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Eduardo Nihia insurge-se contra camaradas da província de Nampula e os chama traidores
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“Os Macuas
são falsos e não
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Chefe da diplomacia da UE efectua visita
a Moçambique esta semana
O alto representante da
União Europeia (UE)
para a Política Externa
e de Segurança, Josep
Borrell, efectua uma visita
a Moçambique entre 08 e
09 de Setembro, prevista
originalmente para Janeiro
passado, mas adiada devido à
COVID-19.
MANGAVA DOS SANTOS

D

urante a sua deslocação,
o chefe da diplomacia
europeia tem previstos
encontros com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e com a ministra dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, Verónica Macamo, na
quinta-feira.
Na sexta-feira, Josep Borrell visitará a missão de treino militar da
UE em Moçambique (EUTM), em
Catembe, margem sul de Maputo,
e participará numa cerimónia de
entrega de equipamento militar financiado pelo Mecanismo Europeu
de Apoio à Paz, juntamente com o
diretor-geral do Pessoal Militar da
União Europeia (EUMS) e responsável máximo das missões militares
da UE, o vice-almirante Hervé Bléjean. Ainda na sexta-feira, Borrell
reunir-se-á com o Ministro da Defesa moçambicano, Cristóvão Chume,
e visitará um projecto de cooperação
financiado pela União Europeia.
Esta visita do alto representante à Moçambique, que faz parte de
uma missão de quatro dias a África – Borrell visitará o Quénia em 10
de Setembro e a Somália no dia seguinte -, ocorre uma semana depois
da deslocação do Primeiro-Ministro
português, António Costa, que a 02
de Setembro manifestou, em Maputo, a disponibilidade de Portugal
para enviar mais equipamento para
ajudar as Forças Armadas de Moçambique no combate ao terrorismo.
“Claro, há essa disponibilidade.
Moçambique conhece qual é a nossa
disponibilidade, é preciso saber se a
nossa disponibilidade se engaja com
as necessidades que Moçambique
tem”, afirmou António Costa, que
terminou na mesma data uma visita
oficial de dois dias a Moçambique,
onde participou na V Cimeira Luso-Moçambicana.

Josep Borrell

António Costa visitou as tropas
portuguesas na Escola de Fuzileiros Navais e a missão de treino da
União Europeia de formação das
tropas moçambicanas para combate
ao terrorismo na Companhia Independente de Fuzileiros, em Catembe, tendo feito uma referência à cerimónia de entrega de equipamento
pela UE na qual participará Borrell.
“Há uma parte do equipamento que
a própria União Europeia fornece,
já está em Moçambique, e creio que
será entregue aquando da visita do
alto representante Josep Borrell agora no próximo dia 09”, afirmou.
Apontando que “há um outro
tipo de equipamento que Moçambique tem estado com necessidades”,
o primeiro-ministro português afirmou ser necessário “trabalhar, quer
no quadro da União Europeia quer,
porventura, entre um conjunto de
países da União Europeia, para se
poder completar esse apoio para que
toda esta operação, além da formação, depois tenha as ferramentas necessárias para a acção”.
Questionado se o equipamento
que Portugal pode enviar para Moçambique inclui armamento, o Primeiro-Ministro admitiu essa possibilidade.
Entretanto, fonte oficial do seu
gabinete indicou que se trata de material militar não letal. Na quinta-feira finda, o Presidente da República
de Moçambique pediu “equipamento moderno”, defendendo que “os
apoios materiais seriam fundamentais para o combate ao inimigo”.
Na Companhia Independente
de Fuzileiros, o Primeiro-Ministro
e a Ministra da Defesa portuguesa,
Helena Carreiras, assistiram a uma

pequena demonstração do treino que
é dado aos militares moçambicanos.
No ‘briefing’ que fez à comitiva do
Governo português, o comandante
da missão de formação militar da
União Europeia em Moçambique,
brigadeiro-general Lemos Pires, indicou que a missão conta com 119
membros de 12 países. Pires disse
que o material que vai ser doado
pela União Europeia, no valor de
89 milhões de euros, é “exactamente aquilo que Moçambique quer”. A
formação das 11 unidades das Forças de Reacção Rápida (FRR) mo-

çambicanas - fuzileiros e comandos
– foi aprovada durante a presidência
portuguesa do Conselho da União
Europeia e arrancou no final do ano
passado e tem uma duração prevista de dois anos, devendo acolher ao
longo do período 140 militares formadores.
A missão responde ao pedido de
ajuda do Governo moçambicano
para a preparação de 1.100 oficiais,
sargentos e soldados moçambicanos
- seis companhias de operações especiais do exército e cinco de operações especiais da Marinha - para
combater, em especial, em Cabo
Delgado.
A província de Cabo Delgado é
rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados,
sendo alguns ataques reclamados
pelo grupo extremista Estado Islâmico. Há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito, de
acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.
Estima-se que metade da população
afetada sejam crianças e jovens até
aos 20 anos, reflexo da pirâmide etária do país

Terroristas voltam a atacar a
província de Nampula

A

população da localidade
de Katua, posto administrativo de Odinepa, no distrito de Eráti, a trinta quilómetros da
cidade capital de Nampula, acordou
sob fogo cruzado na última sexta-feira, decorrente de um ataque armado
atribuído ao grupo de terroristas que
vem desestabilizando a província de
Cabo Delgado desde 2017.
De acordo com o administrador
daquele distrito, Manuel Manussa,
os insurgentes queimaram algumas
casas ainda não quantificadas construídas na base de material convencional, um posto de saúde apoderando-se de vários medicamentos, além
de saquear produtos alimentares.
Até então inda não há informações
sobre mortes e captura de pessoas
para engrossarem as fileiras daquele
grupo. Face a situação, um número

significativo de populares abandonou
o local em debandada para a sede do
posto administrativo e vila sede do distrito, como forma de se precaverem de
operações futuras.
De recordar que ainda na semana
passada houve relatos dando conta
que os terroristas tomaram de assalto
alguns povoados do distrito de Chiúre,
no limite com a província de Nampula
partir de Eráti, além de Metero, onde
decapitaram pelo menos três cidadãos
locais.
Esta é a segunda vez que se reportam ataques dos Insurgentes na província de Nampula. A primeira aconteceu
a 17 de Junho quando os terroristas
cruzaram o rio Lúrio e atacaram a vila
com o mesmo nome, decapitando um
civil, de acordo com as redes sociais
do Estado Islâmico.

