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26 de Junho de 2022

d Domingos Nhaúle e Maria 
de Lurdes Cossa

Consolidar independência 
é um processo contínuo

O 
Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, afir-
mou, ontem, em Mapu-
to, que a consolidação 
da independência é um 

processo contínuo.
Discursando na Praça dos He-

róis, por ocasião das cerimónias 
centrais do 25 de Junho, Dia da 
Independência Nacional, o Chefe 
do Estado reconheceu que as ac-
ções terroristas que se registam 
em Cabo Delgado constituem uma 
ameaça à soberania e indepen-
dência nacional, porque compro-
metem não só o desenvolvimento 
das regiões afectadas, mas de todo 
o país, por implicar a redefinição 
de programas estruturais.

O Presidente da República rei-
terou que nos últimos dias se re-
gista um movimento de terroristas 
que fogem do aperto imposto pe-
las Forças de Defesa de Moçam-
bique (FDS) e suas congéneres do 
Ruanda e da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral, 
no Teatro Operacional Norte.

Explicou que os terroristas têm 
protagonizado ataques nos distri-
tos de Macomia e Ancuabe, prati-
cam actos horrorosos e saqueiam 
bens da população. “Os bandidos 
procuram provocar pavor e terror 
na população e lançar a mensagem 
de que estão organizados e revigo-
rados”.

Destacou que os combates 
continuam para evitar que os ter-
roristas criem pânico aos moçam-
bicanos.

Disse que apesar de se registar 

“Neste sentido, já estamos a 
preparar as próximas eleições au-
tárquicas que decorreram dentro 
dos compromissos assumidos no 
âmbito da descentralização que 
pretendemos que seja uma rea-
lidade, respeitando as etapas e as 
necessidades reais do país, à lei e 
as vontades genuínas dos moçam-
bicanos”, afirmou.

O Chefe do Estado referiu-se 
à problemática da pandemia da 
covid-19, tendo frisado que ain-
da constitui uma ameaça, uma 
vez que nas últimas o número de 
infecções tende a aumentar, mas 
que o Governo está atento para 
evitar a multiplicação de casos, 
cujos estatísticas apontam para 
cerca de 494 casos por semana, 
contra os anteriores 26. Acrescen-
tou que as autoridades sanitárias 
trabalham no sentido de nos pró-
ximos dias introduzir vacinas para 
adolescentes na faixa etária dos 12 
a 17 anos. 

Observou que, até ao momen-
to, o país conseguiu vacinar mais 
de 14 milhões, quatrocentas e se-
tenta e oito mil pessoas, o corres-
pondente a 95.2 por cento da meta 
estabelecida. “Decorre igualmen-
te a administração da dose de re-
forço, tendo sido abrangidos até 
ao momento mais de 478 mil e oi-
tocentas pessoas, o corresponde a 
28 por cento”.

Entretanto, o Presidente da 
República condecorou diversas 
personalidades em reconheci-
mento dos méritos excepcionais 
na luta pelo desenvolvimento do 
país, após a proclamação da inde-
pendência nacional.

focos de ataques, não existe nes-
te momento nenhuma povoação, 
sede dos posto administrativo ou 
de distrito nas mãos dos terroris-
tas.

Por conseguinte, assegurou 
que a província de Cabo Delgado 
está sob gestão das autoridades 
moçambicanas e que graças ao 
trabalho das FDS e das suas con-
géneres da SADC e do Ruanda a 
situação tende a normalizar-se 
em algumas vilas e povoações e 
a população tende a regressar às 
origens.

Lamentou o envolvimento 
de alguns cidadãos nacionais no 
apoio à logística dos terroristas, ao 

dar informações sobre as posições 
das FDS e suas movimentações. 

O Presidente disse estar na 
posse de informação de que os 
terroristas estão a intensificar o 
recrutamento de jovens nas pro-
víncias limítrofes de Cabo Delga-
do para engrossar as suas fileiras. 
“Reiteramos o apelo à vigilância 
popular para desarticular a rede de 
informadores e logística dos ban-
didos, pois, deste modo estaremos 
a apoiar as FDS no combate ao ex-
tremismo no país”.

Relativamente aos ganhos da 
independência nestes 47 anos, o 
Presidente da República referiu 
serem múltiplos, ao mesmo tem-

po que assumiu a responsabilidade 
de dar continuidade às acções em 
curso para o bem-estar e desen-
volvimento da população.

Disse que neste período o país 
tem trilhado um bom caminho e 
que a democracia multipartidária 
decorre a bom porto, dando como 
exemplo, o processo de descen-
tralização em curso.

A propósito, Filipe Nyusi ga-
rantiu que as sextas eleições au-
tárquicas marcadas para o dia 11 
de Outubro de 2023, vão decorrer 
conforme o previsto e que traba-
lha no sentido de que mais jovens 
e mulheres estejam nos órgãos de 
tomada de decisão.

Objetivo é lutar pelo progresso
- Joaquim Chissano, antigo Chefe do Estado 

O antigo Presidente da Re-
pública, Joaquim Chissano, 
considera que como há 60 
anos, aquando da criação da 
FRELIMO, o desafio de Mo-
çambique continua a ser de 
lutar pelo progresso. 

Ouvido pelo domingo, 
Chissano recordou que a FRE-
LIMO quando lutou pela in-
dependência queria libertar o 
país e os Homens em todos as-
pectos. “É uma evolução que 
nunca nos vai satisfazer. Que-
remos sempre mais. Temos 
riquezas no país. Temos que 

desenvolver por nós próprios. 
Não temos ainda técnicos e 
cientistas suficientemente 
preparados para utilizar con-
venientemente os recursos”.

Entretanto, destacou que 
a educação continua a ser um 
sector que impõe desafios. 
"Penso que a definição que 
foi feita, quando nos prepará-
vamos para a independência, 
de pôr a educação enfrente 
de tudo ainda é válida, por-
que é com a educação que va-
mos descobrir e desenvolver o 
Homem, dominar a natureza, 

preservar e utilizá-la para o 
bem do povo”.

Dissertando sobre o ter-
rorismo, Chissano defendeu 
tratar-se de um fenómeno 
que se prolifera porque os 
seus mentores se aproveitam 
de algumas fragililades como 
pobreza. “Se quiserem, por 
exemplo, recrutar uma pes-
soa que está a viver bem terão 
maiores dificuldades do que 
quando recrutarem uma pes-
soa com carências, portanto, é 
preciso que as pessoas estejam 
preparadas. 
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Quem também recebeu a me-
dalha de mérito desportivo foi Do-
naldo Salvador. O jovem patinador 
mostrou-se satisfeito com a insíg-

Ganho da diplomacia
- Leonardo Simão, medalha de paz e amizade

“É reconhecimento da diplomacia mo-
çambicana que não é trabalho de um indi-
víduo. É o trabalho de toda uma equipa de 
quadros moçambicanos que ao longo de anos 
tem sabido defender os interesses do país 
no concerto das nações”, assim descreveu a 
sua distinção, Leonardo Simão, embaixador 
itinerante, que recebeu a medalha de paz e 
amizade.

Acrescentou que os desafios da diploma-
cia moçambicana continuam a ser a mo-
bilização de recursos para a resolução dos 
problemas nacionais, sendo o terrorismo o 
principal actualmente.

“Mas há o problema da pobreza, da fome, 
educação e saúde. A diplomacia é desafiada a 
continuar  a mobilizar recursos”, sublinhou.

Reconhecimento do 
jornalismo desportivo 

- Renato Caldeira,medalha 
de mérito desportivo 

O jornalista Renato Caldeira, condecorado com a medalha de mérito 
desportivo, disse estar satisfeito com a distinção ao mesmo tempo que 
a considera um reconhecimento da área da comunicação social no ge-
ral, em particular, a componente desportiva na comunicação. 

“Infelizmente é um sector que não tem sido devidamente reconhe-
cido. O estatuto do jornalista desportivo na sociedade é um estatuto 
da minoridade, de maneira que estes gestos de quem dirige o país são 
muito importantes para repôr o estatuto de um sector que tem sido su-
bestimado”.

Em relação a evolução desportiva 47 anos depois da independên-
cia nacional, destacou  que o sector tem tido altos e baixos. “Teve altos 
logo no pós-independência e depois baixos devido a uma série de er-
ros como a ocupação de campos.” Entretanto, admite ver com alguma 
satisfação um esforço muito grande para se retornar uma realidade o 
que já se viveu no país. “Aqui na zona Austral de África éramos quase 
líderes. Tínhamos um estatuto diferente do que temos hoje, mas, fe-
lizmente, estamos a dar passos seguros e consistentes no sentido de 
recuperar estes sucessos. 

Estamos a preparar 
"master plan" na aviação civil

- João de Abreu, galardoado com a medalha de 25 de Junho 

O presidente do Instituto Nacional de 
Avião Civil, João de Abreu, galardoado 
com a medalha de 25 de Junho, disse que 
a sua distinção expressa o reconheci-
mento da entrega em prol do desenvol-
vimento do sector da aviação civil desde 
a proclamação da independência a 25 de 
Junho de 1975, momento este por si tes-
temunhado no Estádio da Machava.

Na ocasião, partilhou que o sector 
que dirige está a preparar um Master 
Plan para o país com uma visão de 15 a 
20 anos.

Recordou que a aviação não é só o 
transporte aéreo de passageiros, sendo 
que envolve outras realidades para as 
quais Moçambique se deve preparar.

Continuarei a trabalhar
- Alcinda Panguane, medalha de mérito desportivo

“Esta medalha é resultado de muito esforço, dedicação e foco”,  afir-
mou Alcinda Panguane, pugilista que recebeu ontem a medalha de mérito 
desportivo. 

A jovem pugilista que conquistou recentemente a medalha de prata em 
Istambul, Turquia, prometeu "continuarei a trabalhar arduamente para 
trazer mais medalhas para o país".

Dignificado                   
esforço

- Rady Gramane, medalha 
de mérito desportivo

A pugilista Rady Gramane, 
que brilhou no Mundial de Boxe 
Feminino, decorrido em Istam-
bul, Turquia, mostrou-se satis-
feita pelo reconhecimento e pro-
meteu continuar a trabalhar para 
alcançar maiores feitos.

“É reconhecimento do nosso 
trabalho e esforço ao longo des-
tes anos. Implica, igualmente, 
mais responsabilidade. Vou ten-
tar manter aquilo que é o meu 
patamar e chegar a outros níveis 
como são as medalhas olímpicas 
e a medalha de ouro no mun-
dial”. 

É uma honra
- Donaldo Salvador, medalha de mérito desportivo 

nia e considera que é um incentivo 
a si e aos outros jovens desportistas.

“É uma honra e homenagem 
daquilo que somos. Reflecte o nos-
so esforço, amor e carinho à pá-
tria... enfim, é merecido para qual-
quer jovem que se empenha para o 
desenvolvimento do nosso país”.
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Filipe Nyusi: a fundação da Frelimo representou o auge da consciência nacionalista
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S
essenta anos depois, a Fre-
limo continua um partido 
firme, destemido e que gran-
jeia simpatia a nível nacional 
e internacional, por ser um 

partido comprometido com a edi-
ficação de uma sociedade justa, que 
respeita a Constituição da Repú-
blica. Foi com estas palavras que o 
Presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, 
sintetizou o seu discurso alusivo ao 
sexagésimo aniversário da funda-
ção desta formação política. 

Numa cerimónia bastante con-
corrida, o partido no poder con-
cluiu ontem em Maputo, as cele-
brações oficiais das suas bodas de 
diamante, evento que contou com 
a presença de partidos amigos que 
apoiaram a luta armada de liberta-
ção nacional.

Em discurso de ocasião, Filipe 
Nyusi destacou que não obstan-
te o impacto dos factores adversos 
como crises económica e finan-
ceira, o terrorismo, “Moçambique 
tem alcançado índices de desen-
volvimento económico encoraja-
dores nos domínios sócio-político 
e económico”. 

Explicou que o país tem se afir-
mado como exemplo de sucesso 
na resolução de conflitos armados, 
rumo a uma sociedade democrá-
tica, onde os direitos humanos são 
fundamentais.

Recordou que neste âmbito está 
em curso o processo de Desarma-
mento, Desmobilização e Rein-
tegração (DDR) dos homens da 

Frelimo continua a granjear 
simpatia dentro e fora do país

- afirma Presidente Filipe Nyusi 

Renamo, cuja conclusão deve está 
prevista para Dezembro.

Na sua intervenção, Nyusi dis-
sertou sobre as várias conquistas 
do partido ao longo dos 60 anos o 
que, no seu entender, faz com que 
este partido mereça confiança dos 
moçambicanos que entendem que 
deve continuar a frente dos desti-
nos do país.

Para esse desiderato, prosse-
guiu Filipe Nyusi, as organizações 
sociais, nomeadamente a Associa-
ção dos Combatentes da Luta de 
Libertação Nacional (ACLLN), Or-
ganização da Mulher Moçambicana 
(OMM) e Organização da Juventude 

Moçambicana (OJM), têm desem-
penhado papel preponderante e 
devem continuar com a sua carac-
terística de mobilizador das massas.

Explicou que a fundação da 
Frelimo, a 25 de Junho de 1962, 
representou o ponto mais alto da 
consciência nacionalista e da união 
dos moçambicanos sem distinção 
do género, raça, crença religiosa e 
ideologia política.

“A fundação da Frelimo repre-
sentou o ponto mais alto da cons-
ciência nacionalista e da união en-
tre todos os moçambicanos. Foi a 
expressão mais genuína de que so-
mente a unidade entre os moçam-

bicanos podia levar a vitória contra 
os colonialistas portugueses”, des-
tacou Filipe Nyusi.

Entretanto, as celebrações con-
taram com a presença de vários 
partidos amigos que ajudaram na 
luta armada, entre eles o Partido 
Chama Cha Mapinduzi da Tanzania, 
UNIP, da Zâmbia;  ZANU-PF, do 
Zimbabwe; MPLA de Angola; Parti-
do Comunista Português; PAIGC, da 
Guiné e Cabo Verde; MLSTP-PSD, 
de São Tomé e Príncipe, Partido 
Comunista Português; Partido Co-
munista Chinês, Partido Unido da 
Rússia; entre outros.

       
DESAFIOS 
DO PARTIDO

O Presidente da Frelimo dei-
xou alguns desafios que o partido 
tem pela frente, designadamente 
consolidar a unidade e coesão dos 
membros e vencer os próximos 
pleitos eleitorais - as sextas elei-
ções autárquicas do próximo ano e 
as gerias, legislativas e das assem-
bleias provinciais de 2024.

A propósito da necessidade de 
vencer os próximos escrutínios, 
Filipe Nyusi disse: “o povo precisa 
de nós (FRELIMO), não é por aca-
so que o país granjeou conquistas a 
nível nacional e simpatias no mun-
do”.  Igualmente constitui desafio 
realizar com sucesso o XII Con-
gresso, a decorrer de 23 a 28 de Se-
tembro próximo, na Escola Central 
do Partido, na Matola, província de 
Maputo.

Não menos importante está a 

questão do rejuvenescimento do 
partido, sobretudo, dos órgãos, 
onde, entre outros aspectos, pre-
valece o princípio de 60 por cento 
continuidade e 40 por cento reno-
vação, nos órgãos do partido.

O combate ao terrorismo tam-
bém figura nos desafios, sendo 
que a  exortação é para vigilância 
permanente para identificar e de-
nunciar grupos terroristas que se 
infiltram no seio da população para 
protagonizar ataques.

Outro desafio é educar a popu-
lação para continuar a precaver-se 
da pandemia da covid-19, cujos 
infecções tendem a aumentar nos 
últimos dias.

Também constitui prioridade o 
combate à corrupção e, neste ca-
pítulo, o apelo é de que todos os 
membros, militantes e simpatizan-
tes do partido devem ser íntegros e 
privilegiar a meritocracia na indi-
cação dos quadros para os cargos 
de chefia.

O impacto das mudanças cli-
máticas na vida da população é o 
outro aspecto a ter em conta, ape-
lando para a edificação de infra-
-estruturas resilientes, bem como 
educar a sociedade a não construir 
em zonas propensas às cheias e 
inundações.

Por último, o Presidente da 
Frelimo reiterou a necessidade da 
concessão medidas urgentes para 
atenuar o elevado custo de vida 
que se verifica devido à guerra na 
Ucrânia.
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DESCE

SOBE
DESAFIO 

O jornal desafio, primeiro se-
manário desportivo do país, pro-
priedade da Sociedade do Notícia 
SA, celebrou sexta-feira o 35º ani-
versário da sua criação, oportuni-
dade que serviu para homenageãr 
duas figuras que se destacaram no 
desporto moçambicano. Trata-se 
de Chiquinho Conde, antigo fute-
bolista e actual seleccionador na-
cional, e Maria de Lurdes Mutola, 
ex-atleta, campeã mundial e olím-
pica em atletismo. 

Chiquinho Conde, antigo fute-
bolista internacional moçambicano 
e actual seleccionador nacional, foi 
homenageado pelo jornal desafio, 
em Maputo, no âmbito da passa-
gem dos 35 anos daquele semaná-
rio desportivo. Conde fez capa da 
primeira edição do desafio a 24 de 
Junho de 1987, quando tornou-se 
o primeiro atleta moçambicano a 
transferir-se legalmente ao estran-
geiro pós-independência nacional.

Cinco indivíduos, dos quais três 
somalis e dois quenianos, encon-
tram-se detidos nas celas da Polí-
cia na cidade da Beira, em Sofala, 
acusados de estarem envolvidos no 
recrutamento de pessoas para inte-
grarem grupos terroristas em Cabo 
Delgado.

A antiga atleta Lurdes Muto-
la, campeã mundial e olímpica em 
atletismo, foi homenageada re-
conhecida pelo jornal desafio por 
ocasião da passagem dos 35 anos da 
criação do único jornal desportivo 
actualmente em circulação. 

CHIQUINHO CONDE

RECRUTADORES TERRORISTAS

LURDES MUTOLA

RECRUTADORES TERRORISTAS

Combatentes da luta de 
libertação nacional, 
académicos e escritores 
estiveram reunidos se-
mana finda em Maputo, 

num simpósio por ocasião dos 60 
anos da fundação da FRELIMO. 
A tónica das intervenções foi a 
necessidade da preservação da 
unidade nacional e solidariedade 
entre os moçambicanos, por um 
lado, e com os povos do mundo, 
por outro.

Subordinado ao tema “Uni-
dade Nacional e Solidariedade 
Africana”, o simpósio foi aberto 
pelo Presidente da Frelimo, Fili-
pe Nyusi. Também contou com a 
presença do secretário-geral do 
partido, Roque Silva, além de ou-
tros membros e simpatizantes do 
partido no poder.  

O primeiro painel versou so-
bre o tema “Unidade Nacional: 
Experiências Partilhadas e Desa-
fios Contemporâneos”, sob mo-
deração de José Magode, reitor 
da Universidade Joaquim Chissa-
no e teve como oradores: Lopes 
Tembe, antigo membro da UDE-
NAMO e fundador da FRELIMO, 
Paulina Chiziane, escritora, e o 
académico Lourenço do Rosário. 

Lopes Tembe apelou à juven-
tude para assegurar a continui-
dade do trabalho iniciado pela 
geração de 25 de Setembro, que 
abdicou da sua juventude para 
lutar pela libertação dos moçam-
bicanos.

Exaltada unidade nacional
e solidariedade entre povos 

Para tal, destacou que os os jovens 
tem de estudar e investigar o passado 
histórico de Moçambique, desde o 
período colonial, luta armada, pro-
clamação da independência até aos 
dias de hoje. “Também quero alertar 
a vocês jovens que o inimigo vos tem 
na mira apontada para destruir a Fre-
limo”, alertou.

Tembe disse que os mais velhos já 
deram os passos que tinham de dar, 
sendo responsabilidade dos jovens 
garantir que o “barco” continue em 
bom porto.  Enquanto isso, Paulina 
Chiziane afirmou que um dos desafios 
do partido libertador é o resgate da 
estrutura familiar actualmente fra-
gilizada. "Quando numa mesma casa 
cada um sai para a sua igreja, não se 
passa refeições à mesma hora, deixa 
de se comungar dos mesmos princí-
pios... então a unidade nacional não 
pode estar consolidada”.

Paulina Chiziane acresceu ainda 
que falar da unidade nacional é um 
desafio uma vez que é preciso pensar 
na unidade do  continente. “Não é só 
unidade de Moçambique, mas a nível 
regional e continental. Falo também 
na perspectiva cultural, pois, sem 
cultura nada somos. Seremos humi-
lhados, segregados, e a liberdade que 
temos será visitante e de emprésti-
mo”, disse.

Por seu turno, o académico Lou-
renço do Rosário referiu que a Frelimo 
tem como desafio retomar o debate 
de ideias com vista a definir uma linha 
ideológica que leve o país a uma agen-
da de unidade nacional.

Lamenta que nos últimos en-
contros haja uma espécie de esva-

ziamento do debate ideológico e de 
pensamento. “Sinto que há algum 
desligamento entre o partido e inte-
lectualidade e os homens da cultura. 
É preciso maior relação e interacção”, 
alertou.

Para Lourenço do Rosário, o par-
tido também precisa de confiar na 
juventude tendo em conta que a in-
dependência de Moçambique foi 
igualmente alcançada por jovens.

“Como elemento fundamental da 
unidade, é preciso confiar na juven-
tude. Não podemos fazer dela eter-
nos aspirantes a qualquer coisa, mas 
confiar-se nela como um activo im-
portante dentro do partido e no país 
para todos os escalões de governação 
e da sociedade”, concluiu.

