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Moçambique falando por si!

OPINIÃO

Telemóvel: Um Bem 
Necessário. P.4

TRAGÉDIA

SOCIEDADE: Erosão coloca sepulturas em risco P.10

Uma menor de 
três anos de idade 
perdeu a vida depois 
de ser arrastada pela 
fúria das águas, no 
distrito do Lago, 
província do Niassa 
P.10

22 DIAS DEPOIS

Outro sábado sangrento 
na Zambézia
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Vinte e sete pessoas morreram e 
quatro contraíram ferimentos 
graves em consequência de um 

acidente de viação ocorrido na tarde 
de sábado, 22 de Janeiro, na zona de 
Mirrongane, localidade de Lualua, 
distrito de Mopeia, província da 
Zambézia. 

O sinistro envolveu um transporte semi-
colectivo que saía da capital provincial 
Quelimane para o distrito de Mopeia 
e um camião que transportava um 
contentor e vinha no sentido contrário, 
tendo perdido controlo e embatido 
contra o transporte semi-colectivo 
de passageiros. Dados preliminares 
apontam como causa uma falha nos 
travões do camião que foi contra a 
viatura transportadora de passageiros. 
Os feridos foram imediatamente 
evacuados para o Hospital Central de 
Quelimane.

“Não há memória igual de um acidente 
destes na Zambézia”, escreveu o Diário 
da Zambézia, que “testemunhou a 
evacuação de corpos despedaçados, 
numa angústia total de gente em redor 
que assistia, mas sem poder fazer 
nada”. 

Ainda segundo o Diário da Zambézia, 
o transporte de passageiros envolvido 
no acidente pertence a um agente da 
Polícia de Trânsito. A revelação foi feita 
pelo condutor da viatura que sobreviveu 
e está fora do perigo. 

“O condutor abriu o livro e explicou 
que a mini-bus pertence a um agente da 
Polícia de Trânsito e nem sequer tinha a 
lista de passageiros à saída do parque”, 
lê-se numa nota do jornal publicada 
no Facebook no dia do acidente. 
“Revelou também que, aquela era a 

Tragédia em Lualua: 27 mortos e 
quatro feridos graves
REDACÇÃO

segunda viagem que fazia no dia do 
acidente(sábado). Passou em vários 
postos de fiscalização, mas nada lhe 
foi exigido pelos agentes em serviço”  

A tragédia de Lualua acontece vinte e 
dois dias depois do outro acidente que 
matou cinco pessoas e feriu oito, entre 
graves e ligeiros também na tarde de 
um sábado, concretamente a 1 de 

Janeiro de 2022, na Estrada Nacional 
Número Um (EN1), localidade 
de Malei, distrito de Namacura, 
província da Zambézia. Tanto no 
primeiro como neste aponta-se o 
excesso de velocidade, problemas 
mecânicos das viaturas e fadiga 
dos condutores como as causas dos 
sinistros. 

. 

Os feridos no acidente foram imediatamente evacuados para o Hospital Central de Quelimane.
 



NGANIFICHA TÉCNICA; Rua das FPLM, n° 12 - Bairro de Muahivire - Nampula
Registo 23/GABINFO-Março/2018 - Email: semanariongani@gmail.com;
Redação: Agostinho Miguel, António Cintura, Júlio Paulino (Chefe) Pedro Fabião 
Opinião: Afonso Almeida Brandão e Homero Lobo Grafismo: Ngani - Fotografia: Ngani

EDITORIAL
A desgraça dos 
moçambicanos
O tempo tem sido cada vez mais mestre ao elucidar aos 

moçambicanos sobre a propensão para o roubo e a 
falta de interesse no desenvolvimento do país, por 

parte do governo que nos sufoca desde 1975. 

Tomamos como exemplos dois acontecimentos frescos que 
deveriam corar de vergonha aos nossos dirigentes. Primeiro é 
a Rede Viária de Moçambique (REVIMO) que como é sabido, 
é uma entidade parida para extorquir os moçambicanos 
através do negócio das portagens na Estrada Circular de 
Maputo construída através de uma dívida pública, mas cujas 
receitas não serão usadas para o pagamento dessa dívida 
que é de 300 milhões de dólares, porque nós já o estamos a 
fazer através dos impostos sem fim de que nos são taxados. 
A REVIMO só vai tirar uma parte para a manutenção da 
Estrada. O bolo maior serão lucros, primeiro para o Estado 
e mais tarde como é habitual, para a mesma súcia predadora 
especializada em delapidar o erário!

O Segundo exemplo tem a ver com o escândalo que 
despoletou na semana passada sobre o esquema de corrupção 
nos serviços aduaneiros, envolvendo funcionários seniores das 
alfândegas, despachantes e empresários. 