JÚLIO PAULINO
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Garimpo ameaça fechar escolas em Mogovolas
JÚLIO PAULINO

D

epois da descoberta de
ouro e turmalinas de alto
valor comercial, o povoado de Muva, distrito de Mogovolas,
na província nortenha de Nampula,
tem vindo a assistir um movimento
desusado de pessoas, entre nacionais
e estrangeiros, na sua maioria oriundos da regiào dos grandes lagos e da
vizinha república da Tanzânia.
Neste momento, acamparam na
região pouco mais de mil pessoas,
número que tem aumentado diariamente, num autêntico ambiente de
convulsão social envolvendo quase
todas as faxas etárias. Recentemente
um garimpeiro local foi baleado num
braço por um suposto concessionário
da área. Mesmo sem apresentar qualquer licença do exercício da actividade e muito menos o DUAT, o agressor sentiu-se com legitimidade para
atacar a vitima.
Com a ocorrência dos minérios
e a onda de estrangeiros a chegarem
em Muva, a população local e dos
povoados circunvizinhos abandonou
a actividade agrícola que é a base de
sua subsistência e abraçou o garimpo

visto como mais rentável, mas algumas vozes da sociedade afirmam que
a prática pode gerar bolsas de fome
nos próximos tempos. Cenário idêntico tem vindo a influenciar negativamente o sector de educação, onde
segundo informações a que NGANI
teve acesso, no reatamento das aulas
após as férias, os dois estabelecimentos de ensino de Muva, encontram-se
vazios porque os alunos abandonaram para se dedicar ao garimpo.
De acordo com um funcionário do
sector de Educação, Juventude e Tecnologia em Mogovolas, o abandono
das salas de aulas no distrito, é algo
quase cíclico, uma vez que a cada ano
descobrem-se novas zonas de ocorrência de turmalinas e isso atrai um
número significativo de crianças em
idade escolar, que são arrastadas pelos adultos para a exploração mineira
em busca de dinheiro.
“No período das matriculas temos
conseguido atingir números recordes
de adesão dos alunos aos processos
de ensino, mas ao longo das aulas,
quando uma zona regista ocorrência
de mineiros, todos são atraídos e correm para lá a procura de sobrevivência”, sublinhou a nossa fonte, tendo

acrescentando que há esforços para
inverter a situação, mas é difícil poruque os petizes actuam a mando dos
pais e encarregados de educação.
O Director dos Serviços Distritais
de Educação Juventude e Tecnologia
de Mogovolas, Silvério Canati, não
avançou muitos detalhes em torno do
assunto e desdramatizou a situação,
assegurando que na região de Muva,
o processo de ensino e aprendizagem
decorre sem sobressaltos, e tudo está
a ser feito para reter os alunos nas salas de aula.
NGANI soube ainda que as autoridades tradicionais do povoado
de Muva, tem vindo a apertar o cerco contra a presença de estranhos na
zona, sobretudo os estrangeiros. Os
forasteiros são vistos como os responsáveis pela presença massiva de
crianças no garimpo porque não têm
dificuldades de pagar pelo trabalho.
Informações em poder do NGANI referem que apesar de o administrador de Mogovolas, Emanuel Impissa, defender as comunidades nas
disputas das áreas de extração, o dirigente ordenou o encerramento provisório da actividade, para organizar
o processo e impor a exploração dos

recursos obedecendo a legislação moçambicana.
A extração de ouro e turmalinas
em Mova é exercida por indivíduos
economicamente pobres e sem formação académica e profissional, o
que não ajuda quando pretendem colocar os seus produtos no mercado a
um preço justo e rentável.
Por outro lado, as técnicas usadas,
são rudimentares e pouco ajudam
para a extração de grandes quantidades do minério. A preservação e
restauração da área constitui outro
desafio, uma vez que a actividade é
desenvolvida através de meios pouco
recomendados, prejudicando o ambiente e possível surgimento da erosão dos solos por causa das escavações.
O povoado de Muva faz parte
das regiões denominadas por “senha
mineira” autorizadas pelo Governo
através do sector de Recursos Minerais, que tem em vista promover o
aumento da renda das populações locais. Outras zonas mineiras são a de
Nathove também em Mogovolas, Jagoma no distrito costeiro de Moma,
Helaca e Chorochoro e Topelo em
Nacarôa.

Actores sociais discutem estratégias de combate ao terrorismo
em Cabo Delgado
AGOSTINHO MIGUEL

N

uma altura em que, as investidas dos insurgentes tendem
a ganhar proporções alarmantes, com o recrudescimento de ataques aos distritos que se localizam a sul
da vizinha província de Cabo Delgado,
vários actores sociais, particularmente,
académicos, religiosos e políticos, baseados na região norte do país, reuniram-se
no ultimo fim-de-semana em Nampula,
para juntos procurarem estratégias, visando erradicar o terrorismo na região.
Segundo se diz, os terroristas têm
como objectivo a instalação do califado
na província usando a religião islâmica,
o que geralmente tem sido condenado
pelo Governo. Olhando para esse pressuposto, o académico e docente universitário, Severino Ngoenha defende a necessidade da promoção do diálogo entre
os religiosos e as populações nativas, no
sentido de corrigir os erros do passado
que se traduziram na penetração dos
grupos insurgentes nas comunidades.
Ngoenha referiu que os terroristas se
têm aproveitado da seita religiosa islâmica para continuar a perpetuar suas incursões criminosas contra a população
nativa, violando desta forma os princípios de convivência pacífica. “Por esta
razão, urge a necessidade de distinguir