Entretanto, o segundo painel teve 
como tema "Solidariedade Africana: 
Experiências Partilhadas e Desafios 
Contemporâneos", cujos oradores fo-
ram Tobias Dai, combatente da luta de 
libertação nacional e antigo ministro 
da Defesa, Mateus Kida, igualmente 
combatente e ex-ministro dos Com-
batentes e o diplomata e escritor, Ste-
fan Dick Kassothe, sob a moderação 
de Luís Covane, reitor da Universida-
de de Nachingwea.

Na sua intervenção, Tobias Dai 
apelou aos estados africanos a res-
gatar a solidariedade histórica entre 
os povos para combater os ataques 
terroristas em alguns distritos da 
província de Cabo Delgado, “por se 
tratar de um fenómeno internacional 
e que está a minar sobremaneira os 
esforços de desenvolvimento do país. 
Seria equivalente à destruição dos va-
lores comuns da liberdade conquistas 

com enormes sacrifícios”. Contudo, 
reconheceu o apoio internacional 
que Moçambique tem recebido para 
reestabelecer a segurança nas regiões 
afectadas.

Por sua vez, Mateus Kida disse que 
a solidariedade começou muito antes 
da fusão dos movimentos antagónicos 
até então existentes, nomeadamente 
UDENAMO, MANU e UNAMI. 

Kida rebuscou em sua memória os 
esforços do Presidente Samora Ma-
chel para a pacificação de Angola, um 
país que a par de Moçambique foi do-
minado pelo colonialismo português. 

“Na altura, ele convocou uma 
reunião na Machava, que tinha como 
objectivo saudar a independência dos 
nossos irmãos angolanos. Mas como 
este país entrou numa outra guerra 
logo após a independência, o Presi-
dente Samora orientou os moçam-
bicanos a contribuírem para apoiar 
aqueles irmãos, um gesto que mais 
tarde se transformou em Banco de 
Solidariedade”, anotou.

Stefan Dick começou por dizer que 
a recente eleição de Moçambique a 
membro não-permanente do Conse-
lho de Segurança das Nações Unidas 
resulta, em parte, da solidariedade 
existentes entre os países africanos. 

Segundo o orador, Moçambique 
também soube socorrer várias na-
ções. “Soube ser solidário com outras 
nações tendo ajudado a África do Sul, 
Timor-Leste, Uganda, Zimbabwe. 
Nós também fomos, digamos assim 
ajudados, pela Tanzania e outros mo-
vimentos... chegamos a ser bombar-
deados por albergar combatentes do 
ANC”.
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Primeiro-ministro na 26ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da Commonwealth

Moçambique sempre colheu
benefícios da Commonwealth 

Almiro Mazive, AIM, especial para  domingo

A 
Commonwealth não 
quer ser travada por 
quaisquer desafios, 
caso da pandemia da 
covid-19, mas sim 

procurar formas de superá-
-los.

A organização de que Mo-
çambique faz parte, desde 
1995, sai da 26ª Cimeira dos 
Chefes de Estado e de Gover-
no, que oficialmente termi-
nou ontem (25), em Kigali, no 
Ruanda, convicta de que vai 
superar qualquer adversidade 
desde que esteja mais unida, 
coesa, com espírito de ajuda 
mútua, boa governação, es-
tado de direito, entre outros 
valores.

Moçambique participou na 
cimeira, de dois dias, através 
de uma delegação chefia-
da pelo Primeiro-Ministro, 
Adriano Maleiane, e está 
ciente dos ganhos provenien-
tes da adesão à organização 
de orientação britânica. Aliás, 
Moçambique e Ruanda são os 
únicos países membros que 
não foram colónias britânicas.

“Sempre tivemos ganhos 
desde que aderimos à orga-
nização. Juntamo-nos a um 
esforço comum de 54 países”, 
disse, em Kigali, o vice-mi-

nistro dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação, Manuel 
Gonçalves.

Acrescentou que o apoio 
tem-se reflectido na área de 
assistência técnica, política, 
social, económica, entre ou-
tras. 

“Não foi ao acaso que Mo-
çambique foi eleito membro 
não-permanente do Conselho 
de Segurança das Nações Uni-
das para o biénio 2023-2024. 
Moçambique conseguiu apoio 
de todos estados membros da 
Commonwealth”, exemplifi-
cou.

Disse que os resultados 
da adesão a esta organização 
também se evidenciam na 
componente económica, caso 
da exploração do gás natural. 
“É verdade que na exploração 
do gás o Governo está lá mas 
temos uma componente pri-
vada muito grande”. 

Com o Ruanda, país que 
acolheu a cimeira e que tem 
apoiado Moçambique, in-
cluindo no combate ao terro-
rismo, Gonçalves disse exis-
tirem excelentes relações. 
“Claramente que teremos 
mais encontros bilaterais 
onde essa relação vai ser cada 
vez mais aprimorada. Estamos 

sempre dispostos a reforçar as 
relações bilaterais e multila-
terais”, realçou.

Por outro lado, segundo 
Gonçalves, Moçambique vai 
continuar a partilhar a sua ex-
periência e beneficiar de ou-
tras de países e organizações 
na gestão de crises como a 
covid-19 e mudanças climá-
ticas. 

“Vamos continuar a parti-
lhar experiências, incluindo 
como lidar com a pandemia. 
Os dados da nossa economia 
mostram que conseguimos 
recuperar e a espectativa é 
continuarmos nessa marcha. 
É uma experiência que deve 
ser partilhada”, referiu.

 MAIS FORTE 

Os discursos de abertura da 
cimeira foram marcados por 
esta “crença comum”, to-
mando em conta que o Ruan-
da foi escolhido para sediar a 
cimeira em 2018, e a reunião 
bianual teria ocorrido em 
2020, mas devido à covid-19 
foi adiada por duas vezes.

Todos os principais pales-
trantes, incluindo o actual 
presidente em exercício da 

organização, Paul Kagame, e 
o cessante, o Primeiro-Mi-
nistro do Reino Unido, Boris 
Johnson, entre outros, desta-
caram a necessidade de maior 
resiliência e superação dos 
desafios como o coronavírus.

Kagame, por exemplo, 
reafirmou a identidade do 
Ruanda como sendo parte dos 
valores da Commonwealth.

“O nosso país foi dilacera-
do pelo genocídio e divisões. 
Mas hoje somos uma nação 
transformada em coração, 
mente e corpo”, disse Ka-
game, explicando que três 
quartos da população ruan-
desa são jovens sem memória 
desses eventos. 

“Tudo o que fazemos é ga-
rantir que nosso povo esteja 
unido e com olhos para o fu-
turo”, assegurou.

BORIS JOHNSON 
ANUNCIA 
DESEMBOLSOS
 PARA SEGURANÇA 
ALIMENTAR

O primeiro-ministro bri-
tânico, por sua vez, falou de 
alguns problemas que afec-
tam os membros da Com-
monwealth, incluindo a fal-
ta de alimentos, acusando a 
Rússia pelo conflito na Ucrâ-
nia que precipitou a subida do 
custo de vida no mundo.

“Neste momento quase 25 
milhões de toneladas de mi-
lho e trigo estão empilhados 
em silos na Ucrânia, reféns da 
Rússia. A Grã-Bretanha apoia 
o plano das nações unidas 

de distribuir esses alimentos. 
Também, vamos investir, este 
ano, mais de 370 milhões de 
libras em segurança alimen-
tar global, incluindo 130 mi-
lhões de libras para o progra-
ma mundial de alimentação ”, 
disse.

Normalmente, as cimeiras 
da Commonwealth são, para 
além de reuniões de alto nível 
dos chefes de Estado e de Go-
verno, antecedidas ou segui-
das por fóruns, reuniões mi-
nisteriais, eventos paralelos e 
outras actividades sobre temas 
importantes da vida social, 
política e económica dos cerca 
de 2,5 biliões de cidadãos que 
vivem nos países membros.

PATRICIA SCOTLAND 
RECONDUZIDA 
SECRETÁRIA-GERAL 

A secretária-geral da Com-
monwealth, Patricia Scotland, 
foi reconduzida esta sexta-fei-
ra (24), em Kigali, numa vota-
ção secreta que praticamente 
dividiu os membros.

O primeiro mandato de 
Scotland devia ter terminardo 
em 2020. Mas manteve-se no 
posto devido à pandemia que 
não permitiu que os membros  
da organização se reunissem.

Patricia Scotland foi reeleita 
com 27 votos, contra 24 da sua 
concorrente Kamina Johnson, 
a ministra de Relações Exte-
riores e Comércio Exterior da 
Jamaica.

O secretário-geral da Com-
monwealth tem um mandato 
de quatro anos renovável uma 
única vez. 
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Tabela Salarial Única entra em vigor a partir de Julho 

TABELA SALARIAL ÚNICA 

Concluído em breve
enquadramento dos funcionários 

O 
processo de enqua-
dramento salarial dos 
funcionários e agentes 
do Estado, no âmbito 
da implementação da 

tabela salarial única, estará con-
cluído dentro dias, permitindo 
que os visados saibam da  sua 
situação, observando os critérios 
estabelecidos na lei, nomeada-
mente tempo de serviço, tempo 
na carreira, idade e qualificações 
académicas.

Terminado o enquadramento 
serão publicadas, em cada sector, 
listas provisórias para que todos 
possam saber da sua situação e 
que havendo erros possam ser 
corrigidos.

A expectativa é que os funcio-
nários e agentes do Estado co-
mecem a auferir salários dentro 
do novo quadro legal com efeitos 
a partir de Julho de 2022. 

No entanto, nos casos em que 
o funcionário não tiver a infor-
mação completa que possibilite 
o seu enquadramento na tabela 
única, continuará a receber o seu 
salário nos moldes actuais até à 
correcção, mas com efeitos re-
troativos a partir de 1 de Julho.

Ao proceder ao lançamento 
da Reforma Salarial do Estado, 
na quinta-feira, em Maputo, o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, explicou que a medida 
visa doptar o sector público de 
quadros competitivos e moti-
vados, com altos níveis de de-
sempenho e melhores índices de 
produção. 

Com a estratégia, o Governo 
quer eliminar as diferenças sa-
lariais resultantes de aplicação 
de tabelas diferenciadas e que 
outrora foram constituídas sem 
observância de regras claras. 

Na verdade, a Reforma Sa-
larial na Administração Pública 
aprova, dentre vários elementos, 
a Tabela Salarial Única, define as 
regras e critérios para a fixação 
de remuneração dos servidores 
públicos, dos titulares ou mem-
bros de órgãos públicos, dos ór-
gãos da administração da justiça 
e estabelece os subsídios a serem 
aplicados.

É um instrumento aprova-
do pela Lei nº 4/2022, de 11 de 
Fevereiro, que vai igualmente 
trazer ganhos à função pública, 
nomeadamente estabelecer o 
equilíbrio e equidade na tabela 
salarial dos funcionários e agen-
tes do Estado. 

É também meta do Governo, 
com esta estratégia, garantir a 
retenção da massa laboral mais 
jovem no aparelho do Estado, 

criando desta feita maior dina-
mismo e renovação dos funcio-
nários para que os diversos sec-
tores possam dar respostas cada 
vez mais céleres às preocupações 
da população. 

Outras vantagens que pode-
rão advir da implementação da 
reforma têm que ver com a cria-
ção de um ambiente de estabili-
dade profissional e profissionali-
zação da Administração Pública, 
melhorar a gestão dos recursos 
humanos, financeiros e patri-
mónios do Estado, criar equilí-
brio entre as diferentes carreiras 
profissionais no sector, assim 
como permitir abertura para a 
competitividade e comprometi-
mento dos funcionários.

Refira-se que a reforma vai 
abranger todos os sectores de 
Administração Pública. 

Para a materialização da re-
forma, o Governo estabeleceu 
21 níveis salariais e 63 posições 
para a progressão nas carreiras, 
contrariamente aos antigos 108 
níveis da actual legislação, tendo 
como critérios o tempo de servi-
ço, o tempo na carreira, a idade 
do funcionário e as qualificações 
académicas.

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, no acto do lança-
mento da reforma “pretendemos 
também maior valorização das 
carreiras profissionais e de co-
nhecimento, melhoria de qua-
lidade de prestação de serviços 
públicos, maior empenho na 

busca de saber fazer por parte dos 
servidores públicos e não apenas 
a busca por títulos académicos, 
bem como a transparência na 
nomeação para cargos de che-
fia”. 

Outro benefício que esta re-
forma vai trazer, na visão do 
Chefe de Estado, é a eliminação 
de automatismo na mudança de 
carreira, daí que apelou: “os que 
vão implementar o farão com 
transparência e honestidade e 
que não seja mais um foco de 
confusões, conflitos e desones-
tidade”. 

Filipe Nyusi disse ainda que a 
reforma salarial visa criar maior 
rigor no respeito dos limites or-
çamentais para a realização de 
despesas e remunerações. “Os 
que estudaram gestão sabem que 
há balizas. Quando as remunera-
ções são altas, a empresa não vai 
funcionar”. 

É preciso acabar com o hábito 
de criar funcionários fantasmas, 
porque sobrecarregam o Orça-
mento Geral do Estado, defendeu 
o Chefe do Estado. Acrescentou 
ainda que há um entendimento 
de que o sistema actual da função 

pública não abre espaço para pre-
miar os melhores quadros nem de 
penalizar a mediocridade, daí que 
muitas vezes se observa níveis 
baixos de produção da parte dos 
funcionários e agentes do Estado. 

“Esta reforma visa criar re-
forço dos mecanismos de gestão 
salarial, porque é onde temos o 
problema dos fantasmas. Vamos 
fazer com que os tribunais parem 
de julgar pessoas e se preocupa-
rem em resolver problemas eco-
nómicos e ambientais. O tribunal 
não foi feito apenas para penalizar 
pessoas”.

Reforma Salarial visa incentivar maior produção dos funcionários públicos
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Duas festas numa só data
Moçambique celebrou, ontem, os 47 anos 

da proclamação da  independência nacional, 
efeméride que coincide com o 60º aniversário 
da criação da Frelimo, movimento nacionalista 
a quem devemos a liberdade em que vivemos 
hoje.

Mas antes, um aspecto importante. Nos úl-
timos anos, os moçambicanos se têm vindo a 
apropriar da data da independência, uma ten-
dência positiva que se pode atestar pelas men-
sagens endereçadas durante a semana finda, 
principalmente pelos partidos com assento 
parlamentar - Frelimo, Renamo e Movimento 
Democrático de Moçambique (MDM). 

Entretanto, como se pode esperar, nos 47 
anos da nossa existência como país vivemos, 
por um lado, momentos de avanço e de frus-
tração, por outro, o que é normal no processo 
de crescimento de um Estado. Ainda assim, 
os moçambicanos jamais atiraram a toalha ao 
chão. Continuaram e continuam a lutar, por-
que acreditam que engajando-se no trabalho 
melhores dias virão.

Aliás, o mais importante de tudo é a liber-
dade, ou seja, o direito à autodeterminação, no 
sentido de sermos nós moçambicanos a decidir 
em última instância sobre o nosso próprio des-
tino, não permitindo que nenhum tirano nos 
venha escravizar.

Com a liberdade conseguimos abrir as esco-
las para os moçambicanos, contrariando o mito 
secular implantado pelo regime colonial de que 
Educação era direito a que a poucos assistia. O 
paradigma foi igualmente alterado em relação 
à Saúde, criando condições para que paulatina-

mente o serviço seja acessível a todos, ao mes-
mo tempo em que se vai melhorando o nível 
dos cuidados prestados.

Fora a isso, há que realçar os avanços em ter-
mos de edificação de infra-estruturas e a con-
solidação da democracia multipartidária, sendo 
que esta última conquista pode ser ilustrada 
pela realização de eleições gerais dentro dos 
prazos constitucionalmente consagrados.

No entanto, como diria o Presidente da Re-
pública, na sua mensagem pelo dia liberdade, a 
consolidação da independência é um processo 
contínuo, o que significa que temos de con-
tinuar suficientemente firmes para vencer os 
empecilhos que acabam perturbando a fruição 
das nossas conquistas como um povo.

Primeiro dos obstáculos à nossa sobrevivên-
cia foi a guerra dos 16 anos, que além de se ter 
saldado em aproximadamente um milhão de 
mortos, acabou por deixar a economia de Mo-
çambique de rastos, com a devastação de infra-
-estruturas e de meios circulantes sem os quais 
se tornou praticamente impossível continuar a 
produzir riqueza.

Paralelamente à guerra dos 16 anos, Mo-
çambique foi sendo vítima de agressões espo-
rádicas dos regimes minoritários quer da África 
do Sul, quer do Zimbabwe, pelo simples facto 
de ter apoiado a causa dos povos destes países 
vizinhos - o direito à autodeterminação.

Mas estas são coisas do passado; o impor-
tante é olhar para frente e identificar as melho-
res formas de continuar a lutar para superar o 
desafio da actualidade: o combate ao terroris-
mo que assola a província de Cabo Delgado. 

O que está a acontecer na província norte-
nha do país é mais do que um simples proble-
ma de falta segurança. É extremismo violenta 
contra a soberania nacional, uma vez que os 
terroristas procuram amiúde substituir-se ao 
Estado, ao ocupar determinadas zonas. Ainda 
bem que o cenário está a ser contrariado pelas 
intervenção das Forças de Defesa e Segurança, 
com a colaboração das Forças do Ruanda e Mis-
são Militar da África Austral para Moçambique 
(SAMIM), o que faz com que neste momento 
não haja uma parcela deste país sob controlo do 
grupo armado.

Se incumbe a todos nós a responsabilidade 
de superar os múltiplos constrangimento ao 
nosso bem-estar, a Frelimo tem responsabili-
dades acrescidas pelo facto de ser o partido que 
governa o país.

Da Frelimo esperamos mais criatividade e 
perspicácia na solução dos problemas envol-
vendo a todos os seguimentos da sociedade 
Moçambicana, até porque tem sido esta a visão 
do Chefe do Estado, Filipe Nyusi, quando diz, 
de forma repetida, que as boas ideias indepen-
dem de cores partidárias.  

Aliás, o tema: Unidade Nacional e Solidarie-
dade escolhido para o Simpósio pelos 60 anos 
da Frelimo parece assentar perfeitamente na 
ideia de inclusão no processo de desenvolvi-
mento de Moçambique.

Dizíamos que o tema encaixa nos desafios 
da actualidade, sobretudo numa altura em que 
a sociedade parece estar a perder os valores da 
solidariedade para com os seus compatriotas 
que enfrentam dificuldades de vária ordem.
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PALAVRAS SOLTAS

André Matola
andre.matola@snoticias.co.mz

PONTUANDO

Lá só comemos inglês

Decidi desacelerar

Regressáramos da Praia MiraMar, de-
fronte de onde está erguido o imponente 
Hotel Glória, quando a conversa esticou 
na varanda da loja do Simões. Gilito era o 
palestrante. Fazia um calor danado. Cer-
ca de 35 graus. Eram quase 17.00 horas e 
mesmo assim a brisa tardava chegar ao 
bairro Zixaxa. O barulho proveniente da 
sucata Ramos aumentava o nosso descon-
forto. Cruuuu...criiiiii....cruuuu...gu...
gu...gu...sucata a ser retalhada.

Para refrescar a garganta chupávamos 
gelo doce que compráramos na casa da 
Nwassissi (um cabelo). Éramos dez:  eu, 
Ussumane, Está Certo (Mandinho), Mu-
tripana, Guipango, Ali Badjia, Suli, Gilito, 
Quando e Mabidze .

 O que nos arrastara até à praia era a 
possibilidade de tomar banho nos chu-
veiros públicos antes e depois de nos fa-
zermos à água e guardar a nossa roupa nos 
balneários, que à época existiam. 

A ida fora feita a corta-mato. Rasga-
mos o ex-bairro Indígena (Popular da 
Munhana), embrenhamo-nos pela Ma-
falala, infiltramo-nos pela Malhangalene, 
depois Coop-PH, e fora sempre a descer 
até à praia.  Caminhávamos de tronco nu. 
Zero músculos à vista. Camisas amarradas 
à cintura. Os que tinham chinelos, uns 
traziam-nos calçados e outros na mão. 
Uns à frente outros atrás. Um pelotão.

- Lá não falamos “xifanakalo”. Só ba-
temos inglês. A xigodji madala. De ma-

nhã, à tarde e à noite. Porth Elizabeth. É 
só nguiza. Beautifull city. Se andas na rua 
e os cães não te conhecem ladram. Toda 
aquela boerada (mabunu) rende com um 
gajo. Vocês sabem. - era a voz do Gilito. 
Corria a década de 1980. Ficamos com 
vontade de conhecer aquele mundo, ain-
da que ninguém o confessasse.

  - E música? Perguntou Guipango, ex-
tasiado.

- Só Babsy Mlangeni , Mahlathini & 
Mahotella Queens  e Mpharanyana. São 
os kings - respondeu Gilito, que vestia 
uma roupa que aos nossos olhos era es-
quisita. Sapatilhas tricolores, uma camisa 
axadrezada de flanela castanha, camisola 
comprida, e  calças demasiado largas para 
a sua cintura.   Talvez fosse moda de lá. A 
nossa referência eram calças boca de sino. 
Lafinesse.

 Mabidze, o mais espertalhão da mal-
ta,  tinha os olhos fixos nas sapatilhas de 
Gilito. Falou.

- Pessoal, já viram estas sapas?
A curiosidade  tinha a sua razão de ser. 

