te, os moçambicanos não fa-
zem a manutenção dos edifícios 
como deve ser. Muita coisa está 
estragada e ainda vai se estragar 
porque não há intervenções da 
parte do Governo através do mu-
nicípio, que poderia colaborar 
com os moradores dos prédios

UM GRANDE DESAFIO

- Acinta Duarte, recepcio-
nista

Foi acertada a medida de 
nacionalização dos prédios, 
porque é de direito por ser-
mos moçambicanos. Estáva-
mos a ter de volta o que era 
nosso. O ser humano sociali-
za-se à medida que o tempo 
vai passando. Foi um desafio 
colocado aos moçambicanos. 

Entretanto, ainda temos 
problemas financeiros para 
assegurar a manutenção das 
casas. Mas tirando isso foi 
uma das melhores decisões 
que o Governo tomou.

AGRADEÇO 

A SAMORA

- João Sales, agricultor

Nós lutámos para ter aquilo 
que é  nosso. Batalhámos para li-
bertar o país das mãos do colono. 
O sacrifício feito na guerra deu 
frutos. 

Hoje podemos nos orgulhar 
das nossas conquistas. Mas, ape-
sar disso, ainda há muito trabalho 
por se fazer nesta nação. Precisa-
mos de construir um futuro me-
lhor, mas para isso é preciso tra-
balhar para haver modificações.

Agradeço os princípios do 
presidente Samora Machel por 
esta medida que nos tirou da es-
cravatura.

UMA BOA DECISÃO 

- Lizete Zandamela, fun-
cionária

As nacionalizações foram 
uma boia decisão. É que por 
causa da política do colono, 
o povo não tinha o direito de 
viver numa boa casa. Por isso 
esta decisão do governa foi 
acertada. Os moçambicanos, 
através da luta armada, deram 
a sua vida em prol da libertação 
nacional. Então, uma vez con-
quistada a independência era 
natural tomar aquilo que per-
tencia ao povo.

Não fazia sentido o povo 
ter liberdade e ainda continuar 
com os prédios sob domínio do 
colonialismo português. Foram 
uma boa porque passamos a 
usufruir aquilo que é nosso.
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- Vovó Celestina Mabote, em conversa com o 
jornal domingo

MODO DE PREPARAR

Tempo: 8 minutos
-Caramelo :
-70 gr de açúcar 
-um pouco de água 
Pudim :
-200 ml de leite condensado 

-200 ml de leite de coco 
-4 ovos 
-50 gr coco ralado 
Materiais
Forma própria para micro-

-ondas (usamos 14x22 cm)

Pudim de coco
do micro-ondas 

INGREDIENTES

RECEITA

Caramelo: numa panela, coloque o açúcar e um pouquinho de água. 
Deixe no fogo médio até formar o caramelo. Verta/despeje imediata-
mente na forma do pudim (própria para micro-ondas). Pudim: numa 
tigela, misture o leite de coco, leite condensado, os ovos e o coco rala-
do. Verta/despeje sobre a forma (onde está o caramelo). Leve ao micro-
-ondas por 8 minutos na potência máxima. Verifique a cozedura (co-
zimento) com um palito de madeira. Se sair limpo, está pronto. Senão, 
continue o cozimento. Retire e deixe arrefecer/esfriar completamente 
antes de desenformar. Está pronto! 

Fonte: petitchef

Frutas poderosas

Há homens que vivem
de boca levantada em casa

Consumir frutas é uma as maneiras mais 
saborosas e divertidas de acrescentar vita-
minas, fibras e minerais na alimentação. Se-
lecionamos as 7 frutas poderosas – e suas 
características nutricionais — para você adi-
cionar nas suas refeições. Veja!

Maçã: Rica em água, antioxidantes e vi-
taminas, ela também é uma boa fonte de 
fibras alimentares, ajudando a controlar o 
funcionamento intestinal, o nível de glicose 
no sangue e também o de colesterol.

Pera: Ingerir uma pera por dia também 
ajuda a aumentar o consumo de vitaminas 
A e C, além de minerais como o potássio e o 
fósforo.

Morango: Os antioxidantes ajudam a ci-
catrizar ferimentos, melhoram a circulação 
do sangue, protegem as células da ação de 
radicais livres e até aumentam a absorção de 
ferro, combatendo quadros de anemia.

Ameixa: Ela melhora o trânsito intesti-
nal e controlam a circulação de gordura no 

sangue. Além disso, a ameixa é rica em vita-
minas como A, C, K, complexo B e minerais 
como o cálcio, ferro e zinco.

Amora: Além de saborosa, conta com vá-
rias propriedades importantes para a saúde. 
É anti-inflamatória e antioxidante, além de 
diurética e bastante nutritiva.

Banana: A banana tem vitamina A, cálcio 
e, principalmente, potássio em sua compo-
sição. Isso torna esse alimento uma óptima 
opção para manter sua musculatura saudável 
e evitar os indesejados quadros de câimbra. 
Além disso, é rica em fibras alimentares e 
ajuda a saciar o apetite.

Laranja: É a fonte mais famosa de vita-
mina C da nossa alimentação. Além de super 
suculenta e saborosa, ela é rica nesse antio-
xidante natural, em energia e também em 
vitamina A (que é essencial para os olhos).

Fonte: https://content.paodeacucar.
com/saudabilidade

Há um pensamento tido por muitos como uma 
base para desarmar o mal- humorados, que defen-
de que o sorriso é o ‘antídoto’ para desanuviar o 
ambiente, contaminá-lo de bons ares. Sugere que 
se sorria com a alma, não apenas com os lábios.

Quem dera que assim fosse. O mundo seria 
mais leve, aprazível, sobretudo  quando se fala do 
mundo que compõe a vida de parceiros na vida, na 
casa, no lar. 

É que o dia-a-dia mostra que aquela fórmula 
em forma de ideia não é tão exequível assim, pois 
há quem sequer consegue sorrir com os lábios, e 
ai de quem o aconselha a fazê-lo com a alma.... 
Chega a ser um sacrifício às contas de tal mortal de 
coração empenado.

Ainda assim, a vovó Celestina Mabote, residen-
te em Maputo, em conversa com o jornal domingo, 
‘insiste’ em dizer que é preciso cultivar  ambientes 
são, sim. De contrário, o lar torna-se um lugar in-
suportável de se estar. No meio de um bate-papo 
agradável com o domingo, chama atenção para um 
facto: a existência de homens  que vivem de boca 
levantada em casa: “vatsama hikubinya-binya (fa-
zem caretas), levantam a boca, assustam a mulher, 
as crianças. Lepso apsiyake (não edifica). O ho-
mem tem que dar amor à mulher, conversar com 
ela sobre a vida no serviço, em casa, fazer planos; 
educar os filhos, brincar com eles, colocá-los no 
colo. E não criar ambiente tenso em casa, como se 
fosse um militar”, rematou.