os discursos entre os religiosos e o povo
tradicional porque, durante um ano de
pesquisa baseada nas províncias do norte
de Moçambique, constatamos poucos resultados na componente de diálogo nas
comunidades”, reconheceu.
Ngoenha, que discursava na abertura do simpósio “Dialogo com Inter-Religioso no norte de Moçambique”, organizado pelo Instituto de Estudos Sociais
e económicas (IESE) em parceria com
a Universidade Rovuma, entende que o
papel da religião se circunscreve na promoção da paz e união entre povos, não
havendo espaço para atribuição de culpa movida pelos indivíduos que pretendem desestabilizar o país. “Por onde nós
passamos, constatamos igualmente o

repúdio da comunidade islâmica, sobre
uma possível conivência com os grupos
armados. E isso é um dado positivo para
o bem-estar de todos nós. A palavra paz
tem que ganhar voz nas nossas comunidades”, referiu.
A Vice-Reitora da Universidade Rovuma, Sharifa Abdul Magide, disse que
a contribuição da academia no combate
ao terrorismo em Cabo Delgado tem tido
resultados animadores, pois, a UNIROVUMA, ofereceu 100 bolsas de estudos
para igual número de jovens vítimas dos
ataques terrorista no distrito de Mocímboa da Praia a norte de Cabo Delgado.
“Tivemos um estudo sobre terrorismo em Cabo Delgado e atribuímos 100
bolsas de estudos aos jovens de Mocím-

boa da Praia para que continuassem a estudar. E acreditamos que, no futuro com
o envolvimento da academia no combate
ao terrorismo, vamos colher mais resultados positivos para o bem-estar das nossas populações”, frisou.
Mety Gondola, Secretário de Estado
de Nampula, diz que é imperioso a discussão sobre o terrorismo que assola a vizinha província de Cabo Delgado envolvendo actores sociais de modo a evitar o
seu alastramento para outras regiões do
país. “A situação da vizinha província de
Cabo Delgado leva-nos a refletir profundamente todos os problemas a que estamos sujeitos, daí que este simpósio veio
nos apoiar como podemos nos posicionar e enfrentar a esta ameaça da nossa
soberania”, disse.
O governante recordou que o Estado
moçambicano é laico e a laicidade assenta na separação entre o Estado e as confissões religiosas, que são livres na sua
organização e no exercício das suas funções, de culto e devem conformar-se com
as leis do Estado. “As religiões se expressam da mesma forma e nenhuma é superior da outra e notamos com preocupação quando alguns indivíduos associa
a religião islâmica ao terrorismo porque
intendemos que, os princípios religiosos
não apregoam a violência, senão a paz”,
lembrou.
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Dois anos e meio para o fim do mandato do Presidente da República

O que se fez, o que se obteve?

N

PUBLICIDADE

as margens do primeiro
simpósio sobre a investigação agrária, com o
lema “Transformação Tecnológica e
Sustentável da Agricultura em Moçambique, rumo à Fome Zero”, no
qual foi orador o Presidente da República, Filipe Nyusi, reconheceu
que está a dois anos e meio para se
ausentar do poder, e por essa razão,
é necessário que se acelere o nível
de implementação do seu programa
de governação, dando um sinal, de
que este, acha-se por demais atrasado. Eleito inicialmente em 2015, e
reeleito em 2019 para um segundo
mandato, e a dois anos e meio do
seu mandato, vamos reflectir sobre o
que se fez e o que se obteve durante
o seu ciclo de governação.
O Presidente entra para o segundo
mandato, com o lema “Moçambique tem tudo para dar certo”, e em
virtude de ser uma reeleição para
presidir o país, dispunha de toda a
informação que lhe permitia conhecer
na íntegra a situação geral da pátria,
na dimensão de recursos disponíveis
e ausentes, oportunidades de investimentos, condições económicas e
sociais em que nos encontravámos.
A posse da informação privilegiada, permitiu ao presidente avaliar se
poderia governar o país num cenário
péssimo, moderado ou óptimo, (que
ao nosso ver, esteve no moderado) e
delimitar que riscos pudessem estar
associados ao seu governo, que pela
história do país, elementos como as
calamidades naturais, para além de
cíclicos, já era suposto que fossem
tratados como tal.
E ainda na dimensão do lema
da sua campanha, o partido que suportou a sua candidatura, elaborou
um manifesto eleitoral com cerca
de cem (100) páginas, dividido em
cinco partes. A primeira apresenta
as grandes realizações e transformações do quinquénio 2015-2019, as
últimas quatro partes representam
os compromissos do partido Frelimo para o quinquénio 2020-2024.
Na primeira discorre sobre a unidade nacional, paz, reconciliação
nacional e democracia; na segunda

Presidente Nyusi

sobre a consolidação do Estado de
Direito Democrático, Descentralização e Ética Governativa; a terceira
alude sobre a promoção do desenvolvimento económico sustentável
e da justiça social; e quarta e última
parte refere-se a cooperação regional
e internacional.
Indo para a nossa reflexão sobre o
que se fez e o que se obteve, eis que
nas últimas semanas o Presidente da
República, Filipe Nyusi, usa os espaços públicos para antecipar o balanço da sua governação durante o
seu ciclo de governação. Iniciando
com o quinquénio 2015-2019, como
era de se esperar, a bandeira de uma
paz através da cessação definitiva das
hostilidades na região centro do país,
que pôs fim à guerra protagonizadas
pela Renamo, constitui a sua tónica
dominante, contudo ainda no decurso do seu primeiro mandato, a emergência da junta militar (liderada por
Mariano Nhongo) no centro do país,
em reação ao modelo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), aliado a intensificação
dos ataques terroristas na província
de Cabo Delgado, iniciados em 2017
até esta parte, são elementos evidentes de que ainda não se alcançou o
objectivo da paz e harmonia entre
os moçambicanos.
Os ataques terroristas em Cabo
Delgado, comprometem o projecto