Nós apenas conhecíamos as produzidas na 
União Fabril de Moçambique (UFA) e na 
Fábrica Continental de Borracha (FACO-
BOL). Muitos miúdos como nós calçavam 
sandálias feitas à base de pneus (massan-
daze), que tanto podiam ter calçado um 
pesado ou um ligeiro.

As nossas sandálias fazíamos pessoal-
mente aos sábados de manhã na casa do 

Bebete Xinengana. Para cozer recorría-
mos às linhas que desfiávamos dos restos 
de pneus usados produzidos na Mabor 
General. A cola, neste caso cola-tudo, 
conseguíamos à nossa maneira.

- haaaaa. Eu não posso calçar essas 

tilhas. Coisas de cor, cor não é comigo - 
desconversou Está Certo (Mandinho). 
Aliás, com Gilito eram água e electri-
cidade. A inimizada nascera durante a 
primeira aventura que ambos fizeram 
à terra do Rand. Está Certo desistira da 
jornada, diziam em jeito irónico, onde 
voltavam as “mulheres”, isto é, em 
“Nelspruit”(Mpumalanga). Gilito quando 
retornou ao bairro pôs boca no trombone.

Estávamos nisto quando chegou o 
general Kructhev - Guibiça Machone - 
que se gabava de ter sido 55 vezes héroi 
da União Soviética.- um dia vou contar 
como as alcunhas eram dadas. Ao ouvir 
as vivências de Gilito a sua face ia-se pas-
mando. 

- De Porth Elizabeth à Germiston (Jo-

hanesburgo) são menos de 45 minutos. É 
como daqui a Marracuene. E é só inglês. 
Better inglês. So far so way. In the coun-
try. Machimbombos putos. Todo o mun-
do anda de táxi. Você só vê o rand  girar. 
Ninguém está preocupado com trocos. 
Não há filho de mamã lá (a kuna nwana 
mamana).

O General kructhev que lhe via rouba-
da a plateia intrometeu-se na conversa e 
avançou:

- My brother Gilito, what is doing 
now?

Gilito titubeou uma, duas, três vezes. 
Refez-se a quarta tentativa visivelmente 
contrariado.

- Queres estragar o papo. Estamos aqui 
a conversar numa boa e você chega com 
as tuas coisas. É por isso que você sempre 
arranja confusão. Assim não dá. Nem pa-
reces adulto.

- I just want to understand what 
they’re talking about.

Compreendemos. O rei ia nu. 
Está Certo, contrariado, disparou: Ma-

hidzahissa sabe (vocês mentem).
Rimos a bandeiras despregadas. Coisas 

lá do nosso burgo.
Há dias cocei o queixo quando ouvi o 

meu neto a pedir dinheiro de chapa para 
fazer o trajecto Ponto Final/ Baixa.

Decididamente eu já não faço parte da 
estatística. E o conflito militar na Ucrânia 
segue o seu curso.

Depois de quase uma hora com um po-
tencial cliente para a  empresa para a qual 
trabalha, Laura demorou-se mais cinco mi-
nutos na mesa daquela pastelaria. Enquanto 
terminava o seu chá com rodela de limão, 
reflectia sobre o que o seu primogénito lhe 
havia dito logo pela manhã quando o pre-
parava para a escola. As palavras ecoavam 
na sua mente acelerada. É que sem tento na 
língua o garoto de 7 anos, questionou-a o 
porquê de logo pela manhã o seu telemóvel 
tocar sem trégua,  perturbando aquele mo-
mento favorito em que tinha toda atenção da 
sua mãe para si.

Apesar de ter inventado uma desculpa 
só para satisfazer a pergunta feita pelo pe-
queno, Laura reconhecia a legitimidade da 
questão, pois, assim era todas as manhãs.

 Entretanto, ali sentada e conversando 
com os seus próprio pensamentos, responde 
para si mesma em tom de desabafo: “Não te-
nho como não fazê-lo é meu trabalho!ˮ. 

O seu quotidiano resumia-se em correr, 
pensar e  repensar em estratégias para per-
suadir potenciais clientes a aderirem aos 

novos serviços. Sua é um turbilhão de ideias 
todo o dia. Assim  era Laura. Tinha que res-
ponder às suas obrigações profissionais, de-
pois as familiares e as sociais (nesta última, 
era tesoureira do xitique de amigos). Era  

uma mulher prestativa e preocupada com os 
outros. Ainda que a vontade faltasse custa-
va-lhe dizer  um “não a tudo isto.

Naquele momento, Laura buscava dentro 
de si uma razão  para  se convencer de que 
não havia como inverter a sua rotina. Para ela 

aquela era a sua  realidade .  
Não tinha noção da última vez que mar-

cara um encontro consigo mesma para to-
mar um chá ao som dos pássaros ou de uma 
instrumental ao estilo bossa nova jazz usu-
fruindo de uma bela vista ao mar e  pergun-
tar como ela está... que  não saía para  dançar 
com o seu companheiro e não parava para 
ouvir os seus filhos. Enfim usufruir destes 
pequenos prazeres da vida.

Naquela tarde de sexta-feira, Laura de-
cidiu fazer diferente. Sentia-se saturada. A 
reclamação do filho serviu apenas de gati-
lho para  o seu despertar. E não  levou muito 
tempo para agir. Ligou para o seu irmão mais 
novo, o boémio da família, para questioná-
-lo para onde poderia levar seu companheiro 
para jantar. Os mais novos têm sempre uma 
ideia. E instantes depois partiu para acção. 
Ligou para Eduardo, o seu companheiro:

-Olá meu querido, como vai o seu dia?….
vamos sair para jantar hoje?

- Ohhh… que surpresa, mulher!!!, vamos. 
Mas o que deu em si?

-Apenas, decidi desacelerar. Este fim-de 

-semana, vou congelar tudo e todos e me 
dedicar a mim e aos meus.

-Congelar tudo?… que isso significa? 
Questionou Eduardo.

-Significa que este fim-de-semana de-
cidi fazer tudo diferente. Não vou levar tra-
balho para casa. Não vou ao xitique na casa 
da Cândida, e nem vou à Igreja, esmiuçou. E  
mais adiante acrescentou: -….vamos passar 
o fim-de-semana com os meninos  na quinta 
da avó Ana. Eles precisam sair do prédio para 
brincar no quintal. Já falei com ela, apenas 
pediu que alimentássemos os seus animais.

- Isso é de menos, farei  isso com os rapa-
zes, respondeu. 

Ansiosa, Laura voltou à casa cedo para 
prepara-se para o jantar. Mimou-se em cada 
detalhe e caprichou na indumentária. Estava 
deslumbrante.

Naquele fim-de-semana, Laura sentiu-
-se revitalizada. Sentiu a importância de 
cuidar de si e do que lhe faz bem. Por essa ra-
zão, passou a adotar este ritual de vida, pois 
são esses detalhes, momentos e memórias 
que dão cor e sentido  à vida.

Há dias cocei o queixo 
quando ouvi o meu neto a pedir 
dinheiro de chapa para fazer o 

trajecto Ponto Final/ Baixa.
Decididamente eu já não 
faço parte da estatística

Não tinha noção da última 
vez que marcara um encontro 

consigo mesma para tomar um 
chá ao som dos pássaros ou 

de uma instrumental ao estilo 
bossa nova jazz usufruindo de 
uma bela vista ao mar e  per-

guntar como ela está...
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Agnaldo Laice

Há empecilhos que minam a exploração de recursos naturais

Empresários queixam-se
Governo diz que está atento

A 
insegurança que asso-
la a província de Cabo 
Delgado é vista pelos 
empresários que ope-
ram na zona Norte do 

país como um empecilho para 
o desenvolvimento dos secto-
res industrial, energético, in-
cluindo os de hidrocarbonetos 
e turismo. 

Os agentes económicos na-
cionais que participaram da 
Cimeira de Energia e Indús-
tria, realizada em Maputo, na 
semana finda, referiram que a 
situação se agravou com as in-
vestidas feita pelos terroristas 
à vila sede do distrito de Pal-
ma e áreas adjacentes, o que 
culminou com a suspensão 
por tempo indeterminado das 
actividades da multinacional 
francesa Total, resultando no 
encerramento desta compa-
nhia e de todas as outras que 
lhe forneciam bens e serviços.

Para além da questão de in-
segurança, disseram que per-
sistem constrangimentos rela-
cionados com a qualidade das 
vias de acesso para facilitar o 
escoamento da produção, ví-
veres, equipamentos, entre 
outros.

Acrescentaram que tam-
bém encontram dificuldades 
no acesso à energia eléctrica 

que ainda não chega a alguns 
locais de exploração ou, quan-
do chega, não tem a necessária 
qualidade e fiabilidade para a 
segurança das operações. 

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

No seu entender, o país pre-
cisa resolver um conjunto de 
problemas básicos para que a 
indústria mineira possa desen-
volver, indicando o caso das 
estradas que não se apresentam 
em condições de transitabili-
dade.

No caso da energia eléctrica, 
que é fornecida pela empresa 
Electricidade de Moçambique 
(EDM), Laice disse que esta 
não consegue satisfazer as ne-
cessidades da indústria e, para 
o caso concreto da sua empre-
sa que opera em Balama, nem 
sequer tem acesso à energia da 
rede nacional. 

“Usamos Diesel para gerar a 
nossa energia e isso representa 

custos. Por essa razão estamos 
a construir um parque fotovol-
taico para ver se eliminamos 
o uso de combustíveis e nos 
tornarmos auto-suficientes”, 
destacou. 

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

Além disso, a empresa pos-
sui mais de mil funcionários, 
dos quais 97 por cento são mo-
çambicanos. “Temos compro-
misso de investir mais de 15 
milhões de dólares em projec-
tos comunitários”, referiu.

Acrescentou ainda que só 
em 2021 a empresa gerou cerca 
de 200 milhões de dólares em 
contribuições fiscais para o Es-
tado pois, apesar da pandemia 
da covid-19, a companhia con-
tinuou a produzir e a exportar. 

Por seu turno, Eugénio Silva, 
presidente da Câmara de Minas 
de Moçambique, referiu que 
é preciso investir no sistema 
ferroviário nacional e na elec-
trificação. Também falou so-
bre a necessidade de se apostar 
no sistema viário e na energia 
eléctrica que apresenta muitos 

problemas de acessibilidade, 
qualidade e quantidade.  

“A questão de energia eléc-
trica é muito séria. Precisamos 
de melhorar este sector. Até ao 
momento, é apenas a EDM é 
que nos fornece energia e nem 
sequer existem infra-estrutu-
ras para permitir a entrada de 
outros fornecedores”, desta-
cou. 

Silva referiu que no sector 
mineiro formal existem cerca 
de nove mil trabalhadores em-
pregues, mas no sector artesa-
nal são centenas de milhar que 
operam, “por isso é preciso que 
estes façam parte dos planos de 
desenvolvimento mais realísti-
cos para este sector”.

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

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

EXPLORAÇÃO 
SUSTENTÁVEL

O secretário permanente do 
Ministério dos Recursos Mine-
rais e Energia (MIREME), Teo-
doro Vales, defende que a ex-
ploração dos recursos naturais 
no país deve ser feita de for-
ma sustentável, transparente 
e inclusiva para que os seus 
benefícios contribuam para o 
desenvolvimento socioeconó-
mico do país. 

“Pretendemos que estas 
potencialidades energéticas 
sejam usadas como força mo-
triz da industrialização nacio-
nal. Estamos cientes que para 
o alcance deste objectivo são 
necessárias estratégias que 
provam a participação do sec-
tor privado na cadeia de va-
lor”, disse.

Recordou que o Governo de 
Moçambique elegeu os secto-
res de energia agricultura, in-
fra-estruturas e turismo como 
áreas prioritárias para o desen-
volvimento socioeconómico 
nacional, daí que o aumento 
da disponibilidade de energia 
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Moisés Machava

Geert Klok

Teodoro Vales Pedro Nguelume

através do investimento públi-
co-privado em infra-estrutura 
de geração de energia com re-
curso a fontes convencionais, 
bem como a gás natural e 
energias renováveis se trans-
forma num imperativo. 

Alistou como desafios nes-
ta a industrialização através 
da promoção e construção de 
empreendimentos para a ge-
ração de energia como são os 
casos de barragens multiusos e 
centrais termoeléctricas a gás.  

Disse que para o alcan-
ce destes objectivos estão em 
curso acções para o aprovei-
tamento das reservas adicio-
nais de gás que se encontram 
nos campos de Pande e Te-
mane, com vista a viabilizar 
os empreendimentos a serem 
estabelecidos na província de 
Inhambane.

Tais reservas poderão per-
mitir a produção de 450 Mega-
Watt (MW), que se espera que 
sejam introduzidos na rede 
nacional de energia ainda nes-
te quinquénio (2019-2024), 
altura em que também se pre-
vê o aumento da capacidade 
de geração de energia na or-
dem de 600 MW.

Neste universo, as energias 
renováveis terão uma partici-
pação de 200 MW e o restan-
te será a energia térmica em 
gás natural. A construção da 
central térmica em Inhamba-
ne agrega uma construção da 
linha de transporte de Temane 
para Maputo, que vai corres-
ponder à primeira fase da linha 
Tete-Maputo. 

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) 
está a desenvolver um estudo para a identi-
ficação de oportunidades de investimento 
na geração, transporte e comercialização 
de energias limpas, revelou Moisés Macha-
va, administrador executivo da empresa, 
durante a Cimeira de Energia e Indústria 
realizada na cidade de Maputo. Segun-
do Machava, o que se pretende é avaliar a 
possibilidade de se erguer centrais fotovol-
taicas que poderão ser instaladas em vários 
pontos da albufeira para ampliar a sua efi-
ciência por beneficiarem do arrefecimento 
proporcionado pela água da barragem.

No mesmo estudo, está a ser cogitada 
a hipótese de se construir centrais eólicas, 
mini e média hídricas, de bombagem, en-
tre outras oportunidades que sejam técnica 
e economicamente viáveis, conforme su-
blinhou a fonte.

Na sua explanação, Moisés Machava fez 
questão de sublinhar que a HCB apenas irá 
avançar com os investimentos afins apenas 
quando tiver a segurança de que os mes-
mos serão “técnica e economicamente 
viáveis e que se trata de energia limpa”.

“Vamos procurar olhar para as deman-
das, potencialidades, infra-estruturas 
existentes possibilidades que temos de 
desenvolver ou fazer a actualização das 
existentes tendo sempre presente a ne-
cessidade de que sejam viáveis”. Para a 
materialização do referido estudo, a HCB 
conta com a assessoria de uma empresa 
especializada em consultoria neste ramo, 

cujo nome não nos foi revelado, e sabe-se 
que os resultados deverão ser conhecidos 
no decurso deste ano para o avanço dos 
mesmos. 

Referiu ainda que a empresa está en-
gajada em manter robusto o seu actual 
sistema electroprodutor e todas as com-
ponentes associadas à geração e transporte 
de energia mas, e ao mesmo tempo, “pen-
samos que no futuro, numa perspectiva de 
curto, médio e longo prazo, devemos par-
ticipar no desenvolvimento de novas fon-
tes de energia limpa”.  A par disso, ajun-
tou que a possibilidade de realização de 
investimentos em centrais alternativas vai 
complementar outros esforços a serem fei-
tos para o desenvolvimento do projecto da 
barragem de  Mpanda Nkuwa para o qual a 
HCB tem um mandato emanado pelo Go-
verno para materializar juntamente com a 
Electricidade de Moçambique (EDM).

Num outro desenvolvimento, Moisés 
Machava disse que a HCB continua a ser 
um actor extremamente importante no 
sector energético no país e vai manter a sua 
colaboração na elaboração e discussão de 
instrumentos que estão em preparação sob 
coordenação da Autoridade Reguladora de 
Energia (ARENE).

Sublinhou que aquela empresa estraté-
gica também vai continuar a desempenhar 
o papel na produção, transporte e comer-
cialização da energia eléctrica da Albufeira 
de Cahora Bassa, no âmbito das atribuições 
que lhe são atribuídas pelo contrato de 

concessão, orientação estratégica e seus 
estatutos.

“Fornecemos energia para o país atra-
vés da EDM, tanto para energia firme, que 
corresponde à energia média possível de 
ser produzida em um período crítico com 
as piores condições de escassez, e para 
energia não firme, assim como o fazemos 
para a África do Sul e Zimbabwe por via de 
contratos”, disse. 

Enfatizou que é desta forma que a HCB 
contribui para a indústria nacional atra-
vés do fornecimento de energia eléctri-
ca com fiabilidade e qualidade, “sempre 
procurando que a empresa seja saudável, 
sustentável e cumpra com todas as suas 

obrigações fiscais, pagando impostos, 
taxa de concessão, dando dividendos aos 
accionistas”.

Em relação à distribuição de dividen-
dos, realçou que sendo o Estado moçam-
bicano o principal accionista, com 85 por 
cento, a empresa deve continuar a distri-
buir dividendos com tendência crescente 
e não decrescente. 

“É preciso que a empresa continue 
a funcionar de maneira a proteger a sua 
robustez e sustentabilidade para que con-
tinue a cumprir com todas as suas obri-
gações com os accionistas, fornecedores, 
autoridades fiscais e com a sua surespon-
sabilidade social”, concluiu.

HCB avalia novas fontes energéticas

alternativas por via das energias renováveis. 
“De alguma forma o regulamento das ener-
gias renováveis traz incentivos para quem 
pretende investir neste sector porque isso 
vai permitir que se chegue à população me-
nos favorecida e recôndita e, deste modo, 
se atingir os objectivos da electrificação até 
2030”.

Entretanto, referiu que existem desafios, 
uma vez que as energias renováveis, sobre-
tudo as mais acessíveis, como a solar, têm 
um investimento inicial alto, comparativa-
mente ao rendimento per capita.

Segundo ele, antes de a EDM começar a 
implementar o programa das energias re-
nováveis, teve que perceber como ia alcan-
çar as populações mais recônditas, pois não 
dispunha de linhas de transporte e o balanço 
financeiro era muito fraco para implementar 

essas soluções.
Para ultrapassar este obstáculo, disse que 

a empresa investiu nas centrais solares de 
Mocuba, na Zambézia, e Metoro, em Cabo 
Delgado, que estão a alimentar as popula-
ções das zonas rurais. “A escolha destes dois 
pontos foi porque existiam subestações que 
facilmente transportariam energia, caso 
contrário seria necessário investir em toda 
a cadeia, nomeadamente no transporte, su-
bestação, distribuição, postos de transfor-
mação, entre outros”, frisou

Pedro Ngulume que já existe um regu-
lamento que dá incentivos para se investir 
nesta área, mas o desafio é saber como é que 
se vai garantir que a população mais recôn-
dita tenha capacidade para pagar, pois é pre-
ciso chegar através da competição, mas com 
tarifas baixas.

“Estes empreendimentos visam 
responder ao desafio do aumento da 
disponibilidade de energia para as ne-
cessidades de desenvolvimento eco-
nómico social do país, irão melhorar 
a segurança e fiabilidade no forneci-
mento de energia”, aludiu.

ENERGIAS RENOVÁVEIS
COMO ALTERNATIVA

Pedro Nguelume, administrador 
executivo para o Pelouro de Desen-
volvimento de Negócios da empresa 
Electricidade de Moçambique (EDM) 
recordou que o recurso às energias 
renováveis foi iniciado pela empresa 
e hoje está a ser liderado pela Autori-
dade Reguladora de Energia (ARENE). 
“Começamos com projectos peque-
nos, olhando para o sector eléctrico e 
para aquilo que a nossa estrutura po-
dia comportar”.

Ngulume fez saber que Moçambi-
que é dos países menos electrifica-
dos, o que obriga a que se busquem 
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Vários segmentos da sociedade debateram questões relativas a esta modalidade de ensino

Carlos Manuel, pesquisador

Fraco comprometimento afecta
implementação do Ensino Bilingue

“Eu sempre disse que o Ensino Bilingue 
não é ensino de segunda classe. Toda a 
criança tem o direito de saber mais do que 
uma língua na vida. No caso vertente, o 
único problema que nós temos ainda é de 
pensarmos que só a criança que não tem 
o português como língua materna  é que 
tem o direito de ter mais uma língua, que 
é o português”, posicionou-se Armindo 
Ngunga, pesquisador, em conversa 
com o domingo, após o encerramento 
do"workshop" realizado nos dias 22 e 23 
em Maputo.  Acrescentou que “o que estou 
a advogar é que pensemos seriamente no 
futuro, que dentro desse contexto de direito 
linguístico, toda criança tem direito de 
aprender a língua moçambicana, se ela for 
moçambicana”. Assim, “a criança que não 
fala português, só fala macua, só fala nyanja 
deve aprender também português.” De 
igual  modo “a criança moçambicana que 

só fala português e não fala nenhuma língua 
moçambicana tem direito de aprender 
também a língua moçambicana, e a escola 
tem a obrigação de dar serviço linguístico a 
todas as crianças moçambicanas.” 

Entretanto, falando do exercício 
feito durante os dois dias em Maputo, 
considerou que foi  necessário e importante 
para investigação que vai ter lugar nos 
próximos tempos.

“Nós fizemos aqui um trabalho que 
devíamos ter feito há muito tempo. Ensino 
Bilingue é uma matéria complexa e dentro 
dessa complexidade a questão da transição 
de língua materna para língua segunda 
como meio de ensino é um dos maiores 
problemas que temos.” 

Ngunga espera que este trabalho 
contribua para o que vai acontecer no 
futuro, ou seja, “esclarecer, para o caso de 
Moçambique, qual é a melhor altura para se 

fazer a transição e como fazer.” 