A Procuradoria-Geral da República (PGR), diz ter tomado 
conhecimento do crime por via de uma denúncia da emissão 
de uma isenção de encargos aduaneiros orçada em 18,6 
milhões de dólares, correspondentes a 1,2 bilião de meticais, 
emitida pela Direção-Geral das Alfândegas, mas todos nós 
sabemos que brevemente os larápios serão libertos mediante 
uma caução e continuarão entre nós como se nada tivesse 
acontecido.

A experiência mostra-nos que os nossos gestores públicos 
não passam de mãos-leves que se aproveitam do suor e do 
sofrimento dos moçambicanos, para levarem água ao seu 
moinho, ampliando o seu patrimónios pessoal até ao ridículo. 
Os casos de corrupção, muitas vezes trasvestidos de parceria 
público-privado que vivenciamos dia após dia, revelam na 
verdade que, a agenda do partido no poder nunca foi o bem 
da pátria, mas sim enriquecer um punhado de camaradas 
enquanto desgraça cada vez mais a maioria. 

Com dirigentes como os nossos, continuaremos entregues à 
própria sorte e condenados à desgraça eterna... 

MOÇÃO DE CENSURA CONTRA O 
GOVERNO DE MOÇAMBIQUE POR 
INSTALAÇÃO INJUSTA DE POSTOS 
DE PORTAGENS NA ESTRADA 
CIRCULAR DE MAPUTO

Os cidadãos moçambicanos reprovam a actuação ilegal e 
injusta do governo que consiste na institucionalização 
do roubo ao bolso do cidadão, limitação abusiva 

da liberdade de circulação e agravamento das condições de 
vida do povo, através da construção de postos de portagens 
na Estrada Circular Maputo, com carácter oneroso para 
o cidadão, sem a construção de estradas alternativas às 
taxas de portagens, sem qualquer participação pública, 
sem esclarecimento do processo de concessão da Estrada 
Circular de Maputo a empresa REVIMO – Rede Viária de 
Moçambique, S.A. 

Estas portagens contrariam a prossecução dos interesses 
do povo e a realização da justiça social. Moçambicanos e 
moçambicanas, com pelo menos um milhão de assinaturas, 
submeteremos a nossa petição de exigência de justiça na 
Assembleia da República. 

Por isso, assine já e aqui a PETIÇÃO DE MOÇÃO DE 
CENSURA CONTRA O GOVERNO DE MOÇAMBIQUE 
para não pagamento das taxas de portagens que violam a 
liberdade de circulação e a justiça social, para alimentar uma 
pequena elite que elaborou um projecto de saque aos pobres.

Assine já aqui:https://cddmoz.org/mocao-de-censura-
contra-o-governo-de.../ 
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Indiscutivelmente, o telemóvel é um bem 
necessário. Pelas ruas e pelas praças 
públicas, à porta dos cafés, enconstados a 

um automóvel ou a uma cabine telefónica, é 
vê-los por aí de telemóvel em mão, falando para 
longe ou para perto, a explicar a um qualquer 
interlocutor invisível, as razões pelas quais não 
se podem encontrar, de momento, cumprindo-se 
assim o famigerado lema “não vá, telefone”, e 
explique porque é que não pode ir.

Por estranho que pareça, há aqui uma falência 
do tecido social. Porque ninguém nos convence 
que as utilizações contínuas do telemóvel 
representam um aceleramento na Economia 
Nacional, um desenvolvimento ímpar no 
Progresso das Indústrias e dos Comércios.

Não se telefona de uma maneira geral, para 
resolver negócios. É um facto. Telefona-se para 
dizer que se chega tarde ou que nem se chega 
mais. Como referia, recentemente o psiquiatra 
Carlos Saraiva «em contraste com outras 
culturas mais avançadas que não necessitam 
de se exibir, no nosso País encontramo-nos 
ainda na fase em que a casa, o automóvel e 
o telemóvel dão status social”». Assumindo-
se como um objecto “maningue” chique, o 
telemóvel permite a ilusão do poder, num 
protagonismo distorcido e exibicionista.

“Per capita”, em relação à África Austral, - e 
segundo uma notícia que tivemos oportunidade 
de ler há dias - detemos o fabuloso recorde de 
utilização maciça do telemóvel, exceptuando 
a África do Sul. Infelizmente, tal facto não 
faz de nós os mais desenvolvidos, nem a nível 
Económico quanto mais Cultural ou Social.

Pelo contrário. Somos o País onde há mais 
Analfabetos e Iletrados, em que as pessoas 
não têm hábitos de leitura (não obstante a 
proliferação de jornais de Norte a Sul de 
Moçambique!), é um Povo que raramente vai 
ao Cinema ou ao Teatro - independentemente 
da merda de filmes que são exibidos entre nós, 
quer nas nossas Televisões, quer nas Salas de 
Cinema e também das Peças Teatrais que vamos 
tendo por cá! -, fogem de debates de ideias, de 
confrontos de opiniões sobre assuntos que não 
sejam escândalos sociais, políticos como o caso 
das “Dívidas Ocultas” que virou “folhetim” 
- e que são uma vergonha para todos nós! - ou 
também enredos futebolísticos, mas claro, com 
certeza, pois então, têm telemóvel, tanto os 
adultos como, agora, as crianças para que não 
se percam dos seus “tamagochizinhos” de 
estimação.