da Unidade Nacional e da Paz, demonstrando a incapacidade da defesa da pátria e da soberania, sendo por essa razão que Moçambique
recorreu a ajuda externa das tropas
da SADC e do Ruanda para combater o inimigo em terra, por um lado.
E por outro, recorreu aos países da
União Europeia (UE) e aos Estados
Unidos da América (EUA) para receber treinamento militar.
Na dimensão da consolidação do
Estado de Direito Democrático, Descentralização e Ética Governativa, assistiu-se durante o segundo mandato
do Presidente Nyusi, o total desrespeito ao Estado de Direito e Democrático, no processo da implementação
da governação descentralizada, na
qual, a figura de Secretário de Estado na província, indicada pelo Presidente da República, está a usurpar
os poderes plasmados na Constituição, de um Governador na província que é local e democraticamente
eleito. Quanto a ética governativa,
vezes sem conta, assistiu-se o caso
dos altos dirigentes assumirem uma
postura que um indivíduo de que se
deixa reger pelos princípios éticos e
de integridade nunca deve ter.
Quanto a promoção do desenvolvimento económico sustentável
e da justiça social, regressando ao
simpósio, o Presidente da República
laçou um super-programa, denomi-

nado SUSTENTA, que tinha como
objectivo garantir que (primeiro) o
país seja auto-suficiente em termos
de produção alimentar e (segundo)
seja o celeiro da região austral de
África. Os dois objectivos até então
mostram-se uma miragem e de longo alcance, por essa razão que no
lugar de citar a agricultura como a
base de desenvolvimento, como vem
na Constituição, o Presidente Nyusi, cita a agricultura como a base de
subsistência de milhões de pessoas
(…) no nosso país.
A recente retirada de Moçambique da lista dos países com alto risco
de fome no mundo pelo Programa
Mundial de Alimentação (WFP, sigla em inglês), não é um indicador
de grandes melhorias em termos de
rendimentos familiares, mas parte do
pressuposto para que as organizações
internacionais não continuem a injectar financiamento em países como
Moçambique. Aliás, dados globais
indicam que as desigualdades (entre ricos e pobres) aumentaram, e a
pobreza continua permanente.
Ainda no que se obteve, o Presidente, Filipe Nyusi, suplicou para
que a sua equipe possa tornar célere
a implementação do seu programa,
ainda no período da vigência (assim
sendo possível). Esse discurso, leva-nos a inferir que o Presidente da
República reconhece que o seu programa de governação se acha por
demais atrasado e por essa razão, a
9 de Agosto, em reconhecimento do
atraso, o Presidente lançou o Pacote de medidas de Aceleração Económica (PAE), bem acolhidas, mas
tardias em chegar.
A dois anos e meio do fim do seu
mandato, as promessas feitas em sede
das eleições, a sua efectivação mostra-se aquém das expectativas, contudo, pelo facto de pouco ter se feito,
implica que se obtenha pouco, facto
reconhecido pelo próprio Presidente
da República, e nesta virtude, emite
um comando para uma aceleração
da implementação da sua proposta
de governação.
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O Cristo das palhinhas ou da Cruz
(para Sheikh Aminuddin Mohamad,
pela pessoa que é, com Afecto)

O

PUBLICIDADE

Cristo que nós veneramos e
adoramos, o Cristo que nasceu nas palhinhas é o mesmo
que morreu na cruz. Mas agora que
estamos próximos do Natal, dei comigo a pensar qual deles não estará mais
próximo e a resposta, parecendo óbvia,
pois poderemos ser levados a pensar que
essa distância depende talvez da época
do Ano, se dermos mais um passo, verificamos que estão ambos à mesma distância, nós é que estamos mais perto
UM do OUTRO. E de que depende
essa distância? Do estado de espírito,
do ambiente, das pessoas que nos rodeiam, da nossas forças de vontade e
eu sei lá mais do quê.
Mas a Igreja encarrega-se de nos recordar que no Natal ELE “nasceu” e na
Páscoa ELE “morreu”, ensinando-nos
em simultâneo que Deus não nasce nem
morre. Deus é. De que depende afinal
essa distância de UM para OUTRO,
se ambos são O mesmo?
Uma criança compreende mais facilmente o Deus das “palhinhas”, um
jovem compreenderá talvez melhor o
Deus das Multidões, um casal talvez
melhor o Deus de Nazaré, um adulto
o Deus da Cruz, um consagrado ou
consagrada talvez o Deus do Tabor e
por aí fora. Estou apenas a especular,
pois cada um é como cada qual, somos
todos muito iguais e todos muito diferentes. Independente da Religião que
possamos seguir.
Não há dois cabelos iguais nas nossas cabeças nem na cabeça de nenhum
ser humano, antes ou depois de nós,
como também não há dois seres que vislumbrem Deus exactamente da mesma
maneira. Nem houve ou haverá, antes
ou depois de nós. Cada um tem a sua

visão e/ou relação individual, com esse
Deus que é igual para todos, mas diferente para cada um de nós. Que mistério maravilhoso!
O ambiente que nos rodeia, seja
Natal ou Páscoa, não faz desaparecer
um ou o outro; no Natal não se retiram
os Crucifixos e na Páscoa o Menino
Jesus também não desaparece completamente. Não conseguimos separar um do outro, eles são O mesmo,
e são mesmo. É o mesmo Homem e é
o mesmo Deus. Como é isto possível?
Como dizia uma velha Freira Salesiana,
“a Deus nada é impossível”. E quer
os Muçulmanos, quer os Judeus, não
deixam de ter, também, as suas datas
Comemoratrivas nos seus Calendários.
E se Deus é Deus, isto só pode ser
verdade. Ora se Deus cria a partir do
nada, porque não haveria de querer
partilhar connosco o nosso Destino?
Porque não havia o Criador de querer estar junto da criatura? Deus fez-se
Homem, porque nos quis acompanhar
neste curto caminho de volta para Ele,
não consegue estar um segundo sem
nós. Como se não aguentasse a espera... como a amada ou o amado não
aguenta a distância, sonhando dia e
noite com o reencontro. Deus é igual.
Também não aguentou a distância e
quis juntar-se a nós. Não quis que andássemos por aqui sozinhos. O que
seria de nós? Onde iriamos parar? Já
imaginaram um Mundo sem Deus? O
simples pensamento é tão arrepiante
e assustador que dá medo. A mim dá
medo. E para que esse pensamento não
tome conta de nós, Deus fez-se Visível. E foi por isso que há 2022 anos,
nasceu Aquela Criança e quem O viu
ficou deslumbrado. Dos Pastores aos