DESAFIOS
Ao dirigir-se aos participantes, Armindo 

Ngunga reconheceu que são inúmeros os 
desafios da educação em Moçambique: 
“a questão do acesso, da retenção, do 
livro escolar, a formação de professores, a 
gestão escolar e a língua de ensino”. Este 
último mereceu uma reflexão aturada, 
tendo destacado que “Moçambique é um 
país multi-étnico e multilingue, onde 
cerca de 90 por cento dos alunos que vão 
à escola pela primeira vez não fala a língua 
portuguesa.” 

Na sequência destacou que, “apesar 
de todos nós, moçambicanos, termos 
consciência destes factos, o ensino de 
línguas moçambicanas ainda não colhe 
simpatias de todos, a avaliar pelo nível 

A falta de estratégias, o financiamento limitado do Governo e a fraca promoção das línguas moçambicanas 
são apontados como alguns dos factores que contribuem para as dificuldades encaradas neste processo

P
esquisadores, professores 
primários e universitários, 
formadores e especialis-
tas de várias áreas, inte-
ressados na problemática 

da educação, de um modo geral, e 
Ensino Bilingue, de forma particu-
lar, entendem que há falta de com-
prometimento, a vários níveis, com 
questões relativas ao Ensino Bilin-
gue no país. 

A reflexão foi feita durante 
o workshop sobre o Estudo da 
Transição da Língua de Instrução 
no Sistema Nacional de Ensino, 
realizado pela Universidade 
Eduardo Mondlane, através do 
Centro de Línguas da Faculdade de 
Letras e Ciências Sociais, em parceria 
com a Universidade de Notre 
Dame, a Resilient Africa Network, 
a Agência dos Estados Unidos para 
o Desenvolvimento Internacional 
(USAID) e o Ministério de Educação 
e Desenvolvimento Humano. 

A actividade,  que teve lugar 
nos dias 22 e 23 deste mês, em 
Maputo, serviu para mapear as 
principais questões do sistema, os 
intervenientes-chave e o papel 
das evidências na melhoria do 
sistema. Foram, portanto, colhidos 
conhecimentos com o objectivo 
de influenciar a concepção da 

do país. Iremos priorizar o que foi 
discuitido, olhando sempre para 
questões comparativas: o que 
funciona, o que não funciona, e 
principalmente as razões por que 
não funciona. Mas, é importante 
também o que funciona, porque é 
isto que nos leva às boas práticas”, 
argumentou. 

Respondendo em torno da 
questão levantada durante os 
trabalhos, que se prende com 
atitudes negativas da parte de 
diferentes elementos para o 
sucesso do EB, Carlos Manuel 
afirmou que “a nossa tarefa, 
como pesquisadores, é ver e 
entender por que isso acontece.” 
Posteriormente,“poderão ser 
tomadas decisões políticas, 
pragmáticas, programáticas, que 
acharem convenientes.” 

Toda a educação devia ser bilingue

de investimento público que se faz na educação, 
sobretudo bilingue”. Por isso - avançou Ngunga 
- “o Ensino Bilingue funciona graças ao empenho 
de muito poucos.” 

investigação para o estudo 
sobre a questão da transição da 
língua de instrução a realizar-se 
nos próximos tempos no país. 

De forma concreta, 
pretendia-se “socializar as 
pessoas em relação ao que 
encontrámos no trabalho 
preliminar e ao contexto em 
que o Ensino Bilingue e a 
transição acontecem, e em 
relação àquilo que nós temos 
para frente, que é a pesquisa  a 

ser feita em todo país”, explicou 
Carlos Manuel, pesquisador 
e professor da Universidade 
Eduardo Mondlane. Findas 
as actividades, afirmou que 
foram colhidos bons frutos. 
“O balanço é bom, porque 
conseguimos trazer pessoas que 
entendem esta situação: ensinar 
as crianças na língua que falam 
em casa e as vantagens que isso 
traz.” 

Mais importante ainda 

- avançou - “em conjunto, 
conseguimos ver alguns os 
entraves que acontecem no 
nosso sistema e diagnosticámos 
as razões dos mesmo.”

Quanto ao próximo passo: 
“vamos sistematizar as ideias 
colhidas e depois melhorar a 
nossa metodologia de trabalho 
(especificamente) integrar 
as ideias que tivemos dos 
participantes.  Em seguida 
faremos o trabalho ao nível 

-Armindo Ngunga, pesquisador
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Mariana Bila Abiba Muhammed Beatriz Levi Leonardo António

“Acordos de Lusaka” 
vive aterrorizado

Assassinatos e roubos na 
via pública e em resi-
dências fazem o dia-
-a-dia dos moradores 
do bairro  Acordos de 

Lusaka, no município da Matola, 
província de Maputo. Nos últimos 
dias, são múltiplos os relatos de 
violação sexual, corpos abonados, 
um cenário que está a gerar medo 
no seio dos residentes das proxi-
midades do Estádio da Machava.

É desta feita que quase todos 
os residentes do quarteirão 21, 
por exemplo, têm uma história 
para contar sobre a actuação dos 
criminosos. 

Mariana Bila, residente do 
quarteirão 21 do bairro Acordos de 
Lusaka há mais de 20 anos, conta 
que, ao anoitecer, principalmente, 
nesta época de Inverno, é perigoso 
sair à rua, porque os malfeitores 
começam a actuar. “Neste bairro 
vivemos com medo, porque os 
bandidos roubam e matam de dia 
e de noite. Há pouco mais de duas 
semanas os recolectores de lixo 
descobriram o corpo de um jovem, 
de aparentemente, 30 anos. Quando 
nos aproximámos, percebemos que 
não era desta zona”, afirmou.  

A entrevistada acredita que o 
jovem tenha sido assassinado num 
outro local e o corpo transladado 
para aquele sítio por ser um terreno 
baldio. Explicou que este não é o 
primeiro caso de abandono de corpo 
este ano. No primeiro trimestre, foi 
encontrado um cadáver de uma 
jovem, numa machamba, perto do 
Estádio. “A moça foi antes violada. 
Ninguém conseguiu reconhecer o 
corpo”, relembra. 

Para Mariana, a falta de 
patrulhamento policial no bairro, 
especificamente no quarteirão 21, 
é uma das razões da frequência de 
casos criminais. Por isso, pede a 
intervenção da Polícia da República 
de Moçambique (PRM). “Queremos  
que a Polícia seja mais vigilante e 
que haja patrulha de dia e de noite. 
Estamos cansados de sofrer no 
bairro”, desabafa. 

Enquanto isso, Abiba 

Muhammed, residente há oito anos 
na zona, relata que viver neste bairro 
exige coragem, pois, para além de 
recorrentes assassinatos, há roubos 
quase todos os dias. 

Conta que foi assaltada nos 
finais do ano passado. “Lembro-me 
como se fosse hoje. Quando voltei 
do mercado, encontrei as portas 
arrombadas e tinha sido levado 
quase tudo. Fiquei espantada e 
assustada porque o roubo aconteceu 
de tarde”, relembra. 

Chegou a reportar o caso 
às autoridades, mas disse que, 
infelizmente, não teve o desfecho 
desejado. “A Polícia disse que 
resolveria o caso, mas até hoje nada 
aconteceu”.   

Abiba diz que os malfeitores 
que têm aterrorizado o bairro são 
jovens conhecidos que geralmente 
se reúnem nas casas de venda de 
bebidas alcoólicas, mas ninguém 
tem coragem de os denunciar. 
“A zona está cheia de casas onde 
vendem aguardente e é nessas casas 
onde se concentram os bandidos”, 
salientou. 

Lamentou o facto de a Polícia 
não ser activa na resolução dos 
problemas que apoquentam os 
moradores, o que, nas suas palavras, 
contribui para o aumento da 
criminalidade.

“Bocas de fumo” no bairro 
Tal como Mariana e Abiba, 

Leonardo António, jovem de 19 
anos, também residente no bairro 
Acordos de Lusaka, conta que a onda 
de criminalidade tem assustado 
cada vez mais os moradores, pois 
não passam duas ou três semanas 
sem ouvir falar de assassinato ou 
assalto. 

Acredita que os malfeitores 
são jovens da zona. “É triste ser 
roubado por alguém que consideras 
um irmão. Eles cresceram e 
vivem connosco, mas, meia 
volta, arrombam as nossas casas 
e saqueiam o pouco que temos”, 
lamentou. 

Para Leonardo António, um 
dos factores que concorre para o 
aumento da criminalidade no bairro 

Moradores acusam PRM de inércia, mas esta diz estar a trabalhar

tem a ver com a venda e consumo de 
estupefacientes e de álcool. 

Lamenta ainda o facto de os 
criminosos não permanecerem 
durante muito tempo na prisão. 
“Aqui na zona há muitas ‘bocas de 
fumo’. Os jovens ficam lá a consumir 
drogas e, depois, assaltam-nos. O 
mais doloroso é que mesmo que 
sejam presos em pouco tempo ficam 
livres”, disse. 
NÃO HÁ 
PATRULHAMENTO 

A chefe do quarteirão 21 no bairro 
Acordos de Lusaka, Beatriz Levi, 
considera que a falta de limpeza nos 
arredores do Estádio da Machava 
tem propiciado a criminalidade. 

Explica  que o mato que está 
nas laterais do recinto desportivo  
torna o lugar apropriado para 
os criminosos protagonizarem 
actos de violência. “Para além dos 
assassinatos, as pessoas são violadas 
e arrancadas celulares dentro deste 
mato”, declara. 

Segundo Beatriz Levi, tem-
se registado mais roubos nas 
residências próximas ao estádio, 
principalmente, no período da 
tarde, hora em que a maior parte dos 

moradores está nos seus locais de 
trabalho. 

No entanto, o que mais lhes 
preocupa é a frequência dos casos de 
corpos abandonados, sendo que, no 
primeiro semestre deste ano, foram 
encontrados quatro cadáveres 
contra dois em 2021. “Matam as 
pessoas noutros bairros depois  
abandonam os corpos aqui”.  

Explicou que um dos corpos 
encontrados era de uma jovem de 
19 anos, que, aparentemente, terá 
sido assassinada quando voltava da 
escola. No entanto, Beatriz clarifica 
que “é difícil saber se os malfeitores 
são do nosso bairro, pois há muita 
gente que vem de outros bairros 
para consumir álcool e fumar 
soruma aqui. A única certeza que 
tenho é que são amigos dos nossos 
filhos e bebem com eles”.

Explicou que, com vista a 
controlar os casos criminais, por 
várias vezes foram realizadas 
reuniões com os moradores para 
sensibilizá-los a denunciarem 
pessoas de má conduta. 

Reconhece, entretanto, que 
não tem sido fácil os moradores 
colaborarem com as autoridades 
por temerem represálias. “Temos 

dito para não venderem bebida à 
noite, mas não acatam os nossos 
conselhos”, salientou.  

Acusou a Polícia de pouco se 
importar em trazer uma solução que 
coloque fim à onda de criminalidade 
que assola os moradores do bairro. 
ESTAMOS 
A TRABALHAR

O porta-voz do Comando 
Provincial da Polícia da República 
de Moçambique (PRM), em Maputo, 
Joarce Martins, garantiu que a 
corporação faz o patrulhamento 
todos os dias, de modo a garantir a 
ordem e tranquilidade públicas.  

Segundo Joarce Martins, a PRM 
criou equipas, em cada esquadra, 
que quase diariamente recolhem 
informações sobre o registo de actos 
criminais junto das lideranças dos 
bairros.  A medida visa conhecer o 
estágio de cada ponto da província 
de Maputo, para seguidamente fazer 
as intervenções necessárias para 
colmatar o crime.    

“Não temos efectivo para ficar 
a vigiar somente um determinado 
quarteirão. Para tal, as equipas de 
patrulha fazem as movimentações, 
tanto de dia, assim como de noite, 
nos bairros. Estamos a ter resultados, 
por exemplo, a 5.ª esquadra, que 
atende os bairros Acordos de 
Lusaka, Bunhiça, e outros, registou 
no primeiro trimestre do presente 
ano 43 casos de diferentes tipos de 
crime, contra 32 do mesmo período 
do ano passado”, referiu.

Falando sobre a existência de 
locais onde são comercializadas 
bebidas alcoólicas, onde 
supostamente alguns meliantes se 
concentram, Martins assegurou que 
a corporação intervém sempre que é 
solicitada.  
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Pretilério Matsinhe

Sessenta bailarinos interpretaram "Frelimo Yethu"

- Eldevina Materula, Ministra da Cultura 
e Turismo

História da Frelimo 
retratada em bailado

“F
relimo Yethu” é o 
título do bailado 
apresentado na 
sexta-feira, dia 24 
de Junho, no Cen-

tro Cultural Universitário (CCU) 
da Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM), para marcar cultu-
ralmente as celebrações dos 60 
anos da criação do partido FRE-
LIMO e os 47 da independência 
nacional, que foram assinalados 
sob o lema “60 Anos da FRELI-
MO, Consolidando a Unidade Na-
cional, Promovendo a Paz e o De-
senvolvimento de Moçambique”.

Individualidades, membros e 
antigos presidentes deste parti-
do e convidados estrangeiros de 
partidos políticos fizeram-se pre-
sentes no CCU para testemunhar a 
apresentação do bailado que jun-
tou sessenta artistas da Compa-
nhia Nacional de  Canto e Dança 
(CNCD) e da  Companhia Artística 
das Forças Armadas de Moçambi-
que (CA-FAM).

Com a duração de uma hora e 
15 minutos, a obra retrata vários 
momentos da história do país, 
com realce para a invasão, domi-
nação colonial e resistência,  cria-
ção da FRELIMO, a 25 de Junho 
de 1962, início da Luta Armada de 
Libertação Nacional, a 25 de Se-
tembro de 1964 e o II Congresso 
da FRELIMO que foi realizado em 
Matchedje, no norte da província 
do Niassa em 1968.

Ao longo do enredo, o bailado 
também retrada a morte do pre-
sidente Eduardo Mondlane, a 3 
de Fevereiro de 1969, a batalha de 
No Górdio e a derrota do exército 
português, a proclamação da in-

A Ministra da Cultu-
ra e Turismo, Eldevina 

Materula, não tem 
dúvidas que a peça 
“Frelimo Yethu” 
foi um espaço que 
a arte e a cultura 
encontraram para 
narrar e eternizar 

na memória dos 
moçambicanos a 

história de dor, luta e 
superação que compa-

trio- tas travaram para libertar o 
país. Por isso, para a governante, este 
tipo de peça deve chegar a mais moçambicanos para 
fazer a história do país ser conhecida e fomentar cada vez mais os 
valores de unidade nacional.

“Contámos a história do país, não se pode falar da história de 
Moçambique sem falar da história da FRELIMO. É impossível. Hoje 
vimos a arte e cultura e vimos Moçambique contado em dança, mú-
sica, vimos momentos difíceis tratados em jeito de arte. Concordo 
que bailados como este deviam ser exibidos em todas as províncias 
para perpetuar a história do país. Já temos vindo a discutir esta ma-
téria e muito em breve vamo-nos pronunciar para anunciar aquilo 
que vai ser a temporada da Companhia Nacional de Canto e Dança. É 
para aí que caminhamos”.

Contámos a 
história  do país 
através da arte

dependência nacional e as gran-
des conquistas da independência.

Numa sequência artistica-
mente elaborada, os bailarinos 
encenam a consolidação da uni-
dade nacional, a paz e o desen-
volvimento, exaltam a moçambi-
canidade; e por último, o mesmo 
ideal que caracteriza os cinco di-
rigentes deste partido, nomea-
damente Eduardo Mondlane, Sa-
mora Machel, Joaquim Chissano, 
Armando Guebuza e Filipe Nyusi.

A unidade nacional é o ele-
mento denominador da obra 
que recorrendo às coreografias 
de  Mapiko, Ngalanga, Xigubo, 
Nondje, Utsi, Makwaia, Linguti, 
exploradas em momentos cor-
respondentes narram a história 
de um povo que lutou até a con-
quista da independência nacional. 
A nível de indumentária, os pro-
dutores foram felizes pois, para 
cada momento, criaram cenários 
propícios e vestiram os bailarinos 
em palco. 

O bailado sublinha algumas 
conquistas do pós-independência 
entre os quais o mais importan-
te, o sector da Educação que, em 
1975, tinha mais de 95 por cento 
de iletrados, e hoje regista cerca 
de 50 por cento de população al-
fabetizada com um número ele-
vado de instituições de ensino de 
todos os níveis espalhadas pelo 
país. Destacam-se também as 
conquistas na saúde, cujo acesso 
é garantido pelo Sistema Nacional 
da Saúde (SNS).

Os sessenta bailarinos encar-
nam diversas personagens e dei-
xam os seus corpos moverem-se 
no palco sob direcção da coreó-
grafa e bailarina Pérola Jaime que, 
através da sua arte de contar his-
tórias e vivências expressas pelo 

corpo humano, combina diversas 
danças e sons que caracterizam e 
identificam Moçambique inde-
pendente e faz um relato cronoló-
gico dos acontecimentos. 

Assim sendo, o bailado “Fre-
limo Yethu” começa por mostrar 
a forma alegre como os moçam-
bicanos viviam antes da chegada 
dos colonizadores no território. 
Flechas, azagaias, enxadas, ces-
tos, pás, pilão e peneira são tra-
zidos ao palco. A percussão que 
ecoava em toda a sala comanda a 
expressão de alegria, de partilha, 
de convivência, onde homens, 
mulheres e crianças viviam nas 
suas aldeias num contexto de ir-
mandade. 

Entretanto, este clima é in-
terrompido com a chegada dos 
portugueses, cuja trilha sonora é 
feita à base de timbila, batuque, 
txowa e de outros instrumentos 
de percussão que dão vida à peça 
e  aquela tranquilidade e alegria é 
substituída por lágrimas e tristeza. 
O chicote tomou conta das comu-
nidades. Crianças, mulheres, ho-
mens e até idosos não escapavam 
a açoites.

Pérola recorre ao poema “Eu 
sou Carvão”, do poema-mor mo-
çambicano, José Craveirinha, para 
demonstrar a resistência moçam-
bicana face à dominação estran-
geira, o que não deu resultados 
positivos, pois os soldados por-
tugueses já possuíam armamen-
to moderno, de uma tecnologia 
avançada e que permitiu derrotar 
os moçambicanos que tudo fize-
ram para resistir à ocupação efec-
tiva. 

Cansados de serem domina-
dos e explorados, os moçambica-
nos acreditaram que podiam lutar 
contra os portugueses e recuperar 

o seu direito à liberdade. Foi na-
quele contexto que Pérola regres-
sa aos anos 60 para buscar a cria-
ção de movimentos de libertação 
regionais, a saber UNAMI, para 
lutar pelo Sul de Moçambique,  
MANU pelo Norte, e UDENAMO 
pelo Centro. 

Na obra pode-se observar que 
foi graças à intervenção de Eduar-
do Chivambo Mondlane que foi 
possível a unificação destes movi-
mentos para que todos pudessem 
lutar pela independência de todo 
Moçambique. Neste sentido, nas-
ce a Frente de Libertação de Mo-
çambique (FRELIMO), movimen-
to que encabeçou a luta contra o 
colonialismo. 

Um número de danças que 
representam Moçambique  foi 
exibido no palco para demonstrar 
a luta e os combates travados con-
tra a tropa colonial portuguesa. No 
mesmo contexto, ávidos de po-
der, surgem grupos reacionários a 
reclamar a liderança de Mondlane 
que vinha do exterior e que, no 
entender daqueles, tinha chegado 

para usurpar o espaço dos outros. 
O espectáculo também mos-

tra a forma como o arquitecto da 
unidade nacional agiu para es-
quivar das intenções dos grupos 
reaccionários que queriam dividir 
a FRELIMO  e é neste contexto 
que a coreógrafa encontrou espa-
ço para destacar, através das deci-
sões tomadas no II Congresso des-
ta formação política, realizada em 
1968, a criação do Destacamento 
Feminino, a importância de man-
ter vivos os prisioneiros de guerra, 
entre outras decisões. Mondlane 
definiu naquele encontro que a 
luta devia continuar para libertar 
o povo da exploração colonial. 

Entretanto, Mondlane é mor-
to por uma bomba, e Samora Ma-
chel assume a liderança até à pro-
clamação da independência total 
e completa de Moçambique, em 
1975.

A partir desta etapa, o baila-
do “Frelimo Yethu” exibe com 
alegria no rosto e que transborda 
através dos movimentos corpo-
rais a alegria do moçambicano e 
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- Abdulrahman Omar Kinana, do Cha-
ma Cha Mapinduzi, Tanzania

-Manuel Augusto, Secretário do Bureau Político do MPLA 
para assuntos  internacionais

- Kaweche kaunda, filho do presidente 
Kenneth Kaunda

-Hakainde Hichilema, Partido Unido para o 
Desenvolvimento Nacional (UPND), Zâmbia

“Não falo português mas 
compreendi este momento 
cultural. Aprendi que a 
cultura constrói e pre-
serva a nossa história 
desde o início até os 
dias presentes. Es-
tou impressionado e 
muito feliz pelo que 
vi. Diverti-me e viajei 
na história durante o 
bailado. Recomendo que 
seja exibido em outras pro-
víncias porque é a melhor for- m a 
de transportar a história de gera- ção em 
geração para que os jovens que não parti- ciparam na cons-
trução da história da libertação do país possam saber o que aconteceu, 
de onde vem o país até ao estágio onde está”.