SAÚDE
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CORPO DE 
SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro:   82 198
 Geral:  21322222
 21322334

MUSEUS

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

HOSPITAIS

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

06:00 Telenovela: “Se Nos Deixarem”   
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da 
Bruxa” Continuação
07:00  Bom Dia Moçambique Directo
09:00 TV Surdo  
09:30 Debate de Palmo e Meio: 
Lisleny Bilder Langa   
Gravado/Inhambane
10:00 Desenhos Animados: Código 
do Puzzle   Episódios 30 e 31
10:30  Janela Económica 
Desenhos Animados: CHAVES - “A Casa da 
Bruxa” Repetição
11:30 Antena do Soldado   
12:00 Análise Global     Directo
13:00 Jornal da Tarde Directo
14:00 Canal Zero    
14:30 Moçambique Digital 
  15:00 Gala: Moozika Kizomba 
Festival   Parte 02/Final
15:45 Passadeira Vermelha   
16:00 Gala: Masseve   
18:00 Baía do Indico   
18:30 Inspirações: Em Conversa Com 
Sol de Carvalho/Cineiasta    
19:30 Domingo Familiar  
20:00 Telejornal Directo
21:00 Grande Entrevista: Hélder 
Martins/Combatente da Luta de Libertação 
Nacional   
22:00 Espectáculo: Michael Jackson - 
“This Is It”   
23:40 Inspirações: Em Conversa Com 
Sol de Carvalho/Cineiasta Repetição
00:30 Canal Zero Repetição
01:00 Domingo Familiar    Repetição
01:30 Agora Nós: Muitos casamentos, 
Poucos Lares  Repetição
02:30 TV Surdo Repetição
03:00 Grande Entrevista: Hélder 
Martins/Combatente da Luta de Libertação 
Nacional Repetição
04:00 Passadeira Vermelha  
Repetição
04:15 Antena do Soldado   
Repetição
04:45 Análise Global      Repetição
05:40  Hino Nacional

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

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

1:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUI

09:15- DESPORTO/CULTURA E 
SAÚDE

10:00- NGOMA MOÇAMBI-
QUE-2022

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

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ESTA SEMANA ACONTECE

14:30 - DOMINGO DESPORTIVO

18:10- LETRAS E SONS

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE 

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

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

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

24 de Julho de 2022

CINEMA

Agenda
Cultural

Arma usada por Han Solo 
nos filmes vai ser leiloada

A Escola do Bem
e do Mal com estreia 
para Outubro

ÁRIES (21/3 A 20/4) 
Não seja precipitado. A mudança é possível, 
mas é importante planear tudo com ante-
cedência. Recorde o seu progresso e os seus 
feitos, assim como os falhanços, para que 
possa aprender a partir deles da próxima 
vez.  
TOURO (21/4 A 20/5)
Será bem sucedido em convencer as pessoas 
para praticamente tudo. Os seus argumen-
tos serão fortes e irrefutáveis, o que pode ser 
útil, quer no trabalho para ganhar um inte-
ressante contrato para uma empresa ou até 
na vida pessoal.Irá experienciar momentos 
interessantes, os quais não conseguirá es-
quecer. 
GÉMEOS (21/5 A 20/6)
Não se agarre em demasia aos sonhos que 
podem atrai-lo, mas que podem ser impos-
síveis de alcançar, pelo menos por agora. Só 
está a desperdiçar energia preciosa. 
CÂNCER (21/6 A 21/7)
Não fique triste quando as coisas não fun-
cionam. Pode exceder-se de cada vez. To-
das as pessoas têm os seus dias, portanto 
elas entenderão. Confie os seus problemas e 
a melancolia desaparecerá.
LEÃO (22/7 A 22/8)
Preste suficiente atenção às pessoas à sua 
volta. Não seja egoísta e não se coloque 
sempre em primeiro lugar. Com esta atitude 
não ganhará muitos amigos, independen-
temente de onde quer que esteja. 
VIRGEM (23/8 A 22/9)
Apesar dos pequenos défices serem fáceis 
de superar, deve prestar dupla atenção a 
esses. Existe perigo que estes problemas 
podem ficar muito maiores com o decorrer 

do tempo. Deve confiná-los desde o início e 
livrar-se deles. 
LIBRA (23/9 A 22/10)
Existem momentos em que pode escolher 
pretendentes, mas hoje em dia não está 
com tanta sorte. Não desespere, ao invés, 
preste atenção aos seus amigos ou a si.
ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
As estrelas estão na constelação errada. Evi-
te situações complexas quer no trabalho ou 
em casa, assim como na sua vida amorosa. 
Confrontações desnecessárias irão colocá-
-lo em sarilhos. .
SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
Deixe a iniciativa para outros e seja paciente 
com o que acontece. Apenas não se faça de 
inacessível, caso contrário irá assustar todos 
os possíveis futuros conhecidos. Não tem de 
controlar tudo. Dê espaço aos outros tam-
bém.
CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Pode esperar boas notícias. Finalmente está 
a começar a florescer e a sua disposição fi-
cará melhor a cada minuto que passa. Evite 
ser demasiado imaginativo. Mantenha-se 
com os dois pés no chão. Trate melhor o seu 
amor. AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
Defina as fronteiras do seu relacionamento, 
o que está bem e o que não está. Desta for-
ma pode prevenir muitas futuras situações 
ou problemas embaraçosos, mesmo apesar 
de esta conversa não ser agradável. 
PEIXE (20/2 A 20/3)
Não se substime. Existe muito mais em si 
do que aquilo que pensa. Finalmente terá a 
oportunidade para o provar e além do mais, 
após superar uma situação séria e desafia-
dora terá a recompensa merecida.

STAR WARS

A arma original usada por 
Harrison Ford( Han Solo) nos 
filmes da Star Wars para erra-
dicar o Império Sith será lei-
loado pela Rock Island Auction 
Company em Agosto próximo.  
Esta arma DL-44 Heavy Blas-
ter Pistol da trilogia não é uma 
réplica. Apareceu pela primei-
ra vez em Star Wars: Uma Nova 
Esperança  em 1977 e posterior-
mente nos clássicos-O Império 
Contra-Ataca , em1980 e O Re-
torno Jedi , em 1983. 

De acordo com a impren-
sa internacional, a arma havia 
sida perdido nas filmagens de 
1977, sendo substituído nas se-
quências e encontrado poste-
riormente, ganhando um cer-
tificado de originalidade que 
será usado no leilão. A peça será 
leiloada no dia 27 de Agosto 
acompanhada de uma foto au-
tografada pelo ator e tem uma 
estimativa de ser vendido entre 
US$ 300 a 500 mil dólares. 

O anúncio foi feito nas redes 
sociais da Rock Island, mos-
trando a peça e a imagem de 
Solo. “A partir de hoje, você 
pode encontrar o RIAC na Co-

A Netflix revelou, na última quinta-feira, a data de estreia do filme 
de fantasia :A escola do Bem e do Mal, para  21 de Outubro corrente . 
O longa, baseado no livro infantil homônimo de Soman Chainani, ga-
nhou, também, o primeiro pôster oficial. Baseado em uma série de livros 
adolescentes, A Escola do Bem e do Mal ganhou um primeiro olhar no 
Geeked Week 2022,  um evento da Netflix.

Durante a Geeked Week 2022, a Netflix divulgou um vídeo que mui-
tos fãs acreditavam jamais ver: a exibiçao oficial de A Escola do Bem e 
do Mal. Baseada em uma série de livros de sucesso, a adaptação levará a 
transmissão toda a magia existente na franquia, fazendo a alegria dos fãs 
que espera há tempos pelo filme.

No decorrer do painel, um encontro do autor dos livros, Soman Chai-
nani, com as protagonistas Sofia Wylie (Agatha) e Sophia Anne Caruso 
(Sophie), aumentou ainda mais a expectativa para o longa metragem, 
conversando sobre assuntos como as audições do elenco, a preparação 
para a filmagem, suas personagens e, é claro, a tão aguardada estreia.

Em certo ponto do papo, Chainani chegou a comparar o facto da sua 
obra ganhar vida com acertar os números da loteria, demonstrando o 
quão sortudo ele se considera por conseguir levar para o cinema um ma-
terial ao qual trabalhou por anos. Segundo o escritor, às vezes, ele ain-
da se pega duvidando da própria realidade, parecendo que irá acordar a 
qualquer momento. “Passei dez anos construindo esse mundo, então, 
nunca sequer concebi a possibilidade de que ele se tornaria real. Quando 
soube que viraria filme, foi como ganhar na loteria. Como uma ideia de 
que isso está realmente acontecendo e você tem de ficar se acordando 
deste sonho vivo que está tendo”, contou o autor.