Apóstolos, dos pagãos aos crentes. E
por isso este Deus das “palhinhas”
e da “cruz” continua connosco passados todos estes Séculos. Sem Ele a
nossa vida esvaziava como um saco de
plástico caído pelo chão. Com Ele o
saco voa. A nossa vida só tem sentido
se for cheia.
Cheia de Amor, conforme manda o
tal Mandamento Novo que sendo novo,
estava apenas esquecido, como esquecido continua tantas vezes, há que reconhecê-lo. E o mesmo acontece com
o Alcorão dos Muçulmanos que, por
vezes, (também) fica esquecido por
quem é Crente e Praticante. Ou com
a Biblía dos Católicos ou ainda com a
Torah dos Judeus. Deus é transversal.
O Deus homem foi um Homem Livre,
podia ter virado as costas à Cruz. Mas
não virou. Suou sangue e lágrimas, mas
foi em frente. De livre vontade. Sem
ninguém O obrigar ou convencer. E
com o coração inundado de Amor, porque sabia que essa Cruz nos iria Salvar. É um Amor tão Forte e Poderoso
que nós não percebemos nem sequer
conseguimos senti-lo, podemos apenas
tentar corresponder (ou imaginá-lo).
Esse Mistério será sempre um Mistério, como Deus também é um Mistério,
inerente a qualquer Religião que seja.
E nós somos a Humanidade na Terra!
E nós só temos que estar eternamente gratos por esse GESTO que nos
salvou. E tentar cumprir o tal Mandamento Novo. Será assim tão difícil? É
fácil amar os que estão longe, mas tão
difícil os que estão perto e nós bem
sabemos quem está perto e quem está
longe.
Com a ajuda de Deus, que se obtém
única e exclusivamente através da Ora-

ção, tudo se torna mais fácil e quando
tomamos a iniciativa de “pegar no telefone ou no Cell”, para ligar àquela
pessoa com quem “não conseguimos
falar”, ganhamos liberdade e essa liberdade torna-nos mais feliz.
Jesus tomou essa suprema decisão de
forma completamente livre, sem pressões nem influências, naquela Noite tão
escura em que tudo à Sua volta ficou
escuro. Ficou completamente só com o
Pai. Todos O abandonaram. Mas Ele
quis ficar e ficou, e assim continua vivo
e presente em nós, nos nossos corações,
donde nunca mais saiu. Penso que em
nome de Allah, O Misericordioso e
Profeta Maomé, em referência ao Livro
Nobre do Alcorão teria acontecido algo
semelhante para que os Mulçulmanos
continuem Fiéis e visitem MECA pelo
menos uma vez na vida Terrena, para
Orar e estar perto Dele.
Portanto, Meus Queridos Leitores,
Crentes e Fiéis de Todas as Religiões e
ao Sheikh Aminuddin Mohamad, peço
que deixemo-Lo ficar, porque com Ele
cá dentro a Vida é mais Fácil e Melhor.
Quem sentir essa LUZ não a deixe apagar-se e quem não a sentir não desista de
a procurar — o que por vezes acontece
comigo, «Eu Pecador Me Confesso!».
Foi assim que os Reis Magos procuraram e encontraram esse Deus Menino, para depois voltarem com Deus
“homem”, esse Deus que foi crescendo nos seus corações e que levou das
Palhinhas à Cruz e da Cruz à Vida
Eterna.
Deus não quis que
Andássemos por
aqui sózinhos e quis
Juntar-se a Nós
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Funcionários judiciais dinossauros eternizam-se no
poder usando o sistema judicial para seu proveito

N

ormalmente os funcionários judiciais, estão
numa comarca 5 anos e
depois são mudados, em Moçambique isso não se passa, procuradores
e juízes ficam eternamente numa
comarca até se reformarem, isso
leva a que seja favorecida a corrupção e o amiguismo endémicos
dos tribunais moçambicanos.
No caso do Procurador Tonela de Nacala e a Procuradora
Anunciada de Nacala a Velha,
duas personalidades que destilam
ódio contra os brancos e não se
cansam de perseguir quem tenta
montar os seus negócios e ter uma
vida pacífica criando mais valia e
desenvolvendo Moçambique.
Estes Procuradores usam o sis-

tema judiciário para seu proveito
próprio, manipulando Serviços Nacionais de Investigação Criminal
(SERNIC) e a polícia, ameaçando
tudo e todos, colocando eternamente as pessoas inocentes na prisão
até que se pague o “refresco” que
consideram adequado para a sua
libertação. Pessoas estão na prisão
de Nacala eternamente sem acusação, sem se poderem defender,
à espera de serem libertados.
Quem paga aos procuradores e
aos juízes é que vê o seu processo
avançar e ver condenada a outra
parte. Recentemente o advogado
Simoco de Nacala pediu-me 600
000 meticais só para pegar num
processo que de complicado não
tinha nada. 500 000 meticais seria

para ajudar a comprar mais um
BMW branco, carro de luxo e 100
000 meticais para olear o sistema
e pagar ao procurador e ao juíz.
Já nem vergonha têm, sabem
que nunca serão punidos pelos
seus actos, o mais que lhes poderá acontecer é serem transferidos,
nada mais. Advogados, procuradores, juízes tudo está combinado
em Nacala, exibem os seus carros,
as suas residências, o seu status de
vida que nada tem a ver com os
salários que auferem como procuradores ou juízes.
A procuradora Anunciada de
Nacala a Velha, o seu poder é proporcional à sua gordura, a casa
que construiu nada tem a ver com
o salário que aufere como procu-

radora. O Gabinete Central de
Combate à Corrupção de Nampula
tem conhecimento de todos estes
casos, mas nada faz, contra estes
criminosos que se eternizam nos
postos, tanto é ladrão quem vai à
vinha como quem fica à espreita.
Em Moçambique não faltam
vilas e cidades de modo a fazer
a rotação dos funcionários judiciais permitindo que os mais
jovens ascendam na carreira, esses dinossauros como Tonela ou
Anunciada que sejam colocados
noutras províncias reduzindo a
corrupção endémica dos tribunais e as perseguições pessoais,
contra quem tem coragem de os
denunciar.
PM