“O bailado é expressivo e muito profundo, pois em me-
nos de duas horas conseguimos reviver a história de Mo-

çambique. Para nós que conhecemos  um bocado da 
história foi um reviver do momento glorioso, claro 

alguns dolorosos. 
E, por forma a perpetuar essa história são re-

comendados para novas gerações. Esse baila-
do devia ser ambulante, sobretudo dirigido aos 
mais novos para conhecerem a história. 

É diferente de ler, pois no bailado tem outra 
dimensão. A minha recomendação é que o bai-

lado circule o país para que os jovens que não vi-
veram a história de libertação possam encontrar a 

base que faz com que Moçambique seja esse país bri-
lhante”. 

Aprendi que a cultura 
constrói história

Devia percorrer todo o país

É impressionante

A peça ensina
aos mais novos

as conquistas que advieram da 
independência, destacando áreas 
como a Educação que passou a ser 
inclusiva, o acesso aos cuidados 
de saúde, os serviços administra-
tivos, a possibilidade de cultivo de 
comidas, entre outras. 

Pérola Jaime recorre a diver-
sas técnicas, em palco, como 
o recurso ao poema “É preciso 
plantar”, de Marcelino dos San-
tos, para demonstrar o incentivo 
à produção. A coreógrafa encon-

trou na dança a magia que pro-
curava para materializar a peça 
e deixar ficar a ideia de unidade 
nacional. 

Este bailado teve a coorde-
nação de David Abílio e Cândida 
Bila, a direcção artística e coreo-
gráfica de Pérola Jaime, sendo 
que Rafael Cumba foi assistente 
da direcção artística e coreográ-
fica, André Salvador Mabasso, o 
responsável pela produção e coor-
denação geral, e Lindo Cuna actua 

como produtor executivo.
SIMPLESMENTE 
BRILHANTE!

No final do bailado ouvimos 
vários espectadores, entre moçam-
bicanos e estrangeiros convidados 
para atenderem as cerimónias da 
celebração dos 60 anos do partido e 
47 da independência nacional. To-
dos foram unânimes ao afirmar que 
o bailado é um ensinamento e deve 
ser replicado pelo país.

- Pérola Jaime, coreógrafa

A coreógrafa do bailado “Frelimo Yethu” explica que não 
foi fácil montar o espectáculo pelo número de dias que teve 
para a produção. “Foram 11 dias, mas o que conseguimos 
penso que é o que todos viram”.  Para Pérola, foi um tra-
balho prazeroso pelo facto de retratar a história do país 
desde a invasão colonial, morte de Eduardo Mondlane, a 
continuidade do presidente Samora, a independência e 
as conquistas bem como a consolidação da unidade na-
cional que tem que ver com as danças. Para a coreógrafa, 
juntar-se à Companhia das FDS foi uma experiência ines-
quecível, até porque se trata de um grupo que demonstrou 
qualidade e profissionalismo.

“Além de Mapiko, temos Nondje, Xigubo, Ngalanga, Utsi, 
Makwaya que se fazem sentir na peça. O que fizemos foi buscar as 
danças para representar a unidade nacional. Para a resistência bus-
cámos o Xigubo, na luta armada trouxemos Nondje, na batalha Nó Górdio 
buscamos Linguti. Em cada região fomos pegar algumas danças representativas”, disse. 

Montámos o bailado 
em onze dias 

Complementando a festa da independên-
cia, foi realizado na Praça da Independência, 
em frente ao edifício sede do Município de Ma-
puto, um concerto no qual estava a agendada a 
actuação dos artistas Banda Massukos, Ulongo, 
Ghorwane, Banda Kakana, Dilon Djindje, Xi-
dimunguana, Miss Zav, Mário Ntimana, Lou-
rena Nhate, Ziqo, Anita Macuácua, Timbila do 
Conselho Municipal, Rock Manuel, Marlene, Dj 
Delux, Dj AD, entre outros. 

Para além do espectáculo musical sob di-

recção de Paulo Sithole, foi organizada uma 
feira de gastronomia, artesanato, livro, ciência 
e tecnologia e agrícola. 

Os objectivos das celebrações são a exal-
tação dos feitos resultantes da epopeia liber-
tadora da FRELIMO, promovendo a Unidade 
Nacional assim como consciencializar os cida-
dãos moçambicanos no território nacional e na 
diáspora sobre o papel e importância histórica 
desta organização política e a exaltação da mo-
çambicanidade. 

“Impressionante. 
Por vezes não temos 

a noção da história 
e através de obras 
como esta fica-
mos a saber real-
mente de onde 
viemos. Por 
isso, quero en-
corajar a todos os 

moçambicanos 
para nunca de-

sistirem de mostrar 
e lutar pela sua história. 
E s s e bailado remete a todos, 
m o ç a m - bicanos, zambianos e ao povo 
de toda a região a termos em conta que para as nossas 
liberdades houve sacrifícios de homens e mulheres. E isso deve ser 
respeitado e considerado. Por isso, divulguem muito mais sobre a 
história e não se cansem”.

“É um prazer estar aqui 
para celebrar o aniver-

sário da FRELIMO e 
a independência. A 

peça que vimos é 
extraordinária por-
que nos transpor-
ta para onde tudo 
começou, desde 
o movimento de 

libertação, inde-
pendência  e o de-

senvolvimento que 
hoje assistimos. A im-

portância da peça está no 
facto de ela ensinar aos mais novos para 
saberem de onde viemos e aprender a apreciar a 
sua história e identidade. Recomendo que se façam mais exibições e 
não para número restrito”.

Festa popular na Praça
da Independência

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Mercado imobiliário reergue-se da crise

Depois de anos de crise, sector imobiliário está a voltar
Nos últimos meses são muitos jovens que procuram casas para arrendar

Localização dita preços de venda e renda de casas nos condomínios 

O 
mercado imobiliário 
está a dar a volta por 
cima depois de, nos 
últimos anos, ter regis-
tado uma redução da 

procura devido às crises que o 
país tem estado a enfrentar tan-
to de ordem sanitária, devido à 
pandemia da covid-19, como de 
carácter financeiro. 

Agentes imobiliários ouvidos 
pelo domingo garantem que 
desde Janeiro deste ano têm as-
sistido a um aumento da procu-
ra tanto de casas para arrendar, 
como para a compra em vários 
locais das cidades de Maputo e 
Matola, que são as áreas urbanas 
com maior dinamismo em ter-
mos de negócios imobiliários. 

Referiram que, nalguns ca-
sos, os preços voltaram a ser 
fixados em dólares, como acon-
tecia antes da crise e que os 
proprietários dos imóveis, nos 
casos de arrendamentos, co-
meçam a optar por inquilinos 
estrangeiros porque entendem 
que estes cuidam melhor dos 
imóveis e também por nacionais 
cujas famílias são pequenas.

Numa pesquisa feita pelo jor-
nal constatou-se que no mer-
cado estão disponíveis imóveis 
à venda a preços que chegam a 
60 milhões de meticais, isso de-
pendendo da localização e dos 
detalhes dos acabamentos.

No mesmo diapasão, os pre-
ços das casas em arrendamento 
variam de 38 a 185 mil meticais, 
sobretudo no centro da cidade 
de Maputo. A nível dos bairros, 
é possível encontrar um pouco 
de tudo e para todos os bolsos.  

Para Amnoni Wilson, gestor 
imobiliário, com a abertura da 
economia do país, este sector 
está a voltar ao que era antes. 
Conta que ultimamente tem 

Uma das moradoras ouvidas pelo domin-
go contou que saiu da Avenida Karl Marx para 
Olof Palme, na cidade, há pouco tempo. Se-
gundo conta, o que precipitou a transferência 
foram problemas de infiltração no imóvel. 

“Para mim, a questão da flexibilidade de 
casa para o trabalho e vice-versa conta mui-
to, por acaso vivia numa casa bem segura, mas 
tinha problemas de infiltração, por isso preferi 
sair”, disse.

A entrevistada contou que na casa da Karl 
Marx, uma tipo-2, devia pagar 30 mil meti-
cais, mas conseguiu negociar até 25 mil. Nesta 
última mudança, nas pesquisas que fez uma 
casa organizada tipo-3 custa entre 40 a 45 mil. 
Por isso, optou por uma tipo dois que vai até 
35 mil. 

“O compensar é relativo. Na fase em que 
me encontro na vida está muito bom viver na 
cidade. É que não é fácil aturar congestiona-
mentos e ter que sair de casa cedo e regressar 

muito tarde”. 
Por seu turno, Ádia Manhique, residente 

no bairro da Malhangalene, contou que para o 
caso dela ainda não houve mudança no valor 
de renda, mas já passou por uma situação si-
milar e viu-se obrigada a mudar de casa.

“Estou aqui há cerca de cinco anos, no prin-
cípio consegui negociar que não se agravasse a 
renda, mas tempos depois o senhorio começou 
a subir a mensalidade. Comecei a pagar 22 mil, 
agora estamos nos 26 mil”.  

Ádia referiu que prefere viver na cidade por 
causa da segurança e das vias de acesso, pois 
para quem mora nos bairros de expansão a 
mobilidade é muito complicada. “A segurança 
é muito importante porque tenho filhos me-
nores. Nalgumas situações, temos tido proble-
mas de infiltrações, mas resolvemos em con-
cordância com o senhorio”.

Referiu ainda que para a sua família nes-
te momento é mais cómodo viver na cidade. 

Cidade é perto de tudo

“Ainda se tivesse um espaço na Matola onde está mais 
urbanizado, com energia e água poderia avançar, mas por 
enquanto não”. 

tido uma grande procura de ca-
sas e a oferta tende a diminuir, 
enquanto isso os preços estão a 
aumentar.

É que durante a pandemia 
não havia investimentos, mui-
tos cidadãos estrangeiros aban-
donaram as casas e retornaram 
aos seus países de origem, o que 
fez com que houvesse muita 
oferta, porém, com a procura 
em baixa. 

“Aquela altura foi um gran-
de desafio para o sector e para 
os agentes imobiliários porque 
era difícil arranjar clientes. Para 
os que tiverem olho de investi-
mento foi um período de opor-
tunidade porque o preço das ca-
sas baixou drasticamente tanto 

para compra como para renda”, 
disse.

Para dar uma ideia, referiu 
que no pico da pandemia, um 
imóvel residencial localizado 
no bairro do Alto Maé, que em 
condições normais devia custar 
20 mil mensais, podia ser ne-
gociado até 12 mil, dependendo 
da tipologia, e um imóvel que 
custava 15 milhões era possível 
encontrar a nove milhões. 

Entretanto, a partir do pri-
meiro semestre do presente ano, 
o mercado começou a melhorar 
com a entrada e saída de cida-
dãos nacionais e estrangeiros, o 
movimento de investidores e de 
um maior dinamismo de negó-
cios dos mais variados sectores. 

Referiu que outro fenómeno 
que tem sido comum é a pro-
cura de imóveis por parte de 
nacionais para arrendar no cen-
tro da cidade de Maputo, num 
esforço de conterem o custo 
de vida. “Muitos consideram 
que é caro viver no interior dos 
bairros do município da Matola 
e deslocarem-se diariamente 
para Maputo devido ao aumen-
to do preço dos combustíveis e 
dos produtos essenciais, pelo 
que cresce o interesse por casas 
localizadas mais próximo dos 
locais de trabalho”, destacou.

Por seu turno, Mateus Ma-
lala, outro agente imobiliário, 
explicou que os preços de renda 
variam de acordo com a locali-
zação do imóvel. Tomou como 
exemplo os bairros Alto Maé, 
Central e Polana, onde são pra-
ticados preços diferentes. 

Actualmente, no Alto Maé, 
por exemplo, disse ser possí-
vel encontrar uma casa pron-
ta a habitar, tipo-3, a 30 e 35 
mil meticais, mas pela mesma 
pagava-se entre 18 e 20 mil no 
auge da pandemia. “São casas 
prontas a habitar e com alguma 
sorte se pode negociar até 28 mil 
por mês”.

Enquanto isso, no bairro 
Central, a mesma casa tipo-3, 
pronta a habitar, é arrendada a 
40 mil meticais, sendo possível 
negociar até 35 ou até 30. No 
bairro da Polana, que é uma das 
zonas mais requintadas da cida-
de, com melhor segurança, as 
rendas partem de 50 mil para o 
mesmo tipo. “Os preços variam 
de acordo com a localização”.

O mesmo pensamento é se-
cundado por Jeremias Pategua-
na, gestor imobiliário, que con-
tou que houve uma época, nos 
últimos anos, que as rendas bai-
xaram, mas desde o princípio do 
ano tendem a subir. “Acredito 
que a estas alturas devia redu-
zir um pouco porque o custo de 
vida subiu muito, o que faz com 
que seja caro viver na cidade”. 

Conta que, dependendo da 
localização, uma dependência 
pode ser arrendada ao preço 
mínimo de 15 mil, sem contar 
que existem oportunistas que 
se aproveitam da actual situa-
ção que o país está a atravessar. 
“Essa mudança deve-se à con-
juntura”.

CASAS CARAS

Para comprar uma casa num 
condomínio os preços depen-
dem da tipologia, segurança e 
dos detalhes relativos aos aca-
bamentos. Por exemplo, uma 
tipo-4, na Matola, com design 
moderno, pode custar 14 mi-
lhões de meticais, mas existem 
outras que são mais dispendio-
sas dependendo da localização.

Ainda nesta cidade, é possí-
vel adquirir um imóvel tipo-3 
a preços que variam de seis a 12 
milhões, mas também encon-
tram-se casas à venda a preços 
que oscilam de 1,5 a 2,5 milhões 
de meticais, isto para bairros 
mais distantes da cidade.  

Amnoni Wison explica que 
desde 2012 a área imobiliária 
esteve no pico com a constru-
ção de edifícios topo de gama, 

mas que não são para o bolso 
do cidadão comum. “A zona 
alta, nomeadamente os bairros 
Central, Museu e Polana têm 
muitos prédios novos com ar-
quitectura moderna construí-
das para uma certa franja do 
mercado”. 

Exemplificou usando os 
imóveis que têm sido erguidos 
nalgumas zonas da cidade de 
Maputo, como Mapulene, Cos-
ta do Sol, Sommerschield-2, 
Triunfo-2, entre outros que são 
de elite. Enquanto isso, na pro-
víncia de Maputo, são bairros 
como Belo Horizonte e Tchu-
mene que têm habitações de 
topo de gama. “Mesmo depois 
de pedir financiamento bancá-
rio um cidadão comum, sim-
ples trabalhador, não consegue 
acompanhar as construções 
destas zonas”, referiu.

REGULAMENTAR 
O SECTOR

Jeremias Pateguana, da em-
presa Ambiente Ideal Imobiliá-
ria e Reforma, reconheceu que 
esta área de negócio é com-
plexa, mas que tem todas as 
condições para desenvolver e 
ser um sucesso. “O problema é 
que é um sector dominado pela 
informalidade e, por isso, não 
consegue trazer resultados pal-
páveis”. 

Apontou que uma das cau-
sas para que haja dificuldades é 
a falta de operadores com em-
presas registadas. Aliás, o que 
tem acontecido é que as em-
presas formais dependem mui-
to das informais, “pois são elas 

que vão buscar as casas para os 
formais”. 

No seu entender, este pro-
blema só pode ser solucionado 
com ajuda do Governo, através 
da regulação do ramo imobiliá-
rio, pois entende que os preços 
praticados não são para mo-
çambicanos. 

“Para se resolver isso, é pre-
ciso rever a questão dos salários 
que ainda são muito baixos. Re-
para que agora todos os preços 
agravaram, menos os salários, 
isto não nos ajuda. Se tivermos 
um salário condigno haveria 
maior competitividade e seria 
possível viver em bairros me-
lhor estruturados”, aludiu. La-
mentou o facto de quase sempre 
que surgem bairros de expansão 
ser o povo quem desbrava a 
mata, depois disso constrói de 
forma aleatória, sem projectos e 
infra-estruturas de saneamen-
to. Só depois é que o município 
vai parcelar “e começa a que-
rer destruir casas para colocar 
ruas e outros. São processos que 
deviam acontecer antes de a 
população chegar aos bairros e 
determinar o modelo de casas 
que devem ser erguidas nestes 
locais”.  

Ainda sobre a informalida-
de do sector, Amnoni Wilson 
defende a regulação do sector. 
“As duas crises que abalaram 
o país nos últimos anos causa-
ram muita perda de emprego, 
o que fez com que várias pes-
soas olhassem para a imobiliária 
como recurso, mas na perspec-
tiva informal. Ninguém pen-
sa em registar e tornar -se um 
agente reconhecido e oficial”.

Esta informalidade faz com 

que muitas instituições e parti-
culares não levem este sector a 
sério, mas, na sua opinião, com 
a devida organização pode con-
tribuir para o desenvolvimento 
da economia. “As instituições 
não levam a sério pela forma 
de negociação que faz com que 
se tenha receio de aproximar 
a uma agência, optando pe-
los informais”, conta.  Quem 
também defende a legalização 
do sector é Mateus Malala. Para 
ele, é preciso elaborar e aprovar 
uma lei que protege as pessoas 
que exercem esta actividade. 
Além disso, entende que se de-
via criar uma associação, mas 
por iniciativa do Estado, em 
que os intervenientes da área se 
devem cadastrar. 

“Teríamos um estatuto que 
deveria ser respeitado por todos 
que exercem esta actividade. 
Assim, todos seriam obrigados 
a conhecer o estatuto em causa 
para poder trabalhar. Em caso 
de desrespeito seria possível 
penalizar. Com isso, trariamos 
uma imagem diferente nesta 
área e um respeito nas nossas 
actividades”, concluiu.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Muitas crianças perdem-se nas barracas 

É preocupante consumo
de drogas e álcool nas escolas

E
ste ano, vários alunos fo-
ram expulsos das escolas 
secundárias da Polana 
e Josina Machel, outros 
suspensos na primária 

completa Unidade-2, na cidade 
de Maputo. O denominador co-
mum é o consumo de drogas e 
álcool.

Aliás, o uso de estupefacien-
tes por alunos é tão generalizado 
a ponto de, preocupados, alguns 
estabelecimentos de ensino da 
capital do país e da província 
de Maputo estarem a introdu-
zir medidas para contrariar esta 
tendência.

De entre as medidas encon-
tradas, evidencia-se o desta-
camento de agentes da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) junto às escolas e entrada 
em funcionamento de um gabi-
nete de atendimento psicológico 
aos alunos, sobretudo envol-
vidos no consumo do álcool ou 
droga.

Outras escolas firmaram par-
cerias com unidades sanitárias 
para atenderem aos alunos vi-
ciados. 

domingo soube que a Escola 
Primária Completa Unidade-2, 
na cidade de Maputo, teve no 
presente mês dois grupos de 
menores apreendidos pela PRM, 
indiciados de consumo de bebi-
das alcoólicas no recinto escolar. 

Secundária da Matola introduz apoio psicológico
A Escola Secundária da 

Matola, província de Mapu-
to, conta com um gabinete de 
atendimento psicológico, cujo 
objectivo é lidar com os alunos 
que se apresentam embriaga-
dos ou drogados no recinto es-
colar.

Ainda no âmbito do proces-
so de acompanhamento psico-
lógico dos alunos, a directora 
da Escola Secundária da Ma-
tola, Elsa Silvestre, disse que 
o estabelecimento que dirige 
trabalha também com algumas 
unidades sanitárias, da Matola.

Explicou ainda que a parce-
ria com as unidades sanitárias 
resulta do entendimento de que 
há alunos que têm dificuldades 
de revelar os seus problemas na 
escola, por vergonha. 

“O consumo de álcool nas 
escola preocupa-nos. Os re-
sultados são tristes. Há vezes 
que recebemos pais que se re-

velam incapazes de corrigir o 
comportamento dos seus edu-
candos e pedem a nossa ajuda”, 
contou.

Elsa Silvestre disse que a es-
cola tem, neste momento, dois 
alunos da 8ª classe a cumprir o 
processo de correcção de com-
portamento, que consiste em 
limpeza no recinto escolar, du-
rante cinco ou 10 dias úteis.

“Tomámos esta decisão para 
desencorajar outros alunos a 
integrar o grupo de consumi-
dores de bebidas alcoólicas. 
Temos ainda cinco alunos que 
estão a ser assistidos numa das 
unidades sanitárias. Não temos 
informação sobre a evolução 
do tratamento porque os pais 
ainda não nos vieram dar o re-
latório. Internamente temos 
alunos que também estão a 
ser assistidos pelo gabinete de 
atendimento psicológico”, re-
feriu.

A entrevistada esclareceu 
que  sempre que um aluno é 

encontrado mais de uma vez a 
enveredar pelo mau compor-

tamento é suspenso das aulas 
durante dois dias.

Outro aluno ficou suspenso 
das aulas, por um dia, também 
suspeito de se apresentar sob 
efeito de álcool.

Os que foram levados à es-
quadra foram obrigados a fazer 
limpezas no recinto como puni-
ção.

Contudo, a directora da Esco-

la Unidade-2, Maria Chemane, 
desmente que os alunos tenham 
sido recolhidos à esquadra, mas 
admite que, recentemente, uma 
criança da 8.ª classe, 13 anos de 
idade, se apresentou na sala de 
aula embriagada. 

Enquanto isso, oito alunos 
foram expulsos no mês passado 

das escolas secundárias da Po-
lana e Josina Machel, na cidade 
de Maputo, por agressões físicas 
aliadas ao consumo de drogas.

A direcção da secundária da 
Polana emitiu ordens de expul-
são a dois estudantes por viola-
ção do regulamento interno da 
escola. Trata-se de F. Teixeira e J. 