E ao lado, mesmo ao nosso lado, a África 
Austal (de uma maneira geral) desenvolve-
se, progride e avança culturalmente. Claro 
que muitos dos países da África Austral já 
cometeram erros e asneiras crassos. Mas sabem 
aprender com os erros. E disso nós sabemos 
pouco. E custa-nos a sair da cêpa torta, temos 
de reconhecê-lo. Na vizinha África do Sul, por 
exemplo, aconselham-se os cidadãos a utilizar o 
automóvel só quando estritamente necessário.

Cá ente nós - à boa maneira moçambicana, 
claro está! - cada vez se vendem melhor os 
mais sofisticados e maiores carros do mercado, 
com alguns “bem quentes” pelo meio, como 
convém! - embora saibamos que os vencimentos 
nacionais são “a miséria franciscana” que todos 
conhecem...

Na SuaziLândia, desenvolvem-se campanhas 
sérias de respeito pela Natureza. Cá entre nós, 
são as ameaças constantes de todos conhecidas, 
já para não falar dos permanente atentados 
à saúde pública igual àquele que relatamos 
na nossa anterior edição do Ngani e das 
“mijadelas” descontraídas deste Povo alegre 
que somos, por tudo quanto é rua, esquina ou 
árvore...

Ainda aqui ao lado, as Televisões decidiram 
anular todos os programas “pimba” e outros 
entorpecentes. Cá entre nós, as paródias 
nacionais vão de vento em popa, com 
alguns exemplos que dispensam publicidade 
“imbatível” e enjoativamente divertido a colher 
a fina poalha das grandes audiências... (e o 
público que ature “esse” (?) apresentador sem 
graça nenhuma, ao serviço do Canal da TV 
da “Pomba Branca” (de triste memória!), pois 
o público não tem outro remédio senão de 
“engolir” aquela “trampa”, coitado!!...)

Há outro país parecido com o nosso, recordista 
do telemóvel no seu vasto continente: o Brasil, 
nosso igual no apetite bestial pelo “show 
off”, pela ostentação pública de riqueza, pelo 
apanágio de bens supérfluos.

Voltando ao médico psiquiatra Carlos Saraiva 
“a Sociedade já foi do SER, depois do TER 
e, agora, vivemos no PARECER”, ou seja, 
de telemóvel na mão, as pessoas parecem tão 
poderosas que se sentem a dominar o Mundo... 
E amanhã logo se verá...

Paradoxalmente, os telemóveis, passeando de 
mão em mão, estão, muitas vezes, inactivados 
por falta de pagamento ou de ligação por 
estabelecer...

Até há pouco tempo, nem sequer éramos 
um País que telefonasse muito. E de repente, 
o telemóvel tornou-se imprescindível, 
asfixiantemente imprescindível, nas salas de 
espectáculos, na Igreja, na praia, nas esplanadas 
dos cafés, ao volante dos automóveis... 

Numa folia desenfreada, desatámos a telefonar 
uns para os outros, a explicar-nos, em longas 
conversas, falando pelos cotovelos, gesticulando 
como possessos de olhar perdido no horizonte.
Ontem, se víssemos um homem a falar sozinho 
na rua, tomávamo-lo por demente. Hoje, 
sabemos que está a explicar-se para longe. 

Contudo, indiscutivelmente, é o telemóvel 
um bem necesáio, concordamos. Contudo, se 
for usado com moderação, sem ostentação, 
com rigor. No correcto usufruto das suas 
potencialidades, como mandam as regras.

E ficamos por aqui. 
Viva o Telemóvel, Amigo Leitor!!!
.

 

  São os Telemóveis aparelhos úteis?!...

AFONSO ALMEIDA BRANDÃO
AD LITTERAM

Telemóvel: Um Bem Necessário
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HOMERO LOBO

“Testemunho porque… apanhei”!

Acabadinhos de entrar para o quarto 
ano de uma das mais mortíferas 
pandemias de todos os tempos - a 

pior dos últimos séculos, seguramente, dadas 
as suas múltiplas evoluções e variantes - o 
Presidente Filipe Nyusi, numa comunicação 
à nação, proferida na última quarta-feira (18), 
desanuviou algumas das principais medidas 
restritivas que vigoravam desde há alguns 
meses. 

O Chefe de Estado anunciou a reabertura 
das praias, o regresso ao horário normal 
de grande parte dos sectores do comércio, 
restauração e hotelaria (com algumas 
ressalvas), entre outras medidas. Fez muito 
bem o Presidente, ao aliviar a pressão sobre 
este povo, que já vem vivendo num “sufoco”, 
agravado agora, em pleno mês de Janeiro. 