Em The School For Good And Evil (nome original do filme), Sophie 
é uma menina que esperou a vida toda para ser levada à Escola do Bem 
e do Mal, um lugar que treina seus alunos para serem heróis ou vilões. 
Contudo, Agatha, que possui a antipatia de muitos por ser considerada 
uma bruxa, não está pronta para deixar sua única amiga ir, tentando im-
pedir que Sophie parta. Nesse conto de fadas, as duas vão descobrir que o 
destino tem planos próprios, nem sempre acontecendo da maneira que 
a gente espera.

mic Con no estande nº 1715, 
onde encontrará tesouros de 
elite de Hollywood, como o 
DL-44 Blaster de Han Solo e as 
pistolas na tela de Angelina Jolie 
de “Lara Croft: Tomb Raider.”, 
complementa a publicação.  
Harrison Ford ficou conheci-
do nas telonas como Han Solo, 
deixando sua marca ao lado 
de personagem ganhou filme 
solo em 2018, Han Solo cheio 

de easter-eggs e com Emilia 
Clarke no elenco. Além disso, 
Ford tem grandes filmes em 
sua carreira como Blade Run-
ner: O Caçador de Andróides 
(1982), Blade Runner 2049 e 
os longas de Indiana Jones, 
que ganhará seu quinto filme e 
há rumores de que Chris Pratt 
as Carrie Fisher (Leia Organa) e 
Mark Hamill (Luke Skywalker). 
Seu per
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Isaura Nyusi dirigindo-se aos participantes do seminário

DESVIO DE DINHEIRO DE MINEIROS

Traçado plano de redução
do analfabetismo no país

M
o ç a m b i q u e 
traçou um 
plano para 
reduzir a taxa 
de analfabe-

tismo dos actuais 39 
para 26 por cento até 
2024. 

A informação foi 
avançada pela esposa do 
Presidente da Repúbli-
ca,  Isaura Ferrão Nyu-
si,  no encerramento do 
Seminário Nacional do 
Movimento de Advo-
cacia, Sensibilização e 
Mobilização de Recur-
sos para Alfabetização, 
realizado recentemen-
te na cidade de Pemba, 
Cabo Delgado.

Além de traçar me-
tas, o seminário tinha 
como objectivo avaliar 
o grau de cumprimento 
das actividades realiza-
das desde o ano passa-
do. 

“Podemos afirmar 
que atingimos os objec-
tivos a que nos propu-
semos ao planificar este 
seminário e saímos mais 
fortificados e compro-
metidos com a causa da 
alfabetização de modo 
a superarmos os níveis 

actuais”, disse.
Durante o seu dis-

curso de encerramento, 
Isaura Nyusi referiu que 
o cumprimento do plano 
de acção para aceleração 
da alfabetização de jo-

vens e adultos reforça o 
compromisso do Gover-
no de reduzir a taxa de 
analfabetismo no país.

Deste modo, reco-
nheceu o esforço em-
preendido pelo Go-

verno para garantir 
a escolarização das 
crianças e adolescen-
tes através da extensão 
do acesso e medidas de 
retenção dos jovens e 
adultos na escola.

No entanto, a es-
posa do Presidente da 
República defendeu a 
necessidade de reforçar 
a provisão de mais cur-
sos de curta duração, 
com vista a capacitar 

as comunidades para 
a promoção do auto-
-emprego, com reflexo 
directo na melhoria da 
vida das mesmas. 

Entretanto, apesar 
dos avanços registados 
entre 2021-2022, Isau-
ra Nyusi referiu que 
persistem alguns de-
safios no processo de 
inscrição dos alfabeti-
zandos e contratação 
dos alfabetizadores. 

No entanto, alguns 
factores são aponta-
dos como catalisadores 
deste desafio, nomea-
damente as mudan-
ças climáticas que têm 
afectado as regiões 
Centro e Norte e por 
último o terrorismo em 
Cabo Delgado.

“Quero aqui agra-
decer a prontidão de-
monstrada na mobi-
lização de apoios para 
os nossos concidadãos 
e, mais uma vez, rei-
terar que é nosso papel 
mobilizar, sensibilizar 
e advogar, junto do 
Governo, os parceiros 
nacionais e internacio-
nais para o aumento da 
taxa de alfabetização 
país”, afirmou.

A sentença do Caso DTM (Direcção do Trabalho Mi-
gratório) poderá ser conhecida na próxima quinta-fei-
ra, segundo informação avançada inicialmente pela 
juíza Evandra  Wamusse.

O processo, julgado pela 10ª Secção Criminal do Tri-
bunal Judicial da Cidade de Maputo, tem como mote o 
desvio dos cofres do Estado moçambicano de mais de 
113 milhões de meticais, entre 2010 e 2014, resultantes 
dos descontos efectuados pelos mineiros que traba-
lham na África do Sul e taxas cobradas na contratação 
de mão-de-obra estrangeira. 

No total estão pronunciados neste processo movi-
do pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção, 11 
arguidos, entre os quais a antiga ministra do Trabalho, 
Helena Taipo. Todos os implicados negaram as acusa-
ções  que pesam sobre si, enquanto o Ministério Públi-
co pediu a aplicação da pena máxima e restituição do 
valor desviado.

Os arguidos estão pronunciados do cometimento 
dos crimes de peculato, abuso de confiança, participa-
ção económica em negócio, falsificação de documen-
tos e uso ilícito de instrumentos legítimos.

Sentença do “Caso DTM”poderá 
ser conhecida esta semana
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Chipande chama jovens 
à libertação económica 

“A nossa arma nacional para a conquista económica é a união”, Alberto Chipande

Juventude apelada a não agir contra o próprio país

Publicidade

A 
juventude moçambi-
cana deve apostar na 
educação e no domí-
nio das tecnologias por 
forma a garantir a li-

bertação económica do país, que 
constitui um dos maiores desa-
fios da actualidade. 

O repto foi lançado ontem, 
na cidade da Matola, por Alberto 
Chipande, General na Reserva, 
combatente da Luta de Liberta-
ção Nacional e membro da Co-
missão Política da Frelimo, numa 
palestra por si proferida à Orga-
nização da Juventude Moçambi-
cana (OJM), alusiva aos 60 anos 
da Frelimo.

O evento decorreu sob o 
lema: “desafios e perspectivas 
da juventude moçambicana nos 
dias de hoje”.

Na ocasião, Alberto Chipande 
disse que um dos principais de-
safios dos jovens moçambicanos 
no presente século é a liberta-
ção económica, sendo possível 
através do domínio da ciência e 
das tecnologias. “Têm de domi-
nar estas ferramentas. E devem 
apostar na inovação como base 
para o desenvolvimento eco-
nómico e social sustentável do 
país.”

Esclareceu que, tal como no 
passado, a juventude de hoje não 
pode esperar por outros. Tem 

de fazer a sua própria história. 
Entretanto, esta proeza só será 
alcançada quando estes valo-
rizarem, permanentemente, o 
esforço da geração de 25 de Se-
tembro de 1964.  

“Considerem aquilo que nós 
fizemos. Preservem o que foi fei-
to para o bem desta nação. Este 
é o primeiro passo para alcança-
rem vitória sobre os actuais de-
safios ”, apelou. 

Adiante, Chipande lembrou 
que os moçambicanos eram es-
trangeiros da sua própria terra 
devido à colonização tendo sido 
a Frelimo a garantir que o povo se 
tornasse dono da terra.

“Frelimo fez e faz a história 
de Moçambique. Esse é o mérito 
que os jovens devem transpor-
tar, assumir e carregar. Sejam 
como eu. Lutem pelo vosso país. 
Eu recebia 50 escudos como pro-
fessor mas preferi ficar neste país 
para lutar pela independência.”

O general também exortou 
aos jovens moçambicanos a não 
aceitarem a divisão seja na base 
da região, tribo, língua. 

Conforme explicou, a juven-
tude não deve permitir ser usada 
para agir contra o próprio país. 