Bata, da nona classe.
“Estes alunos foram encon-

trados na posse de um cassetete 
da Polícia, dirigindo-se à Escola 
Secundária Josina Machel, a fim 
de agredir alguns colegas daque-
la escola”, lê-se no comunicado 
afixado neste estabelecimento 
de ensino.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A PRM, na província de Maputo, identificou no primeiro tri-
mestre do presente ano, onze cidadãos toxicodependente, sen-
do que destes um é aluno. 

Neste momento, segundo a PRM estes estão a beneficiar de 
tratamento médico.

O porta-voz do Comando provincial da PRM, no Maputo, 
Joarce Martins, explicou que as esquadras foram orientadas para 
destacarem equipas para trabalharem directamente com as es-
colas, por forma a conter os níveis de consumo álcool e desen-
corajar os alunos a entrarem no mundos das drogas. 

“Para além das escolas trabalhamos também nos bairros resi-
denciais porque entendemos que a droga que é consumida pe-
los meninos, parte dela é também comercializada em algumas 
casas. Este ano apreendemos 54 seringas, 1920 quilogramas de 
craque, entre várias drogas”, referenciou. 

Membros da PRM afectos na Unidade-2
A Escola Primária Com-

pleta Unidade-2 está a bene-
ficiar de segurança de forças 
da PRM, por causa do ele-
vado nível de criminalidade 
protagonizado, maioritaria-
mente por alunos.

De acordo relatos colhidos 
nesta escola, de segunda a 
quinta-feira fica de plantão 
apenas um membro da cor-
poração, mas quando che-
ga sexta-feira o número de 
agentes aumenta para qua-
tro, por ser dia agitado.

É uma medida invulgar 
mas que vem responder ao 
pedido formulado pela di-
recção, por forma a fazer 
face à criminalidade.

A situação é tão caótica 
que até professores sofrem 
ameaças dos alunos, que se 
apresentam embriagados às 
aulas.

Entretanto, Maria Che-
mane, directora da escola 
considera que o elevado nú-
mero de alunos envolvidos 
no consumo do álcool, re-
sulta do facto de alguns pais 
ou encarregados de educa-
ção defenderem as crianças 
quando confrontados com os 

problemas provocados por 
estes.

É neste contexto que en-
tende que a solução exige a 
participação de todos - pais 
ou encarregados de educa-
ção, sociedade civil, escolas, 
e  Governo. 

Apenas para ilustrar, con-
tou que no presente mês 
uma aluna foi encontrada 
embriagada na sala de aula. 
A direcção solicitou imedia-
tamente a presença do en-
carregado, no caso vertente, 
a mãe que desmentiu todas 
as provas apresentada pela 
escola. 

“A aluna confirmou que 
consumia bebidas alcoó-
licas. Acreditámos que a 
mãe ficou envergonhada. 
Isso mostra que os pais não 
conhecem, nem fazem o 
acompanhamento dos fi-
lhos. Tivemos outro caso de 
uma aluna que veio embria-
gada. A avó confirmou que a 
aluna havia consumido be-
bidas alcoólicas numa festa 

organizada em sua casa. Ti-
vemos um outro aluno que 
arrancava dinheiro aos cole-
gas para atender os seus ví-
cios. Os pais deste decidiram 
transferi-lo para a escola do 
bairro de T3”, narrou.  

PRECISAMOS 
DE CONHECER 
NOSSOS FILHOS 

Pais ou encarregados de 
educação ouvidos pelo do-
mingo sobre o consumo de 
álcool nas escolas defen-
dem a necessidade de cada 
um conhecer o seu edu-
cando.

Fora isso exigemo a in-
terdição de venda do álcool 
nas imediações das escolas. 

Reconhecem que o pro-
blema é de difícil solu-
ção porque, por um lado, 
as crianças se consideram 
maduras, não acatam os 
conselhos dos pais e, por 

Identificados 
11 cidadãos 
toxicodependentes

outro, as bebidas são co-
mercializadas a qualquer 
cidadão, independente-
mente da sua idade. 

Abara Matavele refe-

riu que é preciso incutir as 
boas maneiras aos filhos 
desde pequeno, a partir de 
casa.

“Muitos pais não conhe-
cem os filhos, nem sabem 
por onde andam, por isso 
não acreditam quando ou-
vem que são drogados. Há 
muitos alunos que come-
tem desmandos nas esco-
las”, anotou.

Prosseguiu afirmando 
que a expulsão dos alunos 
não seria solução do pro-
blemas, devido à possibi-
lidade de fomentar ainda 
mais a prática do crime.

Defendeu que é perti-
nente que haja rigorosida-
de na interdição de bebidas 
a menores de idade, bem 
como a sua comercializa-
ção nas proximidades da 
escola.

António João, outro en-
carregado de educação, de-
fende que é preciso punir os 
alunos que se apresentam 
embriagados ou drogados 
nas escolas, suspendendo-
-os por tempo determina-
do. A medida serviria, na 
sua opinião, para desenco-
rajar os outros que preten-
dem alinhar neste grupo.

“Precisamos de ter pais 
que não se sentem sossega-
dos com os filhos, porque 
há muita coisa que aconte-
ce fora de casa”, indicou.

Por sua vez, Felex Nhaca 
referiu que deve haver um 
trabalho coordenado entre 
as escolas e os pais ou en-
carregados de educação, no 
sentido de saber o que faz 
as crianças enveredarem 
por esse mau caminho.

“Os pais devem ser os 
primeiros psicólogos dos 
filhos. Eles devem ter a ca-
pacidade de identificar os 
problemas desses, porque 
as escolas somente dão a 
continuidade da educação 
iniciada em casa, conside-
rou.

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

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

palavras e podem ser enviados para os seguin-

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

Todos somos 
agentes de mudança

Há coisas que só acontecem em Mo-
çambique. Como é usual se dizer: “Mo-
çambique precisa ser estudado”. Co-
meço a concordar com esses dizeres 
populares. É que, há muita coisa nesta 
terra que só Deus poderia explicar.

Em se tratando de negatividade, 
acredito eu que, nós, moçambicanos, 
seríamos potenciais campeões nesse 
quesito.

Não quero desmerecer o Matias Da-
másio, artista que  muito o respeito pe-
los seus feitos culturais. Seria impru-
dente da minha parte tentar diminuir 
um artista deste calibre, que vê a mú-
sica como uma ferramenta de expressar 
o amor.

Com todo o respeito por todos os ar-
tistas estrangeiros, mas, digo que é falta 
de visão  optar por artistas forasteiros 
sem antes abraçar os nacionais. É in-
concebível, na minha opinião, que os 
artistas de outras latitudes sejam vistos 
como “deuses” no solo pátrio e que os 
nossos sejam relegados para aquecedo-
res de palco.

Rói-me a alma o facto de alguns com-
patriotas serem capazes de comprar um 

bilhete de 3.500 ou de 6.500 MT para 
ver o espectáculo do Matias Damásio 
(artista angolano) e não poderem fazer 
o mesmo quando se trata de um artista 
da “pátria amada”. Nada tenho contra 
o Matias Damásio (até gosto dele), mas 
convenhamos: os artistas nacionais não 
têm tido a mesma sorte que os estran-
geiros. 

O público assim como alguns pro-
motores socorrem-se da desculpa de 
que á falta de qualidade e profissiona-
lismo dos artistas nacionais tem sido a 
razão da sua não valorização. Todavia, 
a meu ver, é uma justificação que roça 
a ignorância. É possível que num país 
com mais de 30 milhões de habitantes 
não haja artistas que possam merecer os 
3.500 ou 6.500 MT?

Moçambique pode até ser um país 
problemático, mas não carece de quali-
dade no concernente à cultura e músi-
ca, em particular

Valorizemos o que é nosso, antes que 
percamos identidade!

Manuel Jorge Cumbe

Valorizemos o que é nosso!
É preciso reconhecer que 

todos somos responsáveis 
pelo desenvolvimento do 
país. Não podemos olhar ape-
nas para o Governo. Neste 
mês de Junho assinalamos 47 
anos da nossa independên-
cia, proclamada pelo saudo-
so presidente Samora Moisés 
Machel, uma figura emble-
mática e de grande importân-
cia para os moçambicanos.

Escrevo esta carta com o 
intuito de expressar a minha 
indignação pelo facto de al-
guns compatriotas levarem 
toda carga para as costas do 
Governo. A título de exem-
plo, há dias,  acompanhei o 
segundo observatório mu-
nicipal de Maputo, e alguns 
cidadãos diziam que o Exe-
cutivo não cria postos de em-
prego, não limpa a cidade e 
pouco tem feito para o desen-
volver o país. Mas afinal  de 
contas, o país é do Governo 
ou de todos de nós?

Meus caros irmãos, não 
devemos apenas reclamar 
mas sim trazer soluções, por-
que o  país é de todos, não 
importa a sua classe social, 
nível académico ou origem, 
se nasceu e vive nestas terras 
do metical, é seu dever fazer 
algo para que Moçambique 
seja um país próspero. Que 
tal deixarmos as reclamações 
e passarmos a questionarmo-
-nos o que podemos fazer 
pelo país? 

É benéfico quando pauta-
mos em fazer algo que ajude a 
desenvolver o nosso belo país. 
Não nos esqueçamos que so-
mos nós que elegemos os 
nossos governantes, portanto 
é, sempre, bom e é nosso de-
ver ajuda-los a exercerem os 
cargos que foram confiados 
com sabedoria e coesão. O 
desenvolvimento do país está 
em cada um de nós.  

  António Rafael

Quais os ganhos da Independência?
Celebrou-se ontem o quadragésimo sétimo 

aniversário da proclamação da Independên-
cia Nacional, ocorrida a 25 de Junho de 1975, no 

Estádio da Machava, província de Maputo, por 
Samora Moisés Machel, primeiro presidente de 
Moçambique.    

Nesta senda, o domingo saiu à rua para ouvir a 
opinião dos moçambicanos sobre o que terá mu-
dado ao longo desses 47 anos da Independência. 

MUITA COISA MUDOU
- José Mondlane, desmo-

bilizado de guerra
Desde que conquistámos 

a Independência, em 1975, 
a Frelimo mudou várias coi-
sas. Digo isso porque a cada 
dia que passa o país tem de-
senvolvido em muitas áreas. 
Há mais postos de emprego, 
postos de saúde e espaços tu-
rísticos. Por isso digo que são 
47 anos de sucesso e desen-
volvimento. 

O país está em paz, ape-
sar de haver pessoas que 
tentam tirar a tranquilidade 
dos moçambicanos criando 
discórdias. Deveria ficar cla-
ro aos que tentam nos tirar 
a paz que se fomos capazes 
de vencer o colono, também 
conseguiremos  eliminar es-
ses problemas.

 ENERGIA 
EM TODO PAÍS

- Leonel Cristóvão, co-
merciante 

Nestes 47 anos de Inde-
pendência temos vários as-
pectos que demonstram que 
o país está a conseguir res-
ponder aos desafios encon-
trados ao longo dos anos. É 
importante lembrarmos que, 
após a proclamação da Inde-
pendência, surgiu a guerra 
que, de certa forma, atrasou o 
processo de desenvolvimento 
do país. Mas, mesmo assim, 
temos sido felizes rumo a um 
Moçambique próspero. Hoje 
em dia há energia por todo 
país, há muita importação 
de viaturas, temos televisão 
digital e há mais investidores 
na exploração de  recursos 
minerais. O único problema 
que persiste é do terrorismo 
em Cabo Delgado.  

TEMOS DIFICULDADES
- Deolinda  Langa, professora
Digo que o país está a desen-

volver, apesar de enfrentarmos 
algumas dificuldades. Na minha 
infância era raro ver crianças a 
estudarem livremente, jovens 
com empregos e infra- estruturas 
como as que temos actualmen-
te.  Isso tudo significa que há um 
grande esforço que cada moçam-
bicano  tem levado a cabo para a 
evolução do país. 

Não podemos dizer que o país 
não está em paz só porque algu-
mas pessoas não concordam com 
a actuação do Governo. A coi-
sa mais importante é o facto de 
estarmos independentes. Cada 
moçambicano pode fazer aquilo 
que gosta. 

NOSSOS FILHOS 
ESTUDAM

- Joaquim Cuna, segurança
Moçambique desenvolveu 

muito. Tem-se construído pontes, 
lojas de venda de roupa e alimen-
tos. Em todos os cantos do país há 
estradas e escolas e isso é satisfa-
tório porque os nossos filhos estu-
dam sem problemas. 

Peço para que estes 47 anos 
sirvam de reflexão para se colocar 
um fim nos ataques que têm acon-
tecido em Cabo Delgado porque a 
guerra não é boa. Chega de derra-
mamento de sangue. 

HÁ MAIS 
UNIVERSIDADES 

- Jacinto Cumbane, técnico 
de limpeza

O nosso país está no bom 
caminho rumo ao desenvolvi-
mento. Hoje em dia, há mais 
universidades e escolas. A rede 
de energia eléctrica está ex-
pandida por todo país e a nossa 
economia tem registado avan-
ços positivos.    

Quanto à paz, acredito que 
pouco a pouco alcançámos re-
sultados satisfatórios, embora 
tenhamos casos de assassi-
natos em Cabo Delgado, mas 
não podemos dizer, com isso, 
que o país não está em paz. Se 
hoje comemoramos 47 anos 
de Independência, é graças ao 
desempenho do Governo e de 
cada moçambicano que não 
tem medido esforços rumo a 
um Moçambique melhor. 

MOÇAMBIQUE 
PROGREDIU 

- Tossene Gabriel, em-
preendedor

Estamos a progredir, pois há 
muita coisa que mudou. Se ana-
lisarmos  Moçambique de há 20 
anos, veremos que houve uma 
grande mudança em termos de 
infra-estruturas, comércio e 
educação. Entretanto, há ainda 
alguns dilemas por solucionar 
como o caso de empregabilida-
de, principalmente, para a ju-
ventude. Temos muitos jovens 
formados com capacidade para 
tornar o nosso país numa po-
tência a nível mundial, mas não 
têm oportunidade para  explo-
rarem  esse conhecimento. 

Outro dilema que tem atra-
sado o desenvolvimento do país 
é a guerra existente entre forças 
governamentais e terroristas na 
região Norte. Portanto, é com-
plexo afirmar que estamos a tri-
lhar bons caminhos no alcance 
da paz efectiva. 

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MODO DE PREPARAR

- 500 g de cenoura em rodelas pré-cozidas 
- 2 colheres sopa de manteiga 
- 1 cebola picada 
- 2 cubos de caldo de galinha 
- 1 colher sopa de maisena 
- 2 xícaras chá de leite 
- 1 lata de creme de leite 
- 2 colheres sopa de salsa picada 
- 1 copo de requeijão cremoso 
- 200 g de queijo mussarela ralado 
- 50 g de queijo parmesão ralad 

Cenoura 
Gratinada

INGREDIENTES

RECEITA

Em um refractário médio, coloque a cenoura e reserve. 
Em uma panela, coloque a manteiga, a cebola e leve ao fogo 
até dourar levemente. Acrescente o caldo de galinha, a mai-
sena dissolvida no leite, a salsa picada, o requeijão e a mus-
sarela ralada. Coloque o creme sobre a cenoura reservada no 
refractário e polvilhe com parmesão ralado. Leve ao forno 
médio, pré-aquecido, por 15 minutos até dourar levemente. 
Sirva em seguida. 

Fonte: petitchef

Pele no Inverno: 
alguns cuidados 
essenciais

Não adianta pedir 
a Deus bom lar 
se a cabeça não regula

- Vovó Glória Salvador, residente em Ma-
puto, em conversa com o jornal domingo

Devido às baixas temperaturas e as agres-
sões que elas podem causar ao nosso corpo, é 
essencial ter atenção aos cuidados com a pele 
no Inverno. Nos meses mais frios, é comum 
que ela fique ressecada, que surjam alergias e 
que o seu aspecto fique comprometido. Veja 
alguns cuidados:

Evite banhos quentes demais
Os banhos quentes são uma das maiores 

tentações durante os meses de baixas tem-
peraturas. Porém, a água quente demais, re-
tira toda a sua protecção natural, causando 
ressecamento.

Hidrate a pele de todo o corpo
Use loções hidratantes ou óleos corporais 

para manter a hidratação. Não se esqueça de 
que todo o corpo precisa dessa atenção, o 
que inclui também o rosto, as mãos, os pés 
e os lábios.

Beba bastante água
Embora os cremes hidratantes sejam es-

senciais, de nada adianta fazer a hidratação 
apenas de fora para dentro, porque ela será 
superficial. Beba bastante água, algo que re-
duzimos muito durante os meses mais frios. 

Mantenha alimentação equilibrada
No Inverno, o nosso corpo pede mais 

calorias, e é natural sentirmos vontade de 
comer alimentos doces e mais pesados, ne-
gligenciando as frutas, verduras e legumes. 
Porém, esse é um erro que não podemos co-
meter, já que a pele continua necessitando 
de nutrientes para se manter bonita e sau-
dável.

Retirado de www.drogarialiviero.com.br/
blog/pele-no-inverno/

SAÚDE

Falando especificamente dos 
que entregam literalmente tudo 
na mão de Deus, baseados no prin-
cípio de que ele atenderá, encon-
tramos uma chamada de atenção 
vinda da vovó Glória Salvador, re-
sidente em Maputo, que em con-
versa com o jornal domingo afirma 
que  as coisas não funcionam tão 
linearmente assim. 

Ela entende que Deus precisa de 
ser ajudado, ou seja, não nos en-
ganemos pensando que colocar as 
preocupações nas rezas é sinal de 
sucesso absoluto. Vovó Glória fala 
especificamente de quem pede a 
Deus que dê um lar às mil mara-
vilhas. Afirma que “não adianta 
pedir a Deus um bom marido ou 
mulher quando a tua cabeça ati-
teke (não regula bem, como sói 
dizer-se)”. Preocupada com estes 
casos, defende que “pau que nas-
ce torto morre torto”, sendo que 
este é visto como o principal fac-
tor para o insucesso na vida con-
jugal. Acrescenta entretanto que 
“é difícil conseguir um milagre, 
em casos de pessoas com um com-
portamento inadequado”. É por 
este motivo que remata: “mesmo 
dobrando o joelho, o mau com-
portamento vai fazer com que não 
consiga alcançar os objectivos”. 

Há quem se guia pela ideia segundo a 
qual não se deve colocar limite nos sonhos. 
A isto acrescenta-se a importância de ter fé, 
de acreditar que tudo é possível. 
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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” 
Episódios 67 e 68
07:00  Bom Dia 
Moçambique  
Directo
09:00 TV Surdo  
09:30 Debate de Palmo e Meio  
10:00 Conversas em Casa  
Gravado
10:30 Desenhos Animados: Código 
do Puzzle  Episódios 33 e 34
11:00 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
13:50 Antevisão do Moçambola 2022 
Directo
14:00 Moçambola 2022: Ferroviário 
de Nampula vs União Desportiva de Songo 
 Directo/Nampula
16:00 Canal Zero  
16:30 Moçambique Digital  
17:00 Tânia Chongo e Nelson Chongo 
em Concerto  
18:00 Baía do Indico  
18:30 Inspirações Programa 12
19:30 Domingo Familiar  
20:00 Telejornal Directo
21:30 Grande Entrevista   Gravado
22:30 Grande Reportagem  
23:30 Inspirações Repetição
00:30 Canal Zero Repetição
01:00 Domingo Familiar     Repetição
01:30 Moçambola 2022: Ferroviário 
de Nampula vs União Desportiva de Songo 
 Repetição
03:00 TV Surdo Repetição
03:30 Grande Entrevista    Repetição
04:30 Antena do Soldado   Repetição
04:45 Análise Global    Repetição
05:40 Hino Nacional  

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

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

1:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUI

09:15- DESPORTO/CULTURA E 
SAÚDE

10:00- NGOMA MOÇAMBI-
QUE-2022

11:10- TUDO VAI FICAR BEM 

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

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- ESTA SEMANA ACONTECE

14:45- DOMINGO DESPORTIVO

18:10- LETRAS E SONS

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE 

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

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

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

26 de Junho de 2022

CINEMA

Agenda
Cultural

Começam filmagens de “Pussy  
Island” com Channing Tatum

ÁRIES (21/3 A 20/4) 
Não seja tão submisso. Isto aplica-se quer na 
sua carreira como no amor. Não tenha medo 
de dizer a sua opinião e ser você próprio. Caso 
contrário nunca terá o que quer.Não fique em 
pânico quando vir a quantia de trabalho que 
tem de ser feito, resolva tudo em paz.

TOURO (21/4 A 20/5)
Defina as fronteiras do seu relacionamento, 
o que está bem e o que não está. Desta forma 
pode prevenir muitas futuras situações ou pro-
blemas embaraçosos , mesmo apesar de esta 
conversa não ser agradável.      

GÉMEOS (21/5 A 20/6)

Talvez tenha interpretado algumas palavras da 
forma errada. Não tenha medo de pedir uma 
explicação, para poder evitar desentendimen-
tos desnecessários e sem intenção de fazer ini-
migos.  

CÂNCER (21/6 A 21/7)
Mesmo apesar de gostar de estar no centro da 
atenção e de estar na sociedade, também deve 
prestar atenção à sua parceira. Elas irão defini-
tivamente apreciar o seu interesse e após uma 
agradável noite não terá de se preocupar mais. 
Expanda o círculo dos seus amigos e conheci-
dos. 