Mas fez muito melhor ainda, o Presidente, 
ao recordar a todos os moçambicanos que 
apesar deste “desanuviamento” parcial, as 
pessoas não devem dar tréguas à COVID-19. 
Que é necessário tomarem-se sempre as 
medidas preventivas preconizadas, já que esta 
pandemia continua sendo o “inimigo público 
nº 1” da humanidade. 

E não é para menos: a maldita COVID-19 
(que o próprio PR e esposa “quase” 
contraíram) veio desestruturar praticamente 
tudo no quotidiano do ser humano normal, 
habituado a sua vidinha pacata ou agitada, 
consoante os casos. 

Aliás, “casos” é a palavra que mais se 
ouve de há uns tempos a esta parte: os 
(casos) recuperados, os que aumentam, os 
que baixam, os que “dão baixa” da lista 
dos mortais… Enfim, a pandemia fez da 
realidade do mundo inteiro um autêntico 
pandemónio.

Foi oportuno o apelo ao “nada de 
dar tréguas”, principalmente para os 
compatriotas da ala “anti-COVID” (aqueles 
que desvalorizam a doença), cujo discurso 
radical porém reducionista, arvora que “o 
país não pode parar” por causa da pandemia, 
que não devemos “mimar o vírus”, que 
“o país tem outras prioridades”, tais como 
produzir, ou exterminar o terrorismo em 
Cabo Delgado. Que, enfim… é preferível 

“liberar tudo e deixar que as pessoas 
apanhem a dita imunidade de rebanho”.
Entretanto, é importante salientar que, 
de acordo com a vasta bibliografia 
disponível “a OMS, os cientistas e médicos 
credenciados têm dito recorrentemente 
que a COVID-19 é uma doença de longo-
prazo”. Há diversos estudos científicos com 
revisão de pares, realizados por centros 
de excelência voltados para a pesquisa em 
saúde pública e em virologia, um pouco por 
todo o mundo que fundamentam isso. 
Mesmo os supostos “casos moderados” em 
pessoas vacinadas (o melhor dos cenários), 
podem levar a problemas de saúde de toda 
a espécie, de longo prazo que terminem em 
mortes. 

De assinalar que a COVID-19 é uma 
doença sistémica que provoca deficiência 
de longo prazo: ataca o cérebro, o coração, 
os pulmões, o sangue, os testículos, o cólon, 
o fígado e os nódulos linfáticos, causando 
sintomas persistentes em mais da metade 
dos pacientes, não só a curto, mas também a 
médio e longo prazo. 

A prevalência dos sintomas associados ao 
vírus aumenta com o tempo. Ou seja; não 
desaparecem quando se vai fazer o segundo 
ou terceiro testes e o resultado dos mesmos 
dão negativo.

Portanto, todas as pessoas que padecem de 
COVID-19 prolongada estão susceptíveis 
a desenvolver, a médio e longo prazo, 
sintomas como redução da capacidade 
motora, fadiga constante, problemas 
respiratórios, instabilidade cardiovascular, 
danos ou desordens neurológicas, défices 
cognitivos persistentes, disfunção celular, 
patologias nos órgãos reprodutores e 
disrupção imunológica, dentre outros.

O autor destas linhas pode abordar este 
assunto com alguma propriedade (e falar 
numa linguagem mais terra-a-terra), pois 
foi um dos que contraiu o Coronavírus - 
entre as duas últimas semanas de 2021 e as 
primeiras duas do presente ano. 

É evidente que cada caso é um caso, 
e que cada organismo pode reagir de 
maneira diferente. Porém, e depois de 

ouvir aleatoriamente vários testemunhos, 
é possível deduzir-se que, de uma maneira 
geral, depois dos “habituais” sintomas da 
gripe, que indiciam a presença do vírus 
no corpo - febres, dores de cabeça, dor 
de garganta, constipação, dificuldades 
respiratórias e até diarreia - a COVID-19 
começa a manifestar-se de forma mais 
peculiar, não obstante a medicação estar a 
ser cumprida à risca.  

É a fase da fraqueza, tanto física como 
mental. Além de passar horas deitado, o 
enfermo nem sequer tem vontade de se 
alimentar. Quanto mais tenta forçar, maior 
é probabilidade de a comida voltar a ser 
expelida (por qualquer uma das duas vias 
de evacuação). E justamente pelo facto de 
passar horas a fio na posição horizontal, 
a probabilidade de desenvolver dores na 
coluna é enorme.

Isso para não falar nos calafrios e 
formigueiros que amiúde vão atacando os 
membros. Mais assustadores, porém, são 
os efeitos no cérebro: a pessoa apresenta - a 
espaços - alguns défices de compreensão 
de coisas muito simples. Os esquecimentos 
são constantes, as alucinações idem, e até 
mesmo enquanto se dorme, têm-se sonhos 
que se confundem com a realidade (o que 
em parte também pode ter a ver com a forte 
medicação).