Lembrou que para a inde-
pendência nacional os cidadãos 
não lutaram singularmente, um 
por um, tribo por tribo, região 
por região, porque reconhece-
ram desde o princípio que assim 
não seriam bem-sucedidos. “A 

nossa arma nacional para a con-
quista económica é a união, do 
Rovuma ao Maputo, do Zumbo 
ao Indico. Portanto, fiquem vigi-
lantes e denunciem acções terro-
ristas, como eu denunciei acções 
do imperialista colonialista. Não 
sejam coagidos a fazerem levan-
tamentos contra o seu povo, diri-
gente e partido.”

SEMPRE SUPORTADA 
PELA JUVENTUDE 

Mais do que acumular diplo-
mas, os jovens moçambicanos 
também precisam de lutar por 
Moçambique e lembrar cons-
tantemente que foi a Frelimo que 
libertou o país da dominação co-
lonial portuguesa, acrescentou.

“Frelimo completou 60 anos. 
Os desafios são os mesmos? Não. 
Os colonos já foram. Deixamos 
de ser portugueses. Mas quem 
libertou nosso país? A Renamo?, 
MDM? foi a sociedade civil? Não. 
Foi a Frelimo... então respeitem 
este percurso...”, sublinhou.

Chipande acresceu ainda que, 
desde a génese, a Frelimo foi su-
portada pela juventude. Por isso, 
desde sempre teve agenda espe-
cífica com esta faixa etária.

“Primeiro a Frelimo uniu os 
moçambicanos, homens e mu-
lheres, adultos mas tendo na ju-
ventude o motor para a definição 
dos rumos da agenda colectiva. 
Tendo em conta isto, aceitei o 
convite de cá vir. Recordei-
-me de mim quando era jovem. 
Questionei-me, inclusive, se vo-
cês que aqui estão são como eu 
era na vossa idade. Turbulentos e 
agitados?...”

Chipande recapitulou algu-
mas páginas da luta de libertação  
nacional, destacando a necessi-
dade do sentido de pertença pelo 
país e do quão o patriotismo é 
indispensável para vencer os ac-
tuais desafios.

“A união e coesão só foram 
possíveis devido ao patriotismo 
que foi para engajar a todos. Em 
menos de 10 anos saboreamos o 
fruto da nossa luta. Derrubamos 
o colonialismo e fomos implan-
tando o modelo do que quería-
mos como pátria”, reiterou. 

Lamentou ainda que muitos 
jovens de hoje lutem só para a sua 
promoção. 

“Isso é mau. Temos de ser so-
lidários entre compatriotas. Cul-
tivemos o nosso patriotismo. Ser 
patriota implica defender a pátria 

moçambicana, defender o que é 
nosso na região e no mundo.”

JOVENS SATISFEITOS

No final da palestra os jovens 
da província e cidade de Maputo 
manifestaram agrado por tudo o 
que ouviram do orador.

Afirmaram ter percebido que 
para alcançar vitória sobre os de-
safios que se lhes impõem têm 
de ter o domínio da ciência e das 
tecnologias. Aliás, classificaram 
o encontro como tendo sido um 
espaço de transmissão inter-ge-
racional de valores. 

“O General Chipande conhece 
as nossas adversidades, por isso 
partilhou o segredo para o suces-
so”, destacou um dos jovens du-
rante a sua intervenção.

Um outro jovem agradeceu o 
momento com Alberto Chipan-
de. 

Entretanto, pediu que os mais 
velhos tenham confiança na ju-
ventude. Também pediram que 
sejam criadas mais políticas para 
ajudar os jovens a trazerem cada 
vez mais soluções que conduzam 
ao desenvolvimento de Moçam-
bique.

d
Maria de lurdes Cossa

malu.cossa@snoticicas.co.mz
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Acto de compra simulado pela Autoridade Tributária

PUBLICIDADE

Parque Nacional de Maputo pode integrar área transfronteiriça 

Concurso no 30 de 23 - 07 - 2022

133 15 18 23 28

Infractores de facturação 
multados em até 70 mil meticais 

A 
Autoridade Tribu-
tária de Moçambi-
que (AT) lançou na 
última sexta-feira, 
uma campanha de 

fiscalização à facturação 
dos produtos cuja infracção 
incorre a multas que vão de 
cinco mil a 70 mil meticais, 
havendo casos de agrava-
mento de acordo com cir-
cunstâncias classificadas.

A informação foi avan-
çada por Lurdes Banze, di-
rectora geral de Impostos 
na AT, que disse que a cam-
panha prevê averiguar to-
dos os agentes económicos 
à escala nacional para evi-
tar a fuga ao fisco que é uma 
preocupação nacional.

“A fuga ao fisco lesa o 
Estado no processo de cap-
tação de receitas e este tra-
balho de fiscalização visa 
garantir que tenhamos um 
maior controlo para estan-
carmos a prática”, afirmou.

O lançamento da cam-
panha foi marcado por 

uma visita-relâmpago de 
uma equipa da AT, liderada 
por Lurdes Banze, ao su-
permercado Shoprite, no 
complexo comercial Marés 
na cidade de Maputo, onde 
a equipa fez uma simulação 
de uma operação de com-
pra para inteirar-se do fun-
cionamento do sistema de 
cobrança com inclusão do 
Imposto sobre Valor Acres-
centado (IVA).

Uma vez que no siste-
ma de cobrança usado por 
aquela superfície gera-
-se um talão de compras 
no acto de pagamento dos 
produtos, a equipa da AT 
inteirou-se do procedi-
mento em caso de o cliente 
exigir facturas tendo sido 
encaminhada à janela onde 
essa preferência é tratada 
por livros de facturas.

Além disso, a AT apro-
veitou a ocasião para cons-
ciencializar alguns cida-
dãos que se encontravam a 
fazer compras sobre a im-

portância do IVA e da exi-
gência de factura em todo 
acto de compra de produ-
tos.

Ao fim da visita, a equipa 
constatou que o estabeleci-
mento tem as operações a 
funcionarem devidamente, 
“a facturação é feita através 
de um sistema de máquinas 
registadoras que fazem a 
verificação de todas as ven-
das e os apuramentos sub-
sequentes para a cobrança 
do IVA” disse Lurdes Banze.

Reconheceu, entretan-
to, que que por um lado 
persistem agentes econó-
micos que não têm cum-
prido com a sua a obriga-
ção de emissão de facturas 
e por outro, cidadãos que 
não exigem a factura. “Tem 
que haver complementari-
dade entre a obrigação de 
emissão da factura ou equi-
valente por parte do agente 
económico e a exigência 
por parte do cidadão”, ar-
gumentou.

A área transfronteiriça dos 
libombos, que compreende 
parte da província de Mapu-
to, poderá ser declarada pa-
trimónio mundial, no âmbito 
da preparação da candidatura 
envolvendo a Administração 
Nacional das Áreas de Con-
servação (ANAC) e a Organi-
zação das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO).

A informação sobre a can-
didatura acaba de ser tornada 
pública pelo administrador da 
Área de Protecção Ambiental 
de Maputo, Luís Buchir, du-
rante o Congresso Africano das 
Áreas Protegidas (APAC), que 
decorreu semana finda em Ki-
gali, capital do Ruanda.

De acordo com Buchir, 
com a declaração a património 
mundial da área dos libom-
bos, que compreende ainda o 
obreiro de E-swatine e a Áfri-
ca do Sul, os três países com-
prometem-se a observar uma 
gestão integrada de recursos e 
promoção do turismo baseado 
na natureza e no desenvolvi-
mento comunitário.

Revelou, igualmente, que 
a iniciativa irá fortificar a coo-
peração entre os três países, 
principalmente no combate 
às actividades ilícitas além da 
promoção do desenvolvimen-
to do turismo e económico da 

“Libombos” pode ser
Património Mundial

região. Para a fonte, a concre-
tizar-se, a declaração será um 
marco no que diz respeito ao 
desenvolvimento daquela que 
é a primeira área de conserva-
ção transfronteiriça marinha e 
costeira de África. Compreen-
de a Ponta Do Ouro - Koss Bay, 
constituída pelo Parque Nacio-
nal de Maputo e Isamangaliso 
Wetland, da África do Sul. 