ECONOMIA

Taxistas de Lichinga prometem agravar preços
dos serviços
PEDRO FABIÃO

E

ntrevistado na manhã do
último sábado na cidade
de Lichinga, Finias Mpambiche, que responde pelos taxistas
que operam a partir do centro da
cidade para o Aeroporto de Lichinga,
numa distância de 7 quilómetros,
disse que nos próximos tempos a
tarifa poderá custar 900 meticais
contra os actuais 700.
O nosso interlocutor acrescentou
ainda que o exercício da actividade
tem sido um desafio para os taxistas
devido a vários factores entre os
quais a subida de preços de combustível. O taxista referiu que os
critérios observados por eles para
a fixação ou estipulação de taxas a
cobrar aos clientes varia conforme
as distâncias que separam entre o
ponto de partida ao local de destino
sem, especificamente, seguir a norma
de quilometragem porque, segundo ele, em caso contrário, surgirão
inúmeras reclamações dos utentes.
Actualmente, os taxistas arrecadam ao máximo quatro mil meticais
por semana. “Temos tido alguns impasses com a subida de combustível.

De lá para cá as coisas não estão a
melhorar. A clientela já não é como
antes, pois as pessoas receiam subir
táxi e pagar o dobro da distância que
anteriormente pagavam a menos”,
disse Mpambiche.
A nossa fonte, mencionou também a má actuação da Polícia de
Trânsito (PT) ao nível da cidade de
Lichinga, como alguns dos principais
calcanhares de Aquiles no exercício da actividade pois, quando os
transportadores são encontrados na
estrada pelos homens da lei e ordem,
são extorquidos, mas não podem
reclamar por temer represálias.
“Quando eles nos encontram,
acham que o taxista tem alguma
coisa. Eles aplicam-nos muita coisa. Por exemplo, quando você tem
o seguro e ficha de inspecção, eles
te atacam mais em alguma coisa
que você não tenha. Ora pneus são
carecas”, disse a fonte. “Nós não
temos por onde reclamar porque, se
o fizermos, pensa-se que queremos
acabar com o emprego de alguém.
Sofremos calados”
Mpambiche referiu que a classe
tem vindo a somar prejuízos desde
2020 devido ao coronavírus que re-

Finias Mpambiche

duziu completamente a procura pelos
serviços. “De lá para cá as coisas
não estão sendo boas, quer em termos do custo de vida, assim como
na forma de estar das pessoas que é
diferente. Antes nós trabalhávamos
até a meia noite ou ao amanhecer.
Mas agora não. Até 20 horas aqui
na praça já ninguém está”, contou.
De igual modo, Mpambiche reco-

nheceu que a concorrência dos táxis
mota é outro desafio, pois muitos
clientes preferem aqueles serviços
porque é barato.
Os serviços de táxi em Lichinga
começaram em 2006. Até ao presente,
a capital provincial de Niassa possui 21 viaturas que operam a partir
do centro urbano para os diversos
bairros periféricos.
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Costa gostava de ver gás moçambicano
a saciar a Europa
O primeiro-ministro português, António Costa, disse
nesta sexta-feira finda, que
o gostaria de ver o gás natural liquefeito moçambicano
a entrar na Europa através
do porto de Sines.
MANGAVA DOS SANTOS

“

Podemos desde já usar
o porto de Sines e o gás
moçambicano será muito
bem-vindo, se o escolher como
ponto de entrada na Europa”,
referiu António Costa, à margem
do Fórum de Negócios Portugal-Moçambicano, em Maputo.
A decisão está nas mãos das
empresas petrolíferas e de energia
e a produção que está prestes a
arrancar na plataforma flutuante
da bacia do Rovuma já está vendida por 20 anos - ainda assim, a
vontade política de aproximação
nesta área ficou patente, numa
altura em que uma crise energética
afecta o mundo e, em particular,
a Europa.
A “primeira resposta” à crise
passa por acelerar o uso de energias renováveis, uma transição em
que serão necessários “recursos
como aqueles em que Moçambique é rico, como o gás natural”.
“O início da exploração de gás
natural em Moçambique não podia
vir seguramente em melhor altura
para Moçambique e para quem é
importador, como somos quase
todos os países da União Europeia
(UE)”, sublinhou. “É por isso que
temos todo o interesse que rapidamente se estabilize a segurança em
Cabo Delgado: por razões humanitárias” e “por razoes que têm
a ver com o desenvolvimento de
Moçambique, mas também para
que a exploração de gás possa ter
pleno aproveitamento em mercados
que necessitam, como o europeu”,
acrescentou.
Os ataques armados na província nortenha têm impedido a
construção das fábricas de liquefação de gás em terra, que poderiam
fornecer novos clientes, restando
a plataforma flutuante Cora Sul,

INSS de Metuge

cuja produção arranca antes do
final do ano e entregue à BP até
2042.
“Se não aumentarmos a oferta
de gás natural, dificilmente responderemos a esta crise global de
inflação que se vai transmitindo de
produto em produto, país em país
e contamina a economia mundial”,
ilustrou António Costa.
“Moçambique vai ser seguramente um feliz contribuinte para
a solução da crise energética mundial”, antecipou o primeiro-ministro
português. A haver capacidade de
fornecimento, “nós temos todo o
interesse” em que o gás moçambicano assim como de outras origens
“possa entrar na europa pelo porto
de Sines” - seja para alimentar a
futura interligação a Espanha e
França, seja de imediato por trasfega.
“Estamos a criar condições para
que, entretanto, o porto de Sines
possa funcionar como porto de
trasfega de gás natural”, destacou
Costa, apontando a infraestrutura
como o porto do Atlântico “mais
perto do continente africano” e
com águas profundas.
“Não está sobrelotado como
estão os portos do centro e norte
da Europa”, ou seja, “a operação
de atracação e trasfega” é mais