Como se não bastasse, esses sintomas 
“revezam-se” com uma rapidez estonteante. 
Tão de repente a pessoa sente isto, com 
uma hora depois já está a sentir aquilo, 
sendo que à noite pode voltar a sentir o 
que sentiu às primeiras horas da manhã… 
É por isso mesmo que quando se pergunta 
a um paciente “o que é que está a sentir 
exactamente”, a resposta que apetece dar 
é: “nem eu sei exactamente… só sei que 
estou mal”, tal é o turbilhão de sintomas que 
surgem “daqui pra´qui”… 

Só mesmo apanhando a coronavírus, a 
pessoa tem a verdadeira noção do que se 
sente efectivamente. Por isso, tal como diria 
o recém-finado Coronel, o autor destas 
linhas pode dizer: “Testemunho, porque 
apanhei!”



SOCIEDADE                                                                                                                           NGANI, 24 de Janeiro de 2022 - P.7

Má gestão de transportes condiciona 
circulação em Nampula
AGOSTINHO MIGUEL

A má gestão de transportes, com 
destaque para camiões de 
grande tonelagem que fazem 

descarregamentos nos armazéns da urbe 
e estacionam em lugares impróprios, sem 
observar a postura municipal que versa sobre a 
área dos transportes, está a causar embaraços 
à circulação de bens e de viaturas ligeiras, 
nos últimos dias no Conselho Autárquico de 
Nampula.

Muitos camiões invadem as ruas e avenidas 
da cidade, proibidas para a circulação deste 
tipo de transportes. Os camionistas justificam 
que o fazem por exiguidade de espaços nas 
proximidades dos armazéns, mas ignoram que 
a sua atitude está a contribuir bastante para a 
danificação das estradas, por conta do excesso 
de carga que transportam.

Apesar dessa situação, a edilidade continua 
sob o olhar impávido e sereno e pouco faz 
para reverter a situação. Os automobilistas 
afectados pelos embaraços suspeitam que os 
camionistas actuam em cumplicidade com 
os agentes da polícia municipal, subornando 
os seus agentes, para deixarem andar os 
desmandos. 

Com mais frequência na Rua da Unidade, que 
liga a zona da barragem ao centro da cidade, 
onde há circulação intensa de mercadorias, 
devido as indústriais que abundam por ali, 
na manhã de última quarta-feira, o tráfego 
ficou totalmente congestionado porque 
um camião que tentava fazer manobras 
para descarregamento estava com algumas 
dificuldades  “Nós como automobilistas de 

transportes semi-coletivo de passageiros, 
nos deparamos com engarrafamentos no 
quotidiano e já estamos habituados, mas 
isto aqui é grave. Conto com o vosso órgão 
de comunicação social visando fazer chegar 
o nosso sentimento a quem de direito, para 
que possam intervir o mais rápido possível”, 
disse o cidadão Saide Omar.

Os utentes apelam à edilidade para encontrar 
formas de resolver o problema que não só 
afecta aos automobilistas, mas também os 
peões que, muitas vezes, atrasam nos seus 
compromissos diários porque as estradas 
estão congestionadas.  “Por onde anda o 
vereador dos transportes?”, questionou o 
munícipe Ambrósio Carvalho. “ Isto é uma 
vergonha. Nampula é maior cidade da zona 
norte do país, por isso deveria ser exemplar. 
Não faz sentido que os camiões estacionem 

Automobilistas afectados pelos embaraços, suspeitam que os camionistas actuam com cumplicidade 
dos agentes da polícia municipal

FARMÁCIA RESPOSTA

CONTACTO: +258 848778899

Maputo - Moçambique
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em lugares proibidos até pela respectiva 
postura municipal, mas as autoridades 
continuem sem intervir”, acrescentou. 

O presidente do Conselho Autárquico 
de Nampula, Paulo Vahanle, reconhece 
a existência deste problema e diz que os 
automobilistas são desonestos e muitos 
deles não tem domínio do código de postura 
municipal. Depois assegurou que, nos 
próximos dias, o seu executivo irá reforçar a 
segurança na cidade para controlar a situação. 

“Acreditamos que é um problema que 
preocupa a maioria. E desde já garantimos 
que o automobilista que for encontrado 
a circular nas estradas não classificadas 
violando a nossa postura municipal, será 
exemplarmente punido e terá a sua carta de 
condução retida”, disse o edil. 
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Duas semanas após inauguração: chuvas 
desfazem asfalto da rua 4250
ANTÓNIO CINTURA

A rua 4250 que liga a Estrada 
Nacional Número Um (EN1) 
e o Hospital Geral de Marere, 

inaugurada há duas semanas em meio 
a tanta polêmica por aparentemente ter 
sido entregue antes do tempo, já começa 
a sofrer escavações do asfalto devido a 
chuvas que caem na capital do Norte nos 
últimos dias.