A Área de Conservação 
Transfronteiriça dos Libom-
bos baseia-se num processo 
de gestão participativa envol-
vendo as comunidades, tendo 
como prioridades o melhora-
mento das actividades de pes-
quisa e monitoria das espécies 
marinhas e respectivas pai-
sagens e desenvolvimento do 
ecoturismo.

Moçambique tem sob ges-
tão 14 áreas de conservação 
públicas que incluem parques 
e reservas, para além de 54 
áreas privadas, nomeadamen-
te coutadas oficiais e fazendas 
de bravio, ocupando no global 
cerca de 25 por cento do terri-
tório nacional.

De salientar que o encon-
tro de Kigali, que decorreu de 
18 a 23 de Julho corrente, teve 
como objcetivos a partilha de 
experiências na conservação 
da biodiversidade a nível con-
tinental, o papel das áreas pro-
tegidas no desenvolvimento 
das comunidades locais, im-
pacto das mudanças climáticas 
na preservação da natureza e 
das culturas na diversidade 
biológica. 
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Da tragédia à presidência da Índia 
“Um raio de esperança” chamado Murmu

Publicidade

 
UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
Centro de Desenvolvimento Académico 

 
Anúncio de cursos de formação didáctico-pedagógico para docentes 2ª Edição 

 
 
O Centro de Desenvolvimento Académico da Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane 
(CDA), torna público que estão abertas inscrições para cursos de formação modular, didáctico-pedagógico 
para docentes, prioritariamente, do ensino superior. 
Para o 2º semestre de 2022 estão previstos os seguintes módulos: 
 
Nº 

Curso Datas/ dias de semana 
Total de 

horas 
Créditos 

1 Indução ao Ensino Universitário 09 a 18 de Agosto  3ª e 5ª  30 01 

2 Introdução à Psicopedagogia 
23 de Agosto a 15 de Setembro                       
3ª e 5ª 

90 03 

3 Pedagogia do Ensino Superior 
27 de Setembro a 27 de 
Outubro 3ª e 5ª 

90 03 

4 Ética e Deontologia Profissional 
01 a 10 de Novembro                          
3ª e 5ª 

30 01 

5 Educação Inclusiva 
 22 de Novembro a 01 de 
Dezembro  3ª e 5ª 

30 01 

 
Público-alvo: docentes do ensino superior de todas as áreas de conhecimento e outros interessados. 
Preço por participante por cada módulo: 3.000,00 MT (Três Mil Meticais). 

Estratégia de formação: A formação será online, o período de decurso dos módulos será de acordo com o 

número de créditos, os dias livres serão reservados para a realização de actividade independente. 

Horário: das 17:00 as 20:00 horas 

Dados bancários: NUIT- 500003545;  Nº conta BIM - 56344488;  NIB- 000100000005634448857. 

Faculdade de Educação 

 

Para mais informações contactar o centro, através do celular 824909210 ou por seguinte email: 

cda@uem.mz  

 
Maputo, 01 de 07 de 2022 

 
O Director da Faculdade 

 
(ilegível) 

Prof. Doutor António Cipriano 
(Professor Auxiliar) 

 
UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE 

Nº Total d

embro                       

27 de 

embro                          

01 de 

6526

G
rande favorita 
graças ao apoio 
do BJP, o par-
tido naciona-
lista hindu do 

primeiro-ministro Na-
rendra Modi, Droupadi 
Murmu foi quinta-feira 
eleita presidente da Ín-
dia. Tornou-se assim na 
segunda mulher a ocupar 
este cargo essencialmente 
cerimonial, e a primeira 

Aos 64 anos, a ex-governadora de Jarcanda é a segunda mulher presidente do país e a 
primeira natural de um grupo tribal

santali, a mais comum das 
língua Munda. Segundo o 
linguista australiano Paul 
Sidwell, falantes de uma 
língua austro-asiática 
terão chegado à costa de 
Orissa, vindos da Indo-
china, há cerca de 4000 
anos, tendo-se espalha-
do pelo sudeste asiático, 
misturando-se com as 

populações indianas lo-
cais.

Hoje em dia, os santal 
serão entre 7,5 e dez mi-
lhões (os números variam 
consoante as fontes). Tra-
dicionalmente viviam so-
bretudo em zonas rurais, 
apesar de cada vez mais se 
mudarem para as grandes 
cidades.

Apesar das esperan-
ças do governo e da nova 
presidente de que a sua 
eleição possa vir a me-
lhorar a situação de uma 
comunidade muitas vezes 
discriminada num país 
onde apesar de proibido, 
o sistema de castas conti-
nua a moldar a sociedade, 
os partidos de oposição 

duvidam que a líder possa 
contribuir para fortalecer 
ou mudar a realidade.

Mesmo sendo o pa-
pel de presidente india-
no sobretudo cerimonial, 
pode ser importante em 
tempos de incerteza polí-
tica, como quando o Par-
lamento é suspenso. (in 
DN.PT)

pessoa natural de um gru-
po tribal - no seu caso os 
santal.

“A vida de Droupa-
di Murmu, as suas lutas, 
o seu serviço precioso e 
o seu sucesso exemplar 
motiva todos os india-
nos”, escreveu Modi no 
Twitter mal se soube que 
a antiga governadora do 
estado de Jarcanda con-
seguira o apoio de mais de 
metade dos deputados ao 
parlamento indiano. 

Aos 64 anos, esta mu-
lher cuja vida ficou mar-
cada pela tragédia pes-
soal - em menos de cinco 
anos, entre 2009 e 2014, 
perdeu o filho mais novo 
em circunstâncias mis-
teriosas (chegou à casa 
dizendo-se cansado e 
indo dormir, tendo sido 
encontrado morto na ma-
nhã seguinte), o marido, 
um banqueiro (de ataque 
cardíaco), e o filho mais 
velho, num acidente de 
automóvel - torna-se 
assim um “raio de espe-
rança para os nossos ci-
dadãos, especialmente os 
mais pobres, marginali-
zados e oprimidos”, es-
creveu ainda o primeiro-
-ministro.

Nomeada para a presi-
dência pelo BJP, que de-
tém a maioria dos depu-
tados, Murmu derrotou 
facilmente o seu princi-
pal adversário, Yashwant 
Sinha, ele próprio um 
antigo membro do par-

tido nacionalista hindu 
que ocupou no passado 
os cargos de ministro das 
Finanças e dos Negócios 
Estrangeiros. Sinha tam-
bém saudou a vitória da 
rival: “A Índia espera que 
enquanto 15.ª presidente 
da república aja como a 
garante da Constituição, 
sem medos nem favoreci-
mentos”.

Quando tomar posse 

amanhã, segunda-feira, 
Murmu será a segunda 
mulher a chegar à presi-
dência da Índia, depois 
de Pratibha Patel, que es-
teve no cargo entre 2007 
e 2012, e sucederá a Ram 
Nath Kovind, o segundo 
membro da comunidade 
dalit, os chamados “into-
cáveis”, na base do siste-
ma de castas indiano.

Nascida em 1958, numa 
família da tribo santal, 
na aldeia de Uparbeda, 
distrito de Mayurbhanj, 
estado de Orissa, a pre-
sidente eleita começou a 
carreira como professora, 
antes de enveredar pela 
política. Juntou-se ao BJP 
em 1997, tendo ocupado 
vários cargos no governo 
estadual, antes de chegar 
a governadora do vizinho 
Jarcanda.

Para os apoiantes de 
Murmu e para o BJP de 
Modi, esta vitória repre-
senta um triunfo dos po-
vos tribais e um momento 
de descoberta para a sua 
comunidade, que geral-
mente carece de instala-
ções de cuidados de saú-
de e educação em aldeias 
remotas.