LEÃO (22/7 A 22/8)
Não é de admirar, quando tanto aconteceu. 
Faça bom uso da sua recém adquirida paz, es-
pecialmente quando estiver a gerir situações de 
crise.

VIRGEM (23/8 A 22/9)

Tem de se recordar das suas prioridades. Não 
tenha medo de escrevê-las e de esclarecer cada 
pensamento. Pode superar muitas armadilhas 
e ajudá-lo-á a trabalhar melhor. Seja positivo. 
Irá definir a disposição relaxante em casa se 
deixar os problemas da escola, ou do emprego, 
de lado. Preste atenção a coisas mais agradá-

veis.

LIBRA (23/9 A 22/10)
A crença irá ajudá-lo nos momentos difíceis. 
Acredite no futuro, aguarde com expetativa 
pelo que virá. Planeie uma viajem ou umas fé-
rias.  

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
O facto de por vezes não saber tudo é afinal um 
traço humano e não há nada errado em pedir 
conselhos ao seu amigo ou conselheiro pro-
fissional. Esta pessoa irá finalmente conseguir 
trazer paz à sua alma, a qual lhe tem faltado 
durante tanto tempo. 

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
O facto de por vezes não saber tudo é afinal um 
traço humano e não há nada errado em pedit 
conselhos ao seu amigo ou aconselhador pro-
fissional. 

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)

Não tenha medo de estar sozinho. Não escolha 
um grupo de pessoas com quem não se dá para 
evitar estar sozinho. Tire estes momentos para 
resolver os seus pensamentos e verá o que real-
mente espera da vida. 

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
Esta não é a forma correcta. Deve aprender 
com os seus erros e nunca exercer em demasia, 
os seus esforços podem revelar-se fúteis. Só 
estaria a perder a sua energia. É melhor abrir os 
seus olhos e avaliar a situação de todos os ân-
gulos, quer valha ou não a pena o esforço.

PEIXE (20/2 A 20/3)
Pensar não significa saber. Deve realmente 
lembrar-se disto. Iniciar uma luta, se a sua in-
formação não está verificada ou substanciada, 
não é a melhor ideia. Pode fazer ricochete. Dê 
um passo atrás. O seu tempo para brilhar che-
gará. A sua cara metade talvez não seja tão so-
nhadora. 

A estrela Zoë Kravitz inicia sua 
carreira como cineasta em “Pus-
sy Island”, suspense estrelado 
por Naomi Ackie e Channing Ta-
tum.

A trama acompanha Frida 
(Ackie), uma jovem e inteligen-
te garçonete que está de olho 
no magnata da tecnologia Slater 
King (Tatum). Quando final-
mente consegue entrar no círculo 
íntimo de King, ela é convidada 
para visitar uma ilha paradisía-
ca.Apesar do cenário lindo, das 
pessoas bonitas, do champanhe 
caro e das festas noturnas, Frida 
pode sentir que há algo estranho 
e sinistro nesse local. Zoë Kra-
vitz estreou, recentemente, “The 
Batman”, filme de Matt Reeves 
com Robert Pattinson de grande 
sucesso. ‘Pussy Island‘ ainda não 
tem data de estreia..
DIRECTOR DE 
“SPENCER”  RETRATA 
AUGUSTO PINOCHET 
COMO UM VAMPIRO 
EM “EL CONDE” DA 
NETFLIX

Segundo a Variety, o cineasta 
chileno Pablo Larraín, de Jackie 

mas muito inspiradora e signi-
ficativa”.

PRIMAL, DO CRIADOR 
DE “SAMURAI JACK”, 
GANHA ESTREIA 
OFICIAL NO HBO MAX

Foi confirmada pela HBO 
Max que a 2ª temporada da sé-
rie animada “Primal” vai che-
gar no mês de julho de 2022. 
Até o momento, nenhuma data 
específica para a chegada dos 
novos episódios foi informa-
da, mas especula-se que estes 
chegarão no dia 21 de julho.

“Primal” que foi criada por 
Genndy Tartakovsky, de ‘Sa-
murai Jack’ e ‘O Laboratório de 
Dexter‘, acompanha as aven-
turas de Spear, um homem das 
cavernas, e uma Tiranossauro 
pelo mundo pré-histórico.

Tartakovsky, que também 
comandou episódios de Star 
Wars: The Clone Wars, falou 
que a segunda temporada da 
animação será seu melhor tra-
balho. A 1ª temporada de “Pri-
mal” está disponível na HBO 
Max

e ‘Spencer‘, está a trabalhar 
agora em ‘El Conde‘, uma co-
média com humor negro, uma 
produção da Netflix.

A longa  metragem retrata o 
ditador chileno Augusto Pino-
chet como um vampiro de 250 
anos que decide morrer de uma 
vez por todas por conta de seu 

histórico.
Larraín é co-roteirista ao 

lado do escrito Guillermo Cal-
derón, que trabalhou com o ci-
neasta no filme Neruda. Jaime 
Vadell, Glória Münchmeyer,  
Alfredo Castro  e  Paula Luch-
singer estão no elenco.

Pablo Larraín disse que: 

“Usando a comédia ácida, o fil-
me procura entender e analisar 
os eventos que ocorreram no 
Chile e no mundo nos últimos 
50 anos. Tenho total confiança 
de que faremos um bom traba-
lho e que será uma aventura: 
“El Conde” já deve chegar à Ne-
tflix em 2023.lmagem exigente, 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS COMUNS

Adenda ao anúncio de Concurso Público nº 01/AT/2022 

Relativamente ao assunto acima mencionado, vimos por meio desta informar que é prorrogado o prazo anteriormente estabelecido no anúncio 
publicado no jornal “Notícias” dos dias 30 e 31de Maio de 2022 para a entrega das propostas, passando para o dia e hora abaixo discriminados:

Nº Nº DO 
CONCURSO

OBJECTO MODALIDADE
CRITÉRIO 

DE AVALIAÇÃO

DATA E HORA 
(DATA INICIAL) DE 

ABERTURA DAS 
PROPOSTAS

DATA E HORA 
DE ABERTURA 
(ACTUAL) DAS 
PROPOSTAS

1 01/AT/2022

Concessão de Serviços de Desenho, 
Implementação, Operação & 
Manutenção para a Plataforma Única 
do Comércio de Moçambique

Concurso Público Critério Conjugado Data: 20/6/2022
Hora: 10.00H

Data: 30/6/ 2022
Hora: 10.00H

NB: As propostas técnicas e financeiras serão abertas no mesmo dia. 

Rua Timor Leste nº95 -  2º andar – Maputo
Tel +258 21 311 146 Fax +258 21 311 148

Maputo, Junho de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

S
ete indivíduos 
morreram depois 
de serem tortura-
dos e enterrados 
vivos, por sus-

peitas de envolvimento 
num esquema de rou-
bo de gado bovino, no 
posto administrativo 
de Maluana, distrito da 
Manhiça, na província 
de Maputo. 

Há informações se-
gundo as quais entre as 
vítimas, três são mem-
bros da Polícia da Re-
pública de Moçambique 
(PRM) e um elemento 
das Forças de Defesa de 
Moçambique.

Entretanto, o porta-
-voz do Comando Pro-
vincial da PRM, em 
Maputo, Joarce Martins, 
não confirma a infor-
mação, afirmando que 
até sexta-feira nenhum 
dos corpos tinha sido 
reclamado pelos fami-
liares, sugerindo que a 
identidade das vítimas 
era ainda desconhecida.

Detalhando os con-

Sete mortos por suspeitas
de roubo de gado na Manhiça

tornos do crime, Joar-
ce Martins disse que no 
dia 20 do mês corrente 
quatro indivíduos foram 
interceptados pela po-
pulação supostamente 
transportando três ca-

beças de gado bovino.
Destes, dois puse-

ram-se em fuga e os ou-
tros foram torturados e 
enterrados vivos. No dia 
23, outros cinco indiví-
duos dirigiram-se para 

a mesma comunidade, 
acredita-se, para identi-
ficar o local onde tinham 
sido enterradas as pri-
meiras duas vítimas de 
linchamento. 

No entanto, a popula-

ção apercebendo-se da 
presença destes, uniu-
-se e capturou todos os 
membros do grupo, os 
quais foram, igualmen-
te, torturados e enterra-
dos vivos.

Num contacto ontem 
com o jornal domingo, o 
porta-voz explicou que 
depois de tomar conhe-
cimento da ocorrência 
a corporação fez-se ao 
local, onde deteve nove 
indiciados de cometer 
os assassinatos. 

As detenções enfure-
ceram a população que 
imediatamente dirigiu-
-se, na quinta-feira, ao 
posto policial da Malua-
na para exigir a liberta-
ção dos indiciados, ale-
gadamente porque são 
inocentes.

“Os corpos das últi-
mas cinco vítimas fo-
ram exumadas e levadas 
para a morgue do Hos-
pital Distrital da Manhi-
ça. Estamos a trabalhar 
com vista a identificar 
os locais onde foram 
enterradas as primeiras 
duas vítimas. Os nove 
detidos continuam en-
carcerados numa das 
celas da PRM, na pro-
víncia de Maputo”, fri-
sou.
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25 de Junho. Feliz Dia da Independência Nacional.

A independência constrói-se a cada 
dia, com o compromisso de construir 
um Moçambique cada vez melhor.

Vulcan é a empresa mineradora que opera a Mina Carvão Moatize.
7501
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“Startup” moçambicana
Appload  recebe
financiamento da Suécia 

ERNESTO WILSON 
MATSINHE

FALECEU

Os Órgãos Sociais, Conse-
lho Consultivo, associados 
e colaboradores da Câmara de Comércio 
de Moçambique, profundamente conster-
nados, comunicam o falecimento do Se-
nhor Ernesto Wilson Matsinhe, sogro do 
Senhor Álvaro Massingue, seu Presidente, 
ocorrido no dia 25/6/2022, na Clínica da 
Sommerschield, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza no dia 28/6/2022, pelas 
10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, 
antecedido de um velório na capela do 
HCM, pelas 9.00 horas. Enquanto nos jun-
tamos em solidariedade com a família en-
lutada, rogamos pela alma do falecido os 
merecimentos dos céus e de paz perene.

ERNESTO WILSON 
MATSINHE

FALECEU

Álvaro Massingue, esposa 
e filhos cumprem o dolo-
roso dever de comunicar o falecimento 
de Ernesto Wilson Matsinhe, sogro, pai e 
avô, ocorrido no dia 25/6/2022, na Clínica 
da Sommerschield, vítima de doença. Mais 
informam que o seu funeral se realiza no 
dia 28/6/2022, pelas 10.00 horas, no Cemi-
tério de Lhanguene, antecedido de velório 
na capela do HCM, pelas 9.00 horas. Neste 
momento de comoção, dor e consterna-
ção, elevam os corações a Deus, em busca 
de conforto e consolação, na esperança 
de que o sempre Omnipresente conceda 
ao seu ente querido os merecimentos dos 
céus e de uma vida eterna. Paz à sua alma!

A 
empresa moçam-
bicana Appload be-
neficiou de um fi-
nanciamento de 125 
mil dólares. O fun-

do, disponibilizado pela Norr-
sken Impact Accelerator, uma 
organização mundial sediada 
em Estocolmo, Suécia, visa 
auxiliar diversas empresas li-
gadas ao ramo da tecnologia a 
encontrar melhores caminhos 
para o seu rápido crescimento 
no mercado mundial. 

Trata-se de uma iniciativa 
que apoia as áreas de saúde 
mental, combate à pobreza, 
agricultura sustentável, in-
clusão financeira e energia 
verde.

A Norrsken indica que são 
seleccionadas “startups” que 
demonstram com sucesso que 
o impacto é parte integrante 
do seu modelo de negócios e 
foram admitidas para entrar 
no programa. Fora os 125 mil 
dólares, a empresa moçam-
bicana vai beneficiar de uma 
orientação de mais de 110 
emprendedores baseados na 
Norrsken House em Estocol-
mo, uma “cowork”, como 

um mecanismo para fazer as 
“startups” crescer e ganhar 
mais visibilidade no mercado 
mundial.

Para além da “startup” 
moçambicana, outras do 
mundo beneficiaram do fi-
nanciamento, com destaque 
para duas iniciativas da Ni-
géria, sendo que uma presta 
serviço digital de cuidados de 
saúde primários, a Clafiya, e a 
“startup” de tecnologia lim-
pa, SunFi.

Foi também financiado 
o serviço de empréstimos 
ugandês Emata, a solução 
de pagamento da Tanzania 
Umoja Labs, o serviço de re-
crutamento de artesãos ruan-
dês Fixa, a plataforma BNPL 
ganesa Motito, Sul, a rede de 
saúde africana HealthDart e 
o serviço de poupança e in-
vestimento queniano Power 
Financial Wellness.

Para esta que é a segunda 
edição-2022, 20 “startups” já 
foram seleccionadas através 
de um processo de inscrições 
abertas ao público. A avalia-
ção das propostas foi com base 
nos objectivos de desenvolvi-

mento sustentável da ONU 
e classificadas com base na 
magnitude e profundidade do 
seu impacto.

A Appload é uma “star-
tup” moçambicana de serviço 
“online” e que faz a ligação 
entre as empresas de logística 
e os clientes que procuram o 
transporte de carga, criando 
uma rede de contacto pro-
fissional e eficiente entre a 
cadeia de valores desta indús-
tria. Permite que a partir de 
uma única plataforma “onli-
ne”, clientes e transportado-
res podem planificar, agendar 
e acompanhar o transporte de 
carga em todo Moçambique.

A empresa possui um apli-
cativo que  permite o agenda-
mento seguro e um sistema 
de pagamento electrónico, e 
a possibilidade de assegurar 
a carga através de um parcei-
ro de indústria. A plataforma 
permite a monitoria do frete 
agendado através da mesma, 
até que a entrega seja bem su-
cedida, aliviando o transtorno 
habitual que o cliente tem ao 
ter de constantemente verifi-
car o estado da carga.
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N
um clima de luto, dor e 
consternação foi como 
amanheceu, ontem, a 
cidade de Oslo devido ao 
ataque a uma discoteca 

da comunidade LGBT (Gay), que 
se saldou na morte de duas pessoas 
no local e 21 feridos, entre grave e 
ligeiros.

O ataque teve lugar pouco de-
pois da 1 hora de madrugada quan-
do o suspeito, já a conta com as 
autoridades policiais, começou a 
disparar uma arma de fogo de for-
ma indiscriminada do lado de fora 
do London Pub, uma discoteca gay 
situada no coração de Oslo, a capi-
tal norueguesa.

Segundo a polícia local o sus-
peito é um norueguês de origem 
iraniana de 42 anos de idade, não 
se sabendo, no entanto até agora 
as reais motivações do crime sus-
peitando-se, no entretanto, tratar-
-se de um crime de ódio, tendo em 
conta o local escolhido.

O suspeito foi neutralizado por 
cidadãos civis a escassos metros do 
local do crime e entregue à Polícia 
que prontamente chegou ao local 
do incidente e isolou parte da rua 
onde se encontra a discoteca.

Marcha de solidariedade
Este sábado estava agendada 

Duas pessoas morrem
num ataque contra gays

Pressão aumenta sobre Boris Johnson

uma marcha do orgulho LGBT, pelo 
que a cidade de Oslo foi “invadida” 
por bandeiras com as cores arco-
-íris que simbolizam a comunida-
de. Na verdade, a marcha que havia 
sido programada era o ponto mais 
alto da celebração uma vez que um 

pouco por toda a cidade tem de-
corrido diversos eventos incluindo 
feiras e concertos.

É assim, que se notava nos últi-
mos dias um movimento desusado 
da comunidade gay por toda cidade 
de Oslo, aliás uma cidade tida como 

das mais seguras e com uma popu-
lação com um nível de cidadania 
muito elevado e por isso defensor 
das liberdades e escolhas indivi-
duais.

Aliás, essa forma de ser e estar 
dos noruegueses ficou bem patente 

uma vez que se nota solidariedade 
vindo de quase todos, independen-
temente da orientação sexual. É as-
sim que, muitos juntaram-se hoje à 
comunidade gay numa marcha de 
solidariedade e repúdio pelo suce-
dido, marcha essa que decorreu ao 
longo das diversas artérias da cida-
de de Oslo e foi desaguar a escassos 
metros do local do crime onde fo-
ram depositadas flores.

Choros, gritos, mensagens em 
volta da tolerância e respeito pelas 
diferenças era o que mais se ouvia 
ma marcha.  O Primeiro-Ministro 
norueguês, Jonas Gahr Store, tam-
bém condenou o ataque através da 
sua página no Facebook, tendo-o 
considerado macabro.

“O tiroteio do lado de fora do 
London Pub em Oslo esta noite é 
um ataque horrível e profunda-
mente chocante a pessoas inocen-
tes. Ainda não sabemos as razões 
desse acto terrível, mas para os 
homossexuais que agora temem e 
choram, quero dizer que estamos 
todos juntos com vocês”, escreveu.

Para já, as autoridades opta-
ram por cancelar todos os eventos 
do orgulho gay que haviam sido 
agendados por estes dias e nas ruas 
pode-se notar a presença massiva 
da Polícia em alerta máximo para 
lhe dar com outros possíveis inci-
dentes. 

*Colaboração especial para 
domingo

O Partido Conservador, de Boris Johnson, perdeu 
duas cadeiras parlamentares na sexta-feira, um golpe 
para o partido governista que levou à renúncia de seu 
presidente e intensificou as dúvidas sobre o futuro do 
primeiro-ministro britânico.

Em Ruanda para uma reunião das nações da Com-
monwealth, Johnson foi desafiador, prometendo 
ouvir as preocupações dos eleitores e fazer mais para 
enfrentar uma crise de custo de vida após o que ele 
descreveu como resultados “difíceis” nas duas cha-
madas eleições suplementares.

As derrotas -uma no tradicional coração dos con-
servadores no Sul e uma no Norte industrial da Ingla-
terra tirada dos trabalhistas na última eleição- suge-
rem que o amplo apelo que Johnson apresentou para 
vencer a eleição de 2019 pode estar se rompendo.

Os temores de que Johnson possa ter se tornado 
um problema eleitoral podem levar os parlamenta-
res a moverem-se contra ele novamente após meses 
de escândalo sobre festas que violaram o "lockdown" 
da covid-19, em um momento em que milhões estão 
sofrendo com o aumento dos preços dos alimentos e 
dos combustíveis.

Até agora, Johnson resistiu à pressão para renun-
ciar depois que foi multado por violar as regras de 
"lockdown" em seu gabinete e residência oficiais em 
Downing Street.

Este mês ele sobreviveu a um voto de confiança de 
parlamentares conservadores, embora 41% de seus 
correligionários tenham votado para derrubá-lo, e 
o primeiro-ministro está sendo investigado por um 
comité sobre se ele enganou intencionalmente o Par-
lamento.

“Acho que, como Governo, tenho que ouvir o que 
as pessoas estão a dizer”, disse Johnson a emissoras 
em Kigali após os resultados. “Temos que reconhecer 
que há mais coisas que temos que fazer.”

Após as derrotas em Tiverton e Honiton, no su-
doeste da Inglaterra, e Wakefield, no norte, o pre-
sidente do Partido Conservador, Oliver Dowden, 
renunciou em uma carta cuidadosamente redigida 
que sugeria que Johnson deveria assumir a responsa-
bilidade.

“Não podemos continuar com os negócios como 
de costume”, disse ele. “Alguém deve assumir a res-
ponsabilidade e concluí que, nessas circunstâncias, 

não seria certo que eu permanecesse no cargo”, acrescentou Dowden, 
um aliado de longa data de Johnson.

Alguns conservadores o culparam por fazer campanhas ruins em am-
bas as áreas de votação, ignorando as preocupações locais.

Johnson respondeu dizendo que entendia a decepção de Dowden, 
mas “este Governo foi eleito com um mandato histórico há pouco mais 
de dois anos” e que continuaria trabalhando para esse fim.

Uma fonte do Partido Conservador disse que Johnson não estava 
preocupado com novas demissões dos seus ministros de alto escalão e 
criticou a mídia pelo que eles chamaram de falsidades sobre as festas du-
rante lockdown. (in Reuters).
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Não à “mentalidade
da Guerra Fria” – BRICS exigem 
multipolaridade inclusiva

R
ealizou-se, semana 
passada, a XIV Ci-
meira dos Chefes de 
Estado e de Governo 
dos BRICS. Os pre-

sidentes da China e da Rús-
sia aproveitaram a ocasião 
para se distanciar de prá-
ticas ocidentais que con-
sideram responsáveis pela 
crise económica em que o 
mundo se encontra. Xi Jin-
ping insurgiu-se contra o 
que chamou de “mentali-
dade da Guerra Fria” e fez 
um apelo para que o mundo 
se oponha a sanções uni-
laterais de países que pre-
tendem manter o seu poder 
político e militar. Vladimir 
Putin colocou a culpa pela 
crise que o mundo vive aos 
países ocidentais que, se-
gundo ele, aplicam “acções 
egoístas” e “usam meca-
nismos financeiros para 
desviar seus próprios erros 
de política macroeconómi-
ca para o resto do mundo”. 
A realização da cimeira em 
si, num contexto em que o 
Ocidente pressiona os Es-
tados para isolarem a Rús-
sia, e a tónica nos discursos 
dos dois líderes enfatiza a 
ideia de que os BRICS exi-
gem uma multipolaridade 
inclusiva.