Até quarta-feira finda, o trânsito naquela 
via concretamente nas proximidades 
da ponte sobre o rio Muepelume esteve 
parcialmente interrompido, para dar lugar 
aos trabalhos de reposição do asfalto 
que sucumbiu à fúria das águas criando 
fissuras na estrada. 

Com este estrago, e porque ainda não se 
registaram chuvas acima do normal na 
região, há quem considere que a pouca 
precipitação que ocorreu, serviu pra 
esclarecer sobre a qualidade das obras 
que custaram ao bolso do cidadão, pouco 
mais de 40.5 milhões de meticais. Alguns 
munícipes que circulam naquela via, já 
começam a perder a esperança de ter uma 
estrada que dure muito tempo e que alivie 
o sofrimento das pessoas, uma vez que só 
com as primeiras chuvas, já começa a ter 
defeitos.  

O moto-taxista Horácio Augusto 
lamentou ao Ngani o facto de a chuva 
que criou a abertura no asfalto que se 
dizia ter revestimento duplo, não ter sido 
intensa, daí que teme que a estrada se 
destrua completamente em caso de haver 
chuvas fortes. “Quando recebemos esta 
estrada estava tudo bem, mas depois 
destas chuvas já começámos a acreditar 
naqueles comentários que diziam que 
a estrada não tem qualidade porque se 
tivesse, não iria se estragar tão cedo” disse 
Augusto.

Ngani conversou também com uma 
estudante da Universidade Lúrio que 
não quis se identificar, mas mostrou-
se preocupada com o futuro, uma vez 
que a estrada trazia esperança e alívio 
na transitabilidade e no encurtamento 

do tempo para chegar às aulas. “Eu 
estava muito feliz ao ver que temos uma 
estrada que facilita a nossa ida e volta à 
Universidade e ao centro da cidade, mas 
com aquela situação temo que voltemos 
ao sofrimento anterior” lamentou a 
estudante.

O Conselho Municipal da Cidade de 
Nampula ainda não se pronunciou sobre 
o caso, provavelmente porque apesar 
de ser inaugurada, a estrada ainda não 
foi entregue na sua totalidade, mas vale 
lembrar que durante a inauguração, o 
presidente Paulo Vahanle que comemorou 
o seu sexagésimo segundo aniversário 
no mesmo dia, garantiu que a estrada 
obedecia os padrões exigidos para uma 
obra igual e o processo de construção 
contou com a fiscalização de profissionais 
qualificados na área, para fazer vistoria 
das obras. 

“Qualquer obra tem o chamado tempo 
de cura em que o próprio empreiteiro 
é responsabilizado por qualquer 
irregularidade que ocorrer e que pode 
variar entre um ou dois anos, por isso, 
senhores munícipes, não podem se 
preocupar, se alguém nos enganou e fez 
uma obra sem qualidade, o tempo vai ditar 
e vamos responsabilizar” disse Vahanle há 
duas semanas.

Empreiteiro recusa-se a falar sobre o 
assunto
O Director-Geral da Zac Construções, 
empresa encarregue para a construção 
da estrada Mohamed Zulficar, deu 
uma garantia de no mínimo 10 anos 
de durabilidade. Zulficar justificou a 
sua estimativa pelo facto de durante a 
construção e asfaltagem ter-se realizado 
um revestimento duplo de cimento na 
base do solo, segundo foi projectada. “Em 
termos de durabilidade quero garantir que 
este é um trabalho bem executado e que 
vai durar muitos anos, pelo menos 10”, 
garantiu o director.

Duas semanas depois da promessa, eis 
que a chuva veio questionar a qualidade 
das obras dando razão a alguns sectores 
de opinião, como é o caso do líder do 
partido AMUSI, Mário Albino, que se 
pronunciou há uma semana. Durante 
a recolha de informação para esta 
peça, Ngani tentou chegar à fala com o 
responsável das obras que esteve no local, 
mas ele limitou-se a dizer que “não estou 
autorizado a dar entrevista”.

Apesar de já inauguradas, as obras 
da rua 4250 ainda não terminaram e 
neste momento, está a trabalhar-se na 
componente das valas de drenagem e a 
remediação dos passeios que em parte 
também não resistiram com as chuvas.

“Se alguém nos enganou e fez uma obra sem qualidade, o tempo vai ditar e vamos responsabilizar” - 
Paulo Vahanle
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A insuficiência de estações 
meteorológicas está a 
comprometer os trabalhos do 

Instituto Nacional de Meteorologia 
(INAM) em Niassa, norte de 
Moçambique há já um longo tempo.