Um dos maiores grupos 
tribais indianos, os santal 
encontram-se em vários 
estados de Jarcanda ao 
Bihar, de Orissa ao Benga-
la Ocidental, distribuin-
do-se ainda pelo norte do 
Bangladesh, pelo Nepal 
e Butão. Os santal falam 
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Cyril Ramaphosa, Presidente da RAS

Ramaphosa pode sucumbir
a uma “Primavera Árabe”
à moda sul-africana

O 
antigo pre-
sidente da 
África do Sul, 
Thabo Mbeki, 
alertou, sema-

na passada, que a África 
do Sul arrisca-se a pas-
sar por uma “Primavera 
Árabe”, a menos que o 
governo resolva os pro-
blemas de desemprego 
e pobreza que assolam 
milhões de sul-africa-
nos. Falando nas exé-
quias fúnebres de Jessie 
Duarte, antigo Secretá-
rio-Geral do Congres-
so Nacional Africano 
(ANC) que morreu de 
cancro, Mbeki acusou o 
presidente Cyril Rama-
phosa de ter defrauda-
do os sul-africanos, por 
supostamente não ter 
cumprido as promessas 
de lidar com as condi-
ções socioeconómicas 
e combater a corrupção 
“endémica” no governo 
do país. Ao antever uma 
“Primavera Árabe” na 
terra do Rand, Mbeki 
está na verdade a avisar 
Ramaphosa para pre-
caver-se pois pode ser 
derrubado como acon-
teceu com alguns líde-
res do Norte de África e 
Médio Oriente.

Thabo Mbeki foi o 
segundo presidente da 
África do Sul desde que 
o regime racial e segre-
gacionista do apartheid 
foi abolido no país, no 

OLHANDO O MUNDO

Edson Muirazeque *
edson.muirazeque@gmail.com

* Docente e pesquisador da Universidade Joaquim Chissano

início da década de 
1990. Sucedendo a Nel-
son Mandela, Mbeki 
esteve à frente dos 
destinos da “terra do 
Rand” de Junho de 1999 
a Setembro de 2008. O 
abandono do poder por 
Mbeki não foi “pacífi-
co”, pois fê-lo antes do 
término do seu segundo 
mandato e depois de ri-
xas políticas, dentro do 
ANC, que catapultaram 
Jacob Zuma à liderança 
do partido e ao poder na 
África do Sul. Embora 
desavindo com Zuma, 
Mbeki nunca criticou 
publicamente a gover-
nação deste a ponto de 
antever uma revolta 
popular. Aliás, é a pri-
meira vez que Mbeki faz 
críticas públicas à go-
vernação de Ramapho-
sa, actual líder do ANC, 
de que ele também faz 
parte, e do país.

As críticas de Mbeki 

são proferidas numa al-
tura em que Ramaphosa 
enfrenta crescentes crí-
ticas, especialmente de 
dentro do seu próprio 
partido, e já há mem-
bros do ANC a exigi-
rem que ele abandone 
a liderança do partido 
e do país. As críticas a 
Ramaphosa subiram de 
tom com o escândalo 
que envolve o presiden-
te, em que ele é acusa-
do de ter “escondido” 
da polícia um roubo de 
elevadas quantias de 
dinheiro numa das suas 
propriedades. O pre-
sidente é acusado de 
não só ter “ocultado” 
o caso da polícia, como 
também de sequestro, 
suborno e lavagem de 
dinheiro. 

Ramaphosa ascen-
deu à liderança do ANC, 

em 2017, e do país, em 
2018, com a promessa 
de erradicar a corrup-
ção. No entanto, um es-
tudo levado a cabo pelo 
Afrobarometer cons-
tatou que, em compa-
ração com o tempo da 
presidência de Jacob 
Zuma, sob liderança de 
Ramaphosa a corrup-
ção no país agravou-
-se. O escândalo da 
Fazenda Phala Phala 
incendiou ainda mais 
os ânimos dos críticos 
do presidente que acre-
ditam que os “milhões 
roubados” resultam de 
esquemas de corrup-
ção, embora Ramapho-
sa tenha alegado que o 
dinheiro resultava da 
venda de gado.

O alerta de Mbeki 
sobre a probabilidade 
de ocorrência de uma 

“Primavera Árabe” na 
África do Sul é, por-
tanto, uma antevisão 
de que Ramaphosa po-
derá ser derrubado por 
revoltas populares, di-
ferentemente dos seus 
dois antecessores que 
cederam o poder par-
ticularmente por que-
relas dentro do partido 
governante. A “Prima-
vera Árabe” é, na ver-
dade, a designação que 
foi dada a um conjunto 
de revoltas populares 
que assolaram o Nor-
te de África e o Médio 
Oriente e culminaram 
com a queda de líderes 
de alguns países. As re-
voltas iniciaram em De-
zembro de 2010, na Tu-
nísia, quando Mohamed 
Bouazizi, um jovem 
formado mas desempe-
gado e vendedor de rua, 

auto-imolou-se contra 
a corrupção e mau tra-
tamento da polícia que 
o havia arrancado os 
seus produtos de venda. 
O incidente, que rapi-
damente foi partilhado 
nas redes sociais, levou 
a um conjunto de pro-
testos contra o governo, 
facto que desembocou 
no derrube e fuga do 
presidente Zine El Abi-
dine Ben Ali. 

Inspirados pelos 
acontecimentos na Tu-
nísia, árabes em outros 
países da África do Nor-
te e do Médio Oriente 
também se fizeram às 
ruas para fazer exigên-
cias de diversa ordem 
aos seus governantes. 
As manifestações leva-
ram à queda de Hosni 
Mubarak, no Egipto, à 
intervenção da França, 
Grã-Bretanha e EUA 
na Líbia para facilitar 
a captura e morte de 
Muammar Qaddafi e à 
queda de Ali Abdullah 
Saleh no Iémen. As 
manifestações popula-
res se alastraram para 
vários outros países da 
África do Norte e Médio 
Oriente, ainda que não 
tenham culminado com 
a queda dos regimes vi-
gentes.
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Em aperto de mão com Marcelino dos Santos, numa imagem onde também estão José Júlio de Andrade, Ferreira e Sábado

Elcídio, Joaquim João, Chiquinho, Nico e Geraldo Conde

De Montepuez ao sucesso

Q
uando completou 18 
anos de idade, Geral-
do Conde recenseou-se 
e quando foi solicitado 
para incorporar o serviço 

militar obrigatório apresentou-se li-
vremente. Viajou da Beira a Nampula 
e depois a Montepuez (Cabo Delga-
do). Foi lá onde cumpriu a instrução 
militar. 

Como já tinha jogado pelo Ferro-
viário da Beira, um clube de família, 
viu a necessidade de manter-se no 
activo e juntou-se a uma equipa re-
creativa de Montepuez, onde tam-
bém jogavam Brás dos Santos, Valá, 
Pina, outros rapazes também mili-
tares na altura, que se tornaram, à 
semelhança de Geraldo, futebolistas 
notáveis.  Para efectuar jogos, a equi-
pa deslocava-se a Pemba, onde pes-
soas ligadas ao futebol federado acor-
riam aos campos em massa também 
para observar talentos. Foi assim que 
num desses dias apareceu por lá Za-
carias Aboubacar, na altura treinador 
do Matchedje de Maputo, que gostou 
da postura do avançado beirense, as-
sim como de Brás, outro avançado, 
Pina e Valá (médios). 

Chegados a Maputo encontraram 
outros jogadores que vinham de va-
riados pontos do país, entre outros 
que vinham representando a equipa 
militar desde o período que se cha-
mava Forças Populares de Libertação 
de Moçambique até 1979. Nessa altu-
ra, já militavam na equipa Manhiça, 
o “capitão”, Chababe, entre outros. 
Mais tarde chegaram à equipa joga-
dores como Amadinho, Boi, Ribeiro, 
Pinduca, Manecas e mais jogadores 
talentosos.

No início da década de ‘80, Ge-
raldo e os outros jogadores que ac-
tuavam no Matchedje manifestaram 
o desejo de se desvincular do serviço 
militar. A resposta dada pelos supe-

riores foi que podiam deixar a vida 
militar, na condição de continuarem 
no Matchedje na situação de civis.