rápida em comparação com portos “da Holanda”, exemplificou
Costa.
Tal significa uma poupança de
quatro dias por viagem de ida e
volta, o que considera relevante
no mercado dos “grandes metaneiros”, cargueiros de gás natural
que “são um bem escasso a nível
mundial”. “Poupar quatro dias em
cada viagem aumenta imenso a
capacidade de exportação e fornecimento de gás”, assinalou.
Questionado pelos jornalistas,
Nyusi remeteu o assunto para as
empresas exploradoras de gás. Já
na quinta-feira, o chefe de Estado
tinha admitido estar em estudo a
construção de uma segunda plataforma para continuar a exploração
autónoma de gás, em alto mar,
enquanto a situação em terra não
estiver segura para a construção
dos projectos de maior dimensão.
Nyusi convida empresas portuguesas a investir em Moçambique
O Presidente da República de
Moçambique, Filipe Nyusi, convidou as empresas portuguesas a
investirem no país e explorarem
os seus recursos, tendo o primeiro-ministro de Portugal afirmado
que os empresários lusos “não

estão de passagem”. Filipe Nyusi
lamentou a revisão em baixa das
“boas perspectivas de uma rápida e
robusta recuperação económica”,
mas destacou a “introdução de um
pacote de 20 medidas de estímulo
à economia” no país. “As economias dos nossos países têm um
grau elevado de complementaridade”, salientou, apontando que
“Portugal está entre os dez maiores
investidores e Moçambique”.
Considerando que “mais pode
ser feito”, Nyusi afirmou que as
empresas portuguesas “evidenciaram competências” em sectores como a banca, construção ou
turismo. “Ao sector privado de Portugal, convidamo-lo a explorar a
língua que nos une” e explorar as
potencialidades de Moçambique,
como a “localização, as condições
climatéricas favoráveis e a longa
costa marítima”, transformando “os
recursos existentes em riqueza”.
Apontando que estão em causa
“vantagens mútuas”, o chefe de
Estado instou também os empresários de Moçambique a “realizar parcerias com o setor privado
de Portugal”. Numa conferência
de imprensa após a abertura do
fórum, Filipe Nyusi manifestou a
intenção de o país ter uma posição
de “facilitador da economia”.
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Nihia insurge-se contra camaradas e
chama-os de falsos e traidores
Acossado pela vitória da
Renamo nas cinco das sete
autarquias existentes na
província de Nampula,
o veterano da Luta de
Libertação Nacional de
assistência ao círculo
eleitoral de Nampula pelo
Partido Frelimo, Eduardo
Nihia, insurgiu-se contra os
membros da sua formação
política na passada sexta-feira
e chamou-os de traidores e
falsos.
JÚLIO PAULINO

A

quele político disse ainda
que tal postura faz com que
ele fique envergonhado
quando passeia pelas artérias da cidade
de Nampula, uma autarquia em que
a Frelimo está na oposição, volvidos
mais de quatro mandatos no poder. O
veterano foi mais longe ao apontar o
povo Macua como não tendo direção

Eduardo Nihia

para o desenvolvimento da província.
“Quando eu vou para outras
províncias como Niassa, Cabo Delgado
e Tete me perguntam o que se passa
em Nampula e quando acompanhei as
canções aqui, me perguntei onde é que
estavam estas pessoas no tempo das
eleições, mas a resposta esta convosco.
O povo Macua é falso”, disse Nihia
perante quadros do seu partido, na

Conferência Distrital de Nampula
que culminou com a eleição do novo
secretariado distrital da Frelimo do
distrito de Nampula.
O veterano pediu união e coesão
dentro das fileiras frelimistas na
província com vista a resgatar a imagem
do seu partido e, consequentemente,
recuperar os municipios detidos
pela Renamo nos próximos pleitos.

. “As campanhas eleitorais devem
anteceder a conferência, mas temos
que sair alinhados para recuperarmos
o município de Nampula”, concluiu
Nihia.
Algumas vozes internas do partido
avançam que os resultados negativos
que a Frelimo amealha eleição após
eleição na província mais populosa
do país, resultam de conflitos internos
entre os camaradas em busca de poder,
o que gera o divisionismo e a criação
de alas nas fileiras partidárias.
Durante a conderência conferência
onde o veterano Nihia colocou a
boca no trombone, foi igualmente
notávela violação dos estatutos do
partido através de actvidades de précamapnha eleitoral, situação que
foi imediatamente repudiada pelos
membros séniores da Frelimo.
Refira-se também que a Frelimo em
Nampula ainda continua em busca de
um cabeça de lista que possa granjear
simpatias do eleitorado e ser uma
figura de consenso a nivel interno,
para assegurar a vitória nas próximas
eleições autárquicas.

“Nova RENAMO Democrática não constitui
ameaça à Perdiz”
BENEDITO COBRISSUA

J

á lá vão sensivelmente quatro
meses que se tem propalado
sobre o surgimento de uma
nova formação política, que coloca em
causa a liderança de Ossufo Momade no
maior partido da oposição, a Resistência
Nacional Moçambicana (RENAMO).
Denominado “Nova RENAMO
Democrática”, o partido que se presume
ter sido criado por quadros seniores
da perdiz, liderado pelo Presidente do
Partido Independente de Moçambique
(PIMO), Yacub Sibindy, pode ser uma
ameaça à RENAMO nos pleitos eleitorais
que se avizinham, nomeadamente, às
autárquicas do próximo ano e as gerais
de 2024. No entanto, a Membro da
Comissão Política Nacional da RENAMO
e antiga Chefe da Bancada do partido
na Assembleia da República (AR),
Maria Angelina Enoque, desdramatiza
o surgimento do novo grupo. Segundo
Angelina Enoque, o aparecimento da
Nova RENAMO Democrática, cujos
objectivos visam imortalizar os ideais

do então líder, já falecido há quatro anos,
é um projecto falhado que em nada vai
atrapalhar as agendas da RENAMO e
do seu Presidente, Ossufo Momade.
Enoque afirmou que a RENAMO está
mais sólida e coesa visando fazer face
aos desafios que tem pela frente, com
enfoque para as corridas eleitorais já à
porta.
“RENAMO, Afonso Dhlakama, nem
existe, é daqueles cancros, se calhar,
benignos que nem vai acontecer, porque

não existe. Não tem pernas para andar
e não tendo, é um projecto falido e,
portanto, isso não perturba a RENAMO.
Dois, se fosse um outro partido também
não perturbaria a RENAMO, ficaríamos
mais felizes porque é um exercício da
democracia”, disse Enoque. “Nós lutamos
pela democracia e o surgimento de novas
forças também significa que a democracia
está no bom caminho”, acrescentou.
A dirigente política falava em
Chimoio, à margem de um encontro
que culminou com a eleição dos novos