O Delegado Provincial do INAM, 
Tomás Inácio, que falava em entrevista 
exclusiva ao Ngani na quarta-feira 
finda, informou que neste momento 
a província mais extensa do país 
com uma área total 129 056 km² e 16 
distritos conta com apenas sete estações 
meteorológicas e a principal delas 
localiza-se na cidade Lichinga. 

As outras estão nos distritos de 
Maúa, Marrupa, Mecula, Cuamba 
e Sanga. Cinco dessas estações 
são convencionais. A escassez das 
infra-estruturas, segundo aquele 
responsável, está a comprometer o bom 
funcionamento da instituição e o ritmo 
de recolha de dados climáticos em toda 
província. 

“O esforço do INAM visa aumentar 
as estações para descrever melhor a 
previsão de tempo da província. As 
estações instaladas são praticamente 
uma gota no oceano porque como se 

Insuficiência de estações meteorológicas 
compromete trabalhos do INAM
PEDRO FABIÃO

sabe Niassa é a mais extensa do país 
e isso é muito pouco”, disse Inácio. 
Entretanro, diariamente o INAM 
em Niassa tem conseguido divulgar 
resultados das previsões de tempo da 
província.

Para superar a situação, o nosso 
entrevistado revelou que estão a ser 
conjugadas acções a nível central e 
com conhecimento das delegações 
provinciais, para a concretização de 
um plano denominado “Um Distrito, 
Uma Estação Meteorológica”, que 
será transformado numa iniciativa 
presidencial, para reforçar a luta contra 
as mudanças climáticas que constitui 
um grande ponto de agenda em todo 
mundo.

Queda das chuvas na província 
Segundo o delegado do INAM em 
Niassa, nesta época a queda das chuvas 
está a demostrar divergências em quase 
toda a província, uma vez que há partes 
em que chove mais e noutras onde a 
precipitação é moderada. Mas o nível 
da pluviosidade vai ao encontro das 
previsões climáticas sazonais.

Para a zona sul da província, as 
previsões indicam a existência de maior 

intensidade de chuvas nos distritos de 
Mecanhelas, Cuamba e Mandimba. 
Haverá também mais chuvas numa 
parte da zona norte da província 
concretamente em Matchedje, distrito 
de Sanga e a nordeste, particularmente 
em Marrupa e Mecula 

“Para explicar isso eu posso citar como 
exemplo o facto de Lichinga e outros 
pontos estrem num planalto, onde 
há muita precipitação ou mudanças 
bruscas do estado do tempo. Temos 
outros factores, como é o caso do 
Lago Niassa em que uma grande 
concentração de água influencia 
também na precipitação”, comentou a 
nossa fonte.

Mudanças climáticas 
O aumento da temperatura na província 
de Niassa nos últimos dias de 2021, 
segundo Inácio, comprova que as 
mudanças climáticas são uma realidade 
e exigem um trabalho árduo para 
reverter o cenário, mesmo não sendo de 
forma cabal.

“Por exemplo, os meses de calor 
em Lichinga praticamente foram 
estendidos, o que não acontecia antes. 
Aqui a temperatura sobe entre Agosto, 
Setembro, até meados de Outubro, mas 
depois baixa e começa a ficar amena. 
Mas em 2021 o calor estendeu-se 
até Novembro e Dezembro”, disse o 
dirigente para depois acrescentar, “sei 
que o mesmo aconteceu nos distritos 
do Lago, Cuamba, Marrupa e outros 
pontos mais quentes”.

Na origem das mudanças climáticas, 
Inácio olha para factores humanos, 
que vão desde o abate de árvores 
para diversos fins, a criação de gado, 
para além de factores naturais. Para 
minimizar os impactos das mudanças 
climáticas a nível provincial, aquele 
responsável aponta o plantio de árvores 
e a aposta nas energias renováveis.

Delegado Provincial do INAM, Tomás Inácio
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Morte e desaparecimento de pessoas no Lago Niassa
PEDRO FABIÃO

Erosão coloca sepulturas em risco em Namicopo
ANTÓNIO CINTURA

Algumas sepulturas do cemitério 
de Namicopo mais conhecido por 
“Wanakwitti” situado próximo a 

EPC de Namicopo 2, estão em risco de serem 
“engolidas” pela erosão que começou na 
época chuvosa 2019/20 e que tende a piorar 
nos últimos dias por causa das chuvas que 
caem na cidade de Nampula.

Segundo moradores da Unidade Comunal 
Namicopo 2, que vivem nas proximidades do 
cemitério, a maior parte da água que origina 
o fenómeno sai da rua Dom Manuel Vieira 
Pinto, que liga o Posto Administrativo de 
Namicopo e o centro da cidade, por esta não 
ter valas de drenagem para evacuar o recurso 
hídricoo para o único sentido.