Os dirigentes "caíram" na fita dos 
jogadores e os desvincularam, mas 
depois de terem as cartas em sua 
posse, os que queriam sair tomaram 
outros rumos. Geraldo e Boi foram 
atraídos pelo Maxaquene. Chababe, 
Manecas e Amadinho escolheram o 
Desportivo. Geraldo considerou que o 
Maxaquene era a melhor escolha, até 
porque aliciou-lhe com elementos 
que podiam criar novos horizontes 
como homem, como, por exemplo, 
o emprego na empresa de Transporte 
de Trabalho Aéreo (TTA), como me-
cânico (de aviões). 

COM OUTROS 
DOIS IRMÃOS 
NA SELECÇÃO

O Maxaquene estava a “carburar 
em pleno”, com jogadores de grande 
nível futebolístico da baliza ao ataque, 
de onde podemos citar Nuro Ameri-
cano, Tinga, Mandito, Augusto, Fer-
reira, Calado, Elias, que ia crescendo 
de ano em ano. As exibições e os golos 
de Geraldo davam um grande con-
tributo à performance e esse cresci-
mento da equipa, tanto que chegou 
o momento de conseguir três títulos 
consecutivos (1984/85 e 86). 

Geraldo era um avançado que se 
pedia à selecção nacional, numa altu-
ra em que o futebol nacional já estava 
privado de contar com Sitoi (Despor-
tivo) e Orlando Conde (Ferroviário da 
Beira e Palmeiras da Beira). 

Apesar de Miguel (Textáfrica) e Gil 
Guiamba (Costa do Sol) se apresenta-
rem em bom plano, considerava-se 
que Geraldo era um nome a ter em 
conta para o ataque. 

Um grupo de jogadores que fazia 
parte da selecção, como Nito, Gil 
Guiamba (do Costa do Sol), Calton 
(Desportivo), e outros com alguma 
influência, pressionou a equipa téc-
nica chefiada por Cremildo Loforte a 

chamá-lo à selecção. Loforte cedeu à 
pressão, mas mostrou-se rendido ao 
talento do avançado nascido no Es-
turro, tanto que na semana de uma 
partida em que Moçambique jogou 
com o Zaire, no Estádio da Machava, 
entrou a titular, mesmo sem ter trei-
nado.  Para esse jogo, a Saratoga do 
Alto Maé oferecia um fato completo 
ao jogador que marcasse o primei-
ro golo da selecção. Sem pensar no 
prémio, Geraldo Conde não desper-
diçou uma das primeiras oportuni-
dades e “facturou”. “Fiquei feliz da 
vida por ter marcado um golo pelo 
país. O fato veio a acrescentar a ale-
gria, mas a minha maior felicidade 
era pelo golo marcado na estreia”, 
expressou-se Geraldo.

A partir daquele jogo, Geraldo 
Conde passou a ser cliente assíduo 
da selecção nacional e não mui-
to tempo depois, juntaram-se ao 
combinado nacional os seus irmãos 

Elcídio Conde, que representava o 
Matchedje, e, um pouco mais tarde, 
Chiquinho Conde, que veio a ser seu 
colega no Maxaquene, transferido 
do Ferroviário da Beira. “No Ma-
xaquene, joguei pouco tempo com 
Chiquinho, porque ele teve que se-
guir para o profissionalismo portu-
guês, representando o Belenenses”, 
lembrou.

Geraldo participou da qualificação 
ao CAN-86 e uma vez na Fase Final 
do Egipto fez parte dos convocados, 
chegando a estar com os seus dois 

Em cima, da esquerda à direita, Joaquim João, Faruk, Chababe, Jerónimo, Geraldo e Filipe. Agachados pela mesma ordem, 
Calton, Elcídio Conde, Chiquinho, Manuel Cossa e Ferreira.

irmãos no “onze” inicial da selecção. 
“Jogar com dois irmãos na selecção 
foi outro dos momentos bastante 
marcantes na minha carreira na se-
lecção nacional. Prestigiou a nossa 
família e todas as pessoas que tinham 
sido importantes na nossa trajectória, 
em momentos diferentes. Não me 
lembro de tal ter acontecido numa 
outra selecção, ou não havia registo 
até à altura. E, se não fosse a lesão do 
Orlando, se calhar Moçambique po-
deria ter-se apresentado com quatro 
irmãos”, disse, emocionado.
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Os Mambas recebem hoje 
a Zâmbia, a partir das 
15:00h, no Estádio Nacio-
nal do Zimpeto, em jogo 
da primeira eliminatória 

de acesso à 7ª Edição do Campeonato 
Africano das Nações dedicado a jo-
gadores que actuam nos respectivos 
países (CHAN), cuja fase final será 
disputada na Argélia, entre os dias 
8 e 31 de Janeiro do próximo ano, na 
Argélia. 

Dentro de uma semana, a equipa 
nacional desloca-se à Zâmbia para o 
jogo da segunda “mão”, para decidir 
a eliminatória.

Refira-se que o jogo desta tarde 
tem o condão de assinalar o regresso 
dos jogos internacionais ao Estádio 
Nacional do Zimpeto, depois que 
aquele palco desportivo foi interdito 
nesse sentido pela CAF na quinta-
-feira do dia 16 de Setembro de 2021. 
Como consequência da interdição 
do Estádio Nacional do Zimpeto, os 
“Mambas” viram-se na contingên-
cia de disputar três jogos fora de casa 
na condição de anfitriões. Os jogos 
em causa contavam para as qualifi-
cações para o Campeonato do Mun-
do da FIFA do Qatar-2022 e para o 
CAN-2023, agendado para Costa do 
Marfim.

Em Outubro, praticamente um 
mês após o encerramento do Está-
dio Nacional do Zimpeto, os “Mam-
bas” receberam em Tanger, Mar-
rocos, os Camarões (0-1), em jogo 
pontuável para o apuramento ao 

Mambas recebem Zâmbia 
na reabertura do Zimpeto
d

Narciso Nhacila

narciso.nhacila@snoticias.co.mz

CAN dos Camarões-2021, entretan-
to conquistado pelo Senegal a 6 de 
Fevereiro último.

O segundo jogo disputado fora 
de portas, mas na qualidade de 
anfitrião, foi a 16 de Novembro de 
2021, no Benin, diante do Malawi 
(1-0), cujo desfecho valeu a terceira 
posição do grupo no apuramento ao 
Mundial do Qatar, atrás dos Cama-
rões e Costa do Marfim, que ocupa-

ram a primeira e segunda posições, 
respectivamente.

Finalmente, os “Mambas” jo-
garam contra o Ruanda (1-1), fora 
de portas, igualdade na qualidade 
de mandantes de jogo no passa-
do dia 2 de Junho, no Estádio FNB, 
em Joanesburgo, África do Sul, em 
confronto da primeira jornada do 
Grupo-L de qualificação ao CAN da 
Costa do Marfim.

O seleccionador nacional de futebol, Chiquinho 
Conde, disse ontem que quatro jogadores estão em dú-
vida quanto à sua utilização no jogo de mais logo diante 
da Zâmbia. 

Trata-se dos defesas Chico e Mexer, o médio Sha-
quile e o avançado Telinho que, ao longo da semana de 
trabalhos em Maputo, foram diagnosticados com ma-
zelas. Apesar das dúvidas, o técnico espera que possam 
recuperar para serem opção.

Falando em conferência de imprensa de lançamento 
do jogo, Chiquinho Conde fez, entretanto, um elegio à 
valia da Zâmbia, mas destacou que o seu grupo de tra-

balho está focado na vitória e passagem na eliminatória.
"Temos que ter humildade suficiente para respeitar 

o adversário, mas sempre focados na vitória. A Zâmbia 
tem o nosso respeito. Fez um bom percurso e conquis-
tou o Torneio da COSAFA com todo o mérito, mas esta-
mos a estuda-lo para vencer "– disse Chiquinho Conde.