órgãos directivos da liga provincial
da juventude da RENAMO, a quem
exortou a trabalharem afincadamente
para futuros desafios que se avizinham.
“Nós vamos para os dois pleitos
eleitorais. As eleições autárquicas de
2023 e eleições gerais, presidenciais,
legislativas, das assembleias provinciais
e eleições distritais pela primeira
vez em 2024, onde vamos eleger os
administradores. Então, esse leque
de actividades vai precisar que nos
preparemos e este é um dos espaços
de preparação desses eventos. Vocês
sabem que os jovens são a progressão,
um país, um partido que não tenha
jovens fortes está condenado, portanto,
o jovem é o sangue que corre e nós
apostamos na nossa juventude, são eles
que vão discutir os grandes problemas”,
explicou.
Na ocasião, Simone Jemusse foi eleito
para assumir o cargo de novo Presidente
da Liga provincial da Juventude da
RENAMO com 43 votos contra 13
do seu adversário, Araújo Tomás que
concorria para a sua própria sucessão.
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Nampula acolhe lançamento da obra “Moçambique:
Emergência, Reconstrução e Resiliência”
A cidade de Nampula,
província com o mesmo
nome, acolheu na semana
finda o lançamento do
livro “Moçambique:
Emergência, Reconstrução
e Resiliência”, uma
colectânea de ensaios que
conta com a autoria de 16
autores moçambicanos.
AGOSTINHO MIGUEL

E

ditado pela Ethale Publishing
e organizado pela Associação
Moçambicana de Estudos
Aplicados (AMEA), uma organização
que desde a sua fundação em 2018 tem
desenvolvido debates públicos sobre
diversos tópicos, relacionados com o
impacto socioeconómico da COVID-19;
a situação humanitária dos deslocados
em Cabo Delgado; os conflitos de terra;
as abordagens de género na reconstrução
após o ciclone Ida; educação e cultura.
De acordo com Juliana Harculete,
apresentadora do livro, a leitura da
obra é necessária e inadiável, pois
procura dar respostas aos processos
de desenvolvimento manchados por
eventos extremos que colocaram o país
em estado de emergência, mas porque as
vidas não podem parar, a reconstrução
e a resiliência são elementos constantes
na definição dos meios de vivência dos
moçambicanos nos últimos anos.
“Quando se discute um país como
Moçambique tendo a sua história recente
como a variável de análise, nota-se
claramente que os eventos extremos
como a violência terrorista, a COVID-19
e as mudanças climáticas colocam o
país num estado de emergência” – lêse na nota introdutória assinada pelos
coordenadores do livro.
De acordo com os autores da obra,
os debates académicos existentes sobre
a violência em Cabo Delgado focam
na economia política do conflito e nas
estratégias de combate, passando de lado
as questões estruturalmente humanitárias.
Por isso, que o primeiro capítulo do livro
explora as experiências dos deslocados
do conflito demonstrando que tanto a
sua vida como a dos que os acolhem,
mudam de um estágio considerado pelos
próprios como sustentável.
O segundo capítulo “A Reconstrução
Pós Idai e a Urgência de Novas Estratégias
de Resiliência: Uma Análise a partir
da Perspectiva de Género” analisa o
impacto socioeconómico do ciclone
Idai sobre as mulheres da província de
Sofala. A autora procura analisar as
relações entre homens e mulheres nos

campos de acolhimento de deslocados,
assim como a transformação da vida
das mulheres depois do ciclone.
A pesquisa desenvolveu-se nas zonas
afectadas pelo ciclone nas respectivas
zonas de reassentamento, nos distritos
de Dondo, Búzi e Cidade da Beira. A
autora concluiu que há necessidade de
se garantir, em todos os processos de
intervenção e ajuda, objectivos ligados a
igualdade de género, em níveis de divisão
de trabalho e tomada de decisões em
relação as actividades que tenham em
vista a melhoria das pessoas afectadas
pelos efeitos de mudanças climáticas,
assim como, há necessidade de monitoria
de todos os processos de ajuda para
garantir transparência e sustentabilidade
e, evitar, no caso das mulheres, o assédio
sexual que podem advir da necessidade
de aquisição das ajudas destinadas aos
afectados.
A autora recomenda que se garantam
programas de empoderamento, para
que as mulheres tenham facilidade
de adaptação e resiliência. O terceiro
capítulo é sobre o desenvolvimento
capitalista dependente e desigualdades em
Moçambique. O mesmo discute a teoria
da dependência e as desigualdades no
processo de desenvolvimento económico
contemporâneo moçambicano. Estas
concepções teóricas inserem-se na
discussão do subdesenvolvimento que
marca as economias periféricas em geral,
e a moçambicana em particular.
Os autores enfatizaram a dependência
produtiva, resultado da expansão
das bases produtivas das empresas
multinacionais para os países periféricos,
sem transferência de capacidades de
absorção tecnológica para as empresas
locais. Por outro lado, constatou-se
empiricamente que as desigualdades
sociais tornam ineficiente às políticas
públicas de combate a pobreza, criando um

ciclo de retroalimentação dos mecanismos
inerentes ao subdesenvolvimento. Por
fim, os autores apresentam propostas
de políticas de maximização das
oportunidades económicas advindas
do investimento privado externo para
a criação de mecanismos públicos de
protecção social e redistribuição de renda
em Moçambique.
O capítulo