Arlindo Miguel é um jovem que vive na zona 
há anos e contou que desde a construção da 
estrada nos anos 2002/2005, quando tinha 
vala de drenagem apenas num lado, a água 
sempre descia para a zona do cemitério que 
está a uma distância de aproximadamente 400 
metros, mas a mesma não atingia as campas 
porque tinha um desvio que levava para 
uma estrada, por onde percorria até ao rio 
Namicopo.

“Antes a água passava atrás daquela escola 
e ia directamente ao rio, só que quando 
construíu-se as salas de aulas no lugar onde 
passava, a escola não criou condições para 

escoá-las, daí é que a água começou a passar 
pelo pátio da escola até às nossas casas”, disse 
o nosso interlocutor. “Por se ter destruído o 
seu curso natural, as águas encontraram outro 
caminho até ao momento em que estão prestes 
a destruir aquelas campas”, acrescentou.

Augusto Carlos, Chefe do Quarteirão 7 da 
Unidade Comunal Namicopo 2, onde fica o 
cemitério, deu a conhecer que no ano passado, 
o representante da escola convocou uma 
reunião para se discutir sobre como resolver a 
situação, porque a população responsabiliza a 
escola pelo problema.

“Além de colocar em risco o cemitério, 

algumas casas também estão ameaçadas. Um 
dia a população trouxe sacos para bloquear 
a saída da água da escola e o Presidente do 
Conselho da Escola convocou uma reunião, 
onde se concluiu que todos devem contribuir 
com algum valor para junto com a escola, 
colocar-se um desvio para a água, algo que até 
então ainda não aconteceu e a situação está a 
piorar” disse o chefe do quarteirão.

Ngani contactou a direcção da escola, mas 
não foi possível porque segundo o guarda, 
nestas alturas em que não há aulas, os 
dirigentes daquele estabelecimento de ensino, 
só chegam algumas vezes nas manhãs e até às 
10 horas abandonam o local.

Uma menor de três anos de idade 
perdeu a vida depois de ser arrastada 
pela fúria das águas no passado dia 

15 de Janeiro corrente, no bairro de Micuio, 
vila-sede de Metangula, distrito do Lago, 
província do Niassa.

Segundo o porta-voz do Serviço Nacional 
de Salvação Pública (SENSAP) em Niassa, 
Ernesto Matine, a menor saiu de casa sozinha 
para tomar banho no lago e acabou afogada. 
Além dessa morte, um dia antes, a 14 de 
Janeiro, uma canoa de um dos pescadores 
locais naufragou nas mesmas águas e até 
então o corpo continua desaparecido, apesar 
dos esforços do SENSAP para o localizar. 

Matine aponta o desacato e desobediência 
das medidas de prevenção divulgadas pelas 
autoridades governamentais, parceiros 
de cooperação, líderes comunitários ou 
religiosos sobretudo no período chuvoso em 
curso, como os factores que estiveram por 

detrás dos dois incidentes. “A população não 
quer acatar as recomendações. Nós temos 
cantado isso. Nunca e em nenhum momento 
devemos deixar as crianças fazerem-se ao 
lago, rio ou mar para tomar banho sozinhas”, 
alertou.

Sobre o naufrágio, o porta-voz do SENSAP 
em Niassa referiu que é preciso que os 
pescadores prestem bastante atenção nas 
previsões do tempo e nas medidas que o 
Instituto Nacional de Meteorologia apresenta 
e recomenda. “Se não é possível se fazer ao 
lago, deixe que a situação se normalize e volte 
a fazer o trabalho”, apelou.

Num outro desenvolvimento, Matine 
informou que em 2021o SENSAP em Niassa 
realizou 647 actividades preventivas contra 
562 de 2020. As actividades consistiram em 
inspecções, piquetes de prevenção, palestras 
de sensibilização, formações e simulações 
de acontecimentos de perigo promovidas 
nas escolas, comunidades, instituições 

públicas, privadas e mercados, incluindo 
automobilistas, jornalistas e reclusos da 
penitenciária de Cuamba. Quanto as 
actividades interventivas, o porta-voz deu a 
conhecer que foram alistadas 42, contra 54 do 
ano anterior, uma redução de 12 ocorrências. 
A província registou 17 incêndios, 10 dos 
quais em chama aberta, seis por curto-circuito 
e um por superfície quente. Igualmente houve 
quatro acidentes de viação e 14 afogamentos.

“Essas inspecções são para o SENSAP 
poder avaliar o grau de cumprimento das 
recomendações que deixa. Nós apostamos 
muito nas actividades preventivas para que 
não haja intervenção. É que gostaríamos que 
a intervenção fosse zero”, disse Matine tendo 
acrescido que “em todos os locais temos 
deixado contactos para se comunique os 
acontecimentos de imediato”. 

O SENSAP em Niassa possui delegações nas 
cidades de Lichinga, Cuamba e no distrito de 
Lago.
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Caro empresário, chegue a mais pessoas 
anunciando no Jornal Ngani