Por sua vez, o capitão Edmilson Dove anotou que o 
“o grupo está confiante” e que estava a “trabalhar para 
conseguir resultado positivo.”

"A Zâmbia é uma boa equipa, mas já não há adver-
sários que não perdem. Temos uma equipa aguerrida 
e trabalhadora. Se dermos tudo o que o treinador tem 
incutido, podemos ganhar" – reconheceu Edmilson 
Dove.

ARBITRAGEM DAS COMORES
O jogo de logo à tarde entre os Mambas e Chipolo-

polo (balas de cobre) será dirigido por uma equipa de 
arbitragem oriunda das Ilhas Comores, chefiada por 
Mohamed Athoumani. O juiz terá como assistentes os 
compatriotas Said Omar Chebli e Mohamed Ibrahim. O 
quarto árbitro, igualmente de nacionalidade comoria-
na, é Abdou Mmadi Mohamed.

Entretanto, a Confederação Africana de Futebol 
(CAF), indigitou o malawiano Patrick John Sabe Liwan-
da Kapanga como seu comissário neste jogo, que tem 
no moçambicano Artur Machava o oficial para cuidar 
aspectos ligados à Covid-19.

Quatro jogadores em dúvida
- Chiquinho Conde, seleccionador nacional

ADVERSÁRIO 
MOTIVADO 
PELA CONQUISTA
DA COSAFA

A Zâmbia que os Mambas enfren-
tam esta tarde é uma equipa motivada 
por ter conquistado, precisamente há 
uma semana, a 21ª edição do Torneio 
da COSAFA que teve lugar na cidade 
de Durban, África do Sul, de 5 a 17 de 
Julho corrente.

Tal como os Mambas, os Chipolo-
polo entraram em acção apenas nos 
quartos-de-final. Enquanto a equipa 
nacional afastava a África do Sul, por 
5-4 no desempate através da marca 
de grandes penalidades, depois do 
0-0 no final dos 90 minutos regula-
mentares, a Zâmbia deixava por terra 
o Botswana, também com recurso a 
penaltes e pelo mesmo resultado (5-
4), mas depois do 1-1 ao cabo de 90 
minutos.

Nas meias-finais, enquanto Mo-
çambique era eliminado pela Namíbia 

(0-1), a Zâmbia eliminava o Senegal 
por 4-3, naquele que foi pela críti-
ca considerado como o melhor jogo 
do torneio. Com a segunda parte em 
curso, os zambianos chegaram a estar 
a ganhar por 4-1. Com os Mambas a 
jogarem pelo terceiro lugar, que per-
deram para o Senegal aos penaltes 
(4-2), depois do 1-1 no final do tempo 
regulamentar, os Chipolopolo levan-
tavam o troféu de campeão vencendo 
na final a Namíbia (1-0), num jogo 
decidido aos 21 minutos.

O vencedor desta eliminatória 
medirá forças com o Malawi, isento 
desta eliminatória.

Os malawianos deviam jogar com 
o Zimbabwe, mas o país está suspen-
so pela FIFA devido à violação das 
normas do organismo reitor do fute-
bol mundial com a interferência polí-
tica na federação do país vizinho. Por 
isso, o Malawi espera por quem ven-
cer o embate entre moçambicanos e 
zambianos para entre os dias 22 e 24 
e, ainda, 26 e 28 de Junho próximos, 
decidirem quem segue ao CHAN.

Selecção nacional volta a jogar no Zimpeto
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Para manhoso, 
manhoso e meio…

Parece nada, mas quase que a coisa está na 
moda. Não é que Bula-bula de vez em quando 
também compra uma espirituosa ali no conten-
tor do “amigo” de todos, para acalmar os ânimos 
e relaxar. Baseado, obviamente, no critério preço 
e disponibilidade garantida, frequenta amiúde o 
mesmo local.

Sucede que com alguma atenção percebeu que 
na prateleira todas as garrafas apresentam o selo 
da autoridade tributária, dando, à vista, aquela 
sensação de o “amigo” ser um cidadão exemplar, 
que contribui para as contas do tesouro mesmo 
em momentos de alguma aflição.

Mas como o bronze se confunde com alumí-
nio, não é que um dia desses Bula-bula topou 
que sempre que o produto atravessava a grade 
da janela da loja de ferro e chega à sacola já não 
apresenta selo nenhum. Magia? Nem tanto… o 
“amigo” afinal retira o selo das garrafas que vão 
sendo compradas e depois coloca noutras ainda 
na montra.

Afinal o tal - e consta que não é o único - não é 
um bom comerciante. Questionado, ainda sorriu 
- como um lagarto a sentir os raios solares - que 
não via problemas naquele gesto “porque aquilo 
é só um papelinho”.

Bula-bula vê nestas atitudes matéria para a 
fiscalização abrir o olho… há muita mafia por aí… 
alguns preços “bons” podem denunciar contra-
bando que mina os esforços colectivos. Ademais, 
todos queremos produtos mais baratos, mas haja 
moral… ou comem todos, ou não come ninguém!

26 de Janeiro de 2020
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A ponte da discórdia…

E
stórias destas 
contam-se em 
30 segundos, 
mas os detalhes, 
esses obrigam a um 

exercício mais demorado. 
Vamos aos “factos”: A Pro-
curadoria Provincial da Re-
pública baseada em Sofala, 
emitiu uma notificação ao 
Conselho Municipal da Beira 
na qual, de entre vários de-
talhes, pede que o município 
forneça informações sobre 
uma ponte edificada entre os 
bairros Macurungo e Estoril.

A nota prossegue dizendo 
“a obra pública foi iniciativa 
do advogado Ivan Pontavida 
no valor de 6 milhões de me-
ticais”. A notificação (anexa) 
- que coloca um limite de 48 
horas para o esclarecimento 
- está carimbada e devida-
mente assinada.

Bula-bula, que é leigo 
nessas cenas de Direito, fi-
cou inicialmente indignado: 
porquê essa “inquisição” só 
porque um gajo decidiu fazer 
uma obra pública com o seu 
taco. Que a tal ponteca deve 
estar a ajudar um monte de 
gente que agora atravessa tal 
hiato em segurança.

Mas um amigalhaço avi-
sou: o problema pode não ser 
a obra em si, mas a origem 
do taco. Não é de menospre-

zar esta hipótese. Outro mas 
afoito disse “deve ser uma 
cena partidária.”

Há quem, porém, se sur-
preenda pelo facto de, apa-
rentemente, a notificação 
da PGR ter sido baseada em 
factos relatados nas redes 
sociais. Para esses, Bula-bula 
quer lembrar apenas que 
tratando-se de suspeita de 
cometimento de crime, nes-
te caso seria o crime de cor-
rupção, portanto, um crime 
público. Para a Procuradoria 
servem quaisquer fontes de 
informação, até porque o que 
se pretende mesmo é investi-
gar... a informação pode che-
gar por denúncia directa por 
qualquer cidadão, informa-
ção publicada em jornais ou 
mesmo nas redes sociais... é 
de lei. Para uma grande franja 
da população - a procurado-
ria está a acossar um homem 
que (aparentemente) fez um 
bem aos residentes daqueles 
bairros e não só; pode ser que 
haja outros entretantos pelo 
meio, mas é isso que salta à 
vista… e, estando devida-
mente identificado o “ar-
quitecto” da ponte, porquê 
a notificação para o Conselho 
Municipal e não para aquele?

E há, pelo país fora, exem-
plos de cidadãos que fizeram 
obras públicas, que não fo-

ram notificados. Parece haver 
uma cena qualquer ali (Sofa-
la) que nos escapa e propicia 
muito cenho franzido.

Mas, como diria o velho 
Kandiyane, são perguntas de 
um gajo leigo, mas não bur-
ro… 

Solta-Carlos UqueioSolta-Carlos Uqueio
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