BRICS é um termo 
cunhado a partir das letras 
iniciais do Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul, 
um grupo de países dife-
renciados mas que têm algo 
em comum: a oposição ao 
Ocidente, que tem domi-
nado a ordem económica 
internacional, e a rejeição 
ao que consideram tentati-
va de “ingerência” ociden-
tal nos assuntos internos de 
outros países. Quando as 
cimeiras de Chefes de Esta-
do e de Governo iniciaram, 
em 2009, o grupo era com-
posto pelos primeiros qua-
tro países. No entanto, para 
se tornar mais inclusivo 
em termos continentais, a 
África do Sul foi convidada 
a aderir em 2010. A China 
(1), a Índia (2), o Brasil (6) 
e a Rússia (9) fazem parte 
do top-10 dos países mais 
populosos do mundo, mas 
também com maior massa 

territorial, ocupando res-
pectivamente as posições 
3, 7, 5 e 1. Os cinco países, 
juntos, são detentores de 
cerca de 25% do PIB mun-
dial, 30% da massa ter-
ritorial, mais de 40% da 
população e constituem, 
portanto, o maior mercado 
consumidor.

O termo BRICs, note-se 
o “s” minúsculo porque na 
altura não se incluía a Áfri-
ca do Sul, é creditado ao 
economista Jim O’Neil que, 
em 2001, o terá usado para 
fazer referência ao Brasil, 
Rússia, Índia e China, qua-
tro países que eram consi-
derados emergentes, mas 
cujo potencial económico 
poderia superar as grandes 
potências mundiais num 
período de cinquenta anos. 
O termo começou, portan-
to, por ser usado pelos estu-
diosos de economia e cien-
tistas políticos para fazer 
referência a um conjunto de 
países supostamente com 
características económicas 
comuns. No entanto, em 
2006 o fórum oficializou-se 
quando os países em causa 
decidiram, durante a 61ª 
sessão da Assembleia-Geral 
das Nações Unidas, estabe-
lecer contactos económicos 
conjuntos. As conversações 
ministeriais que se segui-
ram viriam a culminar na 
primeira cimeira de alto 
nível dos líderes daqueles 
países em 2009. A partir 
daí, os BRICS passaram a 
reunir-se anualmente. 

O BRICS não é um blo-
co económico ou uma or-
ganização ou instituição 
internacional. É, sim, um 
agrupamento informal que 
procura estabelecer uma 
plataforma alternativa de 

cooperação que não se cur-
ve aos comandos do Oci-
dente. Aliás, para mostrar 
a sua postura desafiante em 
relação às instituições co-
mandadas pelos EUA e seus 
aliados ocidentais, o grupo 
criou o Novo Banco de De-
senvolvimento como alter-
nativa ao Banco Mundial e 
ao Fundo Monetário Inter-
nacional.

Foi na cimeira do BRICS 
que os líderes da China e 
da Rússia mostraram es-
tar em sintonia apesar de 
o Ocidente procurar iso-
lar Moscovo. Num discurso 
que aparenta ser um apoio 
tácito às acções da Rússia 
na Ucrânia, o presidente 
da China mostrou de forma 
clara a sua vontade de for-
mar uma aliança que se opo-
nha à ordem internacional 
liderada pelos EUA. É desse 
modo que Jinping enfati-
zou que os Estados devem 

“rejeitar a mentalidade da 
Guerra Fria e de confronta-
ção entre blocos, opor-se às 
sanções e ao abuso de san-
ções, e rejeitar os peque-
nos círculos edificados em 
torno do hegemonismo”. 
Com efeito, o presidente 
chinês apelou à necessi-
dade de formação de “uma 
grande família pertencente 
a uma comunidade com um 
futuro compartilhado para 
a humanidade”. O discur-
so de Putin concentrou-
-se, também, no ataque às 
sanções impostas pelo Oci-
dente. Para o líder russo, 
“a crise económica que o 
mundo está a viver é causa-
da pelas acções impensadas 
e egoístas de certos Estados 
que, usando mecanismos 
financeiros, essencialmen-
te transferem a culpa por 
seus próprios erros na po-
lítica macroeconómica para 
o mundo inteiro”.

o Ocidente, e continuará 
a expandir-se dependen-
do do desempenho de cada 
Estado”. Ou seja, o sistema 
internacional é moldado 
em função das capacidades 
de cada unidade a ele per-
tencente, o que significa 
que a tipologia do sistema 
(unipolar, bipolar, ou mul-
tipolar) vai depender das 
capacidades dos diferentes 
intervenientes. 

A realização da cimei-
ra dos BRICS mostra, com 
efeito, que estes países têm 
capacidades que os permi-
tem não se curvar às vonta-
des dos EUA e seus aliados. 
Ao invés disso, eles defen-
dem, na Declaração Final 
da cimeira, a necessidade 
de reforçar e reformar o sis-
tema multilateral para que 
seja inclusivo, representa-
tivo e participativo, espe-
cialmente para os países em 
desenvolvimento. 

Os discursos dos presi-
dentes da China e da Rússia 
evidenciam que as lideran-
ças destes dois países não se 
conformam com a vonta-
de dos EUA permanecerem 
como a potência hegemó-
nica. Eles reivindicam uma 
multipolaridade inclusiva, 
que “significa aceitar que 
o poder expandiu-se para 
além dos polos tradicionais, 
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- Chiquinho Conde, antigo jogador e actual seleccionador nacional de futebol

Chiquinho Conde recebe quadro do PCA da Sociedade do Notícias, Júlio Manjate

À esquerda, Almiro Santos, director editorial do Desafio, no centro Chiquinho Conde e, à direita, Júlio Manjate, PCA da SN

Primeira vez que sou homenageado

“C
onfesso que es-
tou estupefacto, 
emocionado, in-
clusive. Vai me 
ser difícil dizer 

isso, é a primeira vez que me 
homenageiam. Vindo de tão 
nobres personalidades como 
vocês. Isso enche-me de or-
gulho. Agradecer esse vosso 
gesto de reconhecimento. Já 
fui reconhecido pelas pessoas 
anónimas, do futebol, mas ser 
reconhecido pelas vossas exce-
lências jornalistas, críticos, que 
muitas vezes ajudaram-me a 
crescer como homem, jogador 
e treinador. Não pelas crónicas 
e entrevistas, quer positivas, fo-
ram mais positivas que negati-
vas. Mas quero do fundo agrade-
cer o vosso gesto. Isto é louvável 
e é um marco para mim. É um 
sentimento profundo de grati-
dão pelo vosso reconhecimento. 
Que o jornal desafio tenha pros-
peridade e que venham mais 35 
anos e que (eu) continue notícia 
pela positiva, pelo futebol e des-
porto moçambicano”, foi com 
estas palavras que Chiquinho 
Conde reagiu a distinção pelo 
jornal desafio, por ocasião dos 
35 anos da publicação assinala-
dos sexta-feira, 24 de Junho.

Pela efeméride, o semaná-
rio desportivo, propriedade da 
Sociedade do Notícias, home-

nageou o antigo futebolista e a 
menina de ouro, Lurdes Mutola, 
curiosamente figuras de desta-
que na capa da primeira edição 
em Junho de 1987. Chiquinho 
Conde transferiu-se nesse pe-
ríodo para o Belenenses de Por-
tugal.

Falando durante a cerimó-
nia, o Presidente do Conselho de 
Administração da Sociedade do 
Notícias, Júlio Manjate, destacou 
que Chiquinho Conde “é ídolo 
de todos nós que gostamos de 
futebol. É momento de alegria 
como empresa, como Sociedade 
do Notícias, que é proprietária 
dos três jornais nomeadamente 
Notícias, Domingo e Desafio. 

A maior alegria hoje é a Socie-
dade do Notícias ser proprietário 
do único semanário desportivo 
que o país tem, impresso, no 
caso. Infelizmente tivemos uma 
situação de pandemia, que fez 
com que durante um tempo o 
jornal tivesse que parar de ser 
publicado na edição impressa, 
mas o jornal sempre continuou 
na edição digital. E isso acabou 
fragilizando um pouco a força 
que o jornal tem na informação 
sobre o desporto, porque nem 
todos tem a facilidade de aceder 
aos meios electrónicos. O desa-
fio de papel dá aquele prazer de 
pegar, folhear e encontrar aque-
la informação que interessa.

Mas para dizer que o jornal 
sempre existiu e sempre vai 
existir. Hoje completa 35 anos 
e queremos que ele vá por mais 

rá, seguramente, tempo para o 
desafio desaparecer”.

Desafiou os jornalistas a me-
lhorar continuamente os con-

nas de abordagem. Não só dizer, 
mas também explicar o que está 
a acontecer. E este desafio é im-
portante sobretudo para o jor-
nalismo desportivo, porque te-
mos que ter cada vez repórteres 
com a capacidade de fazer jor-
nalismo transversal com conhe-
cimento. E ao nível da empresa 
estamos disponíveis para apoiar 
qualquer iniciativa com vista a 
ajudar jornalistas desportivos 
a crescerem profissionalmen-
te e melhor a compreensão do 
fenómeno desportivo que tem 
muitas dimensões e precisa de 
ser bem compreendido para ser 
melhor explicado”, enfatizou.

Por sua vez, Almiro Santos, 
director do jornal desafio, ano-
tou que “em 35 anos de desafio 
celebramos essencialmente o 
desporto. Celebramos as der-
rotas que nos humanizam e nos 
enobrecem. Celebramos os em-
pates que nos igualam e nos ir-
manam. Celebramos também as 
vitórias que nos glorificam, mas 
sobretudo nos dão lições de hu-
mildade.

Igualmente celebramos a 
resiliência e até a teimosia de 
alguns dos que aqui estão e de 
outros que já aqui não estão. 
Celebramos a vida daqueles que 
se moldaram nesta trajectória 
de crescimento e de afirmação 
como jornal, mas também da-
quelas vidas que precocemente 

350 anos. Que há de facto muita 
coisa por fazer. Se calhar ten-
tando parafrasear Marcelino dos 
Santos, que dizia “Enquanto 
houver revolução por fazer não 
há tempo para morrer", eu digo 
“enquanto houver jornalismo 
desportivo para fazer não have-

teúdos. “Hoje em dia, com o 
avanço da tecnologia, o jorna-
lismo tornou-se numa espécie 
de actividade industrial em que 
as notícias são produzidas qua-
se de forma industrial. Há muita 
coisas todos dias. E isto faz com 
encontremos maneiras moder-

se ausentaram, como a de Boa-
vida Funjua, felizmente deixan-
do o inestimável legado da mili-
tância e da resistência. 

Celebramos 35 dos 47 anos 
da independência de um país 
também projectado e conhecido 
pelo desporto, com particular 
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Quinta jornada do Moçambola  completa na tarde de hoje

Um Conde na redacção do domingo

Duelo pela liderança em Nampula

relevo e substância para as duas 
figuras que hoje homenagea-
mos, Chiquinho Conde e Maria 
de Lurdes Mutola.

Ambos construíram, por 
mérito e esforço próprios, duas 
carreiras de sucesso. Cada um 
na modalidade desportiva que 
abraçou, com desmesurada pai-
xão e arrebatamento”.

Sublinhou que Chiquinho foi 
simplesmente o primeiro fute-
bolista moçambicano do pós-
-independência a transferir-se 
legalmente para o estrangeiro, 
onde brilhou e fez brilhar Mo-
çambique, desde o Belenenses, 
Vitória de Setúbal, Sporting 
Clube de Portugal, Sporting de 
Braga, Alverca, Portimonense, 
Montijo e Imortal, em Portu-
gal; New England Revolution e 
Tampa Bay nos Estados Unidos 
da América, e ainda o Creteil da 
França. 

“Arriscamo-nos a dizer que 
muitos dos que lhe seguiram as 
peugadas a ele devem a audácia 

e determinação. Desbravou o 
caminho!”

- Maria de Lurdes Mutola é 

simplesmente a nossa menina 
de ouro. Desafio assim titulou. 
Foi campeã olímpica nos Jogos 

de Sydney em 2000, mas já tinha 
conquistado a medalha de bronze 
nos Jogos Olímpicos de Atlanta 

em 1996. Ganhou três medalhas 
de ouro nos campeonatos do 
mundo de Stuttgart, na Alema-
nha em 1993, Edmonton, no Ca-
nadá em 2001, Paris em 2003. A 
estas medalhas juntam-se as de 
prata e bronze nos mundiais de 
Sevilha e Atenas, em 1999 e 1997. 
Nos mundiais de pista coberta em 
que participou, Lurdes conquis-
tou sete medalhas de ouro, mais 
uma de prata e outra de bronze. 
Nos Jogos da Commonwealth 
Lurdes ganhou duas medalhas 
de ouro, em Kuala Lumpur em 
1998 e Manchester em 2002. Em 
Melbourne, em 2006, ganhou o 
bronze. 

Não é, pois, pelo facto de te-
rem sido os protagonistas da pri-
meira edição do desafio que os 
homenageamos. Outras tantas 
edições se seguiram, tendo Lur-
des e Chiquinho como manche-
te e, por seu intermédio, dando 
visibilidade a Moçambique, fa-
zendo manchete deste país de 47 
anos.

Francisco Queirol Conde Júnior, ou 
simplesmente Chiquinho Conde, essa 
carismática figura do desporto-rei 
moçambicano e actual seleccionador 
dos Mambas, que jogou também na 
Europa e América, efectuou um raid 
pela redacção do domingo, minutos 
depois de ter sido homenageado pelo 
desafio, por ocasião dos 35 anos des-
ta publicação, assinalados na passada 
sexta-feira. O semanário reconheceu, 
igualmente, a antiga campeã mundial 
e olímpica dos 800 metros, Lurdes 
Mutola.

 Este evento foi um justo reconhe-
cimento do desafio, pois Chiquinho 
Conde além de ter sido capa no pri-
meiro número daquele jornal, a 24 de 

Junho de 1987, o seu percurso permitiu 
e permite aos repórteres escrever as 
páginas douradas do mais antigo jornal 
desportivo do país, por sinal, o único 
em circulação.

Para a posteridade fica esta imagem 
captada pelo nosso colega Jaime Ma-
chel, de Chiquinho Conde com a equi-
pa redactorial do semanário domingo 
e na presença de Júlio Manjate, Presi-
dente do Conselho de Administração 
da Sociedade do Notícias, proprietária 
dos jornais Notícias, Domingo e Desa-
fio. 

Mais interessante ainda, Chiquinho 
Conde descobriu que tem fãs na re-
dacção do domingo, e não são poucos. 
Avante Chiquinho, avante Mambas. 

A disputa da quinta jornada 
do Moçambola prossegue hoje 
com mais quatro partidas, sen-
do a agendada para o Estádio 25 
de Junho, em Nampula, a mais 
determinante para a liderança 
da prova. O Ferroviário local 
recebe a União Desportiva do 
Songo, líder da prova. 

É um jogo entre duas equi-
pas invictas e que lutam pelo 
título. Os “hidroeléctricos”  so-
mam dez pontos, mais dois que 
o adversário.

Em Quelimane, o Costa do 
Sol, uma das três equipas in-
victas na prova, mede forças 
com o Matchedje de Mocuba, 
último posicionado sem qual-
quer ponto e já com nove golos 
sofridos, contra apenas dois 
marcados. 

O quarto classificado, Ferro-
viário de Lichinga, sete pontos, 

recebe a campeã em título Bla-
ck Bulls, abaixo do seu poten-
cial, com cinco pontos.

A Liga Desportiva, quatro 
pontos, em oitavo lugar, e o 
Incomáti, penúltimo com me-
nos um ponto, têm encontro 
marcado para hoje, na Matola 
“C”. Quem vencer o desafio 
distancia-se do adversário di-
recto na luta pela permanência 
na prova.

FERROVIÁRIO 
PERDE 
EM VILANKULO 
AO CAIR DO PANO

O Ferroviário de Maputo 
foi derrotado ontem, por 1-0, 
pela Associação Desportiva de 
Vilankulo, num dos jogos que 

abriu a quinta jornada. Os “locomo-
tivas” sofreram o golo nos instantes 
finais da partida. Betinho foi o autor 
do tento aos 93 minutos. O desfecho 

alivia a pressão sobre o treinador da 
equipa local, Eurico da Conceição, 
cujo desempenho está a ser consta-
tado. Foi a segunda vitória dos “hi-

drocarbonetos” em cinco jogos.
Em Nacala, o Ferroviário local 

bateu o seu homónimo da Beira, 
por 2-1. Rifel abriu o activo aos 
três minutos e os forasteiros em-
pataram aos 48 minutos através 
de Jafete. Soares fixou o resultado 
a favor dos nacalenses aos 51 mi-
nutos.

Tal como a formação de Vi-
lankulo, o Ferroviário de Nacala 
alcançou a segunda vitória e ali-
via a pressão sobre a equipa, uma 
vez que os sócios “locomotivas” 
já exigiam a demissão do técnico 
Artur Macassar “Turito”. O Fer-
roviário da Beira confirma o pés-
simo arranque da época, estando 
longe da qualidade evidenciada 
ano passado sob o comando téc-
nico de Akil Marcelino. O zam-
bianos Wedson Nyierenda não 
está a conseguir resultados satis-
fatórios.
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O país requalificado…
Solta de Jerónimo MuiangaSolta de Jerónimo Muianga

Comichões de inquérito
M

oçambique está 
às avessas. Há um 
sinuoso e sinistro 
plano engendrado 
por uma mão ex-

terna para nos deixar de ovo 
virado. 

É que a coisa está mesmo 
mal… e começou com a des-
coberta da palavra “requali-
ficar”. A malta é de modas… 
e quando a cena pega, não há 
volta a dar.

Por isso mesmo algumas 
coisas deixam-nos literal-
mente com as orelhas em 
brasas. Não é que está em 
curso um programa ambi-
cioso de requalificação do 
país - isso mesmo… requa-
lificação tipo esse plano do 
município para alguns bair-
ros - e Bula-bula nem se ti-
nha apercebido, correndo o 
risco de sair de Maputo para 
uma província qualquer e 
aterrar noutra.

A mania é de já algum 
tempo, mas só agora ficou 
oficializada com a transfor-
mação da cidade de Tete em 
capital da província de Sofa-

la, e não se pense que é uma 
piada qualquer… a coisa foi 
anunciada em pleno jornal 
de um canal de muito suces-
so. 

A apresentadora anunciou 
assim mesmo: “Cidade de 
Tete na província de Sofala”. 

E ela só podia estar certa 
de estar certa, porque em 
momento algum rectificou 
ou fez uma daquelas caretas 
típicas de quem se apercebe 
que entrou no mato.

O mal já tem barba bran-
ca. Há pouco tempo a Ilha 
de Moçambique passou para 
Maputo, Matutuíne foi para 
Nampula e agora Tete mu-
dou-se - deve ser por cau-
sa do calor que faz naquelas 
bandas - para junto da costa 
(Sofala).

O país está de facto a ser 
requalificado e nós nem nos 
apercebemos… o problema 
é que isto revela outra coi-
sas mais sórdida; a qualida-
de sofrida de alguns pivots. 
Noutras partes do mundo, 
só se chega lá depois de bons 
quilómetros de estrada. 

Esta semana, a comissão de inquérito criada para 
deslindar a cena do livro de Ciências Sociais da 6a clas-
se recomendou a exoneração da equipa de avaliação, 
por “inobservância das etapas previstas para a elabo-
ração do manual”… simples como isso! Parece dema-
siado simplista esta solução que segue a máxima “se 
não podes atingir o grande, bate ao pequeno” 

O que incomoda a Bula-bula não é tanto o resul-
tado dessa comissão. À partida estava claro que ca-
beças iriam rolar escada abaixo. O escândalo não se 
resolvia com erratas ou coisa parecida. O livro estava 
manchado. Era só papel para fogueira ou para servir 
de “cone” para o amendoim que se vende na esquina. 
Nada mais…

Dizia o que incomoda mesmo é a flexibilidade que 
temos de criar comissões de inquérito para qualquer 
coisa. Criámos comissões para os acidentes de viação 
na Estrada Nacional No 1, para o incêndio no Ministé-
rio da Agricultura, para os transportes públicos, para 
os atropelamentos, para os roubos de gado, etc.

Comissões que - incrível - no final não nos dão 
nada de novo. Quem é que não sabe que a estrada na-
cional é um chorilho de buracos, má sinalização, es-

treita e que os condutores de autocarros “voam” e que 
os camiões de carga andam com mazelas, etc. Para não 
falar da alta velocidade e outros quejandos. Precisamos 
de comissão de inquérito mesmo para isso?

Salazar, no alto da sua sapiência, dizia que quan-
do não se quer descobrir a verdade - ou encobri-la 
- o mais prático era criar uma comissão de inquéri-
to. Aprendemos bem a lição. Bula-bula também vai 
mandar instaurar uma comissão de inquérito para sa-
ber por que é que o salário não chega para as despesas 
normais de um mês.

Depois, vai ser só esperar que a comissão traga re-
sultados… pode se chegar a conclusão de que o salário 
é curto demais - mas isso já todos sabemos - só que é 
chique ouvir isso num relatório resultante de 15 dias de 
trabalho intenso. 

Há um velho provérbio persa que assenta que nem 
uma luva neste vuku-vuku todo; o tal provérbio ensi-
na a não erguer edifícios altos sem fortes alicerces, pois 
de contrário vive-se com o credo na boca… é exac-
tamente assim que nós fazemos as nossas coisas: de 
qualquer maneira, esperando que a sorte nos proteja… 
sinceramente.

Aqui parece que o critério 
é mais físico do que intelec-
tual.  A coisa precisa de uma 

intervenção séria…senão um 
dia, um gajo vai precisar de 
um avião para ir a Boane… 

que pode, à luza da requalifi-
cação em curso, ter migrado 
para Niassa!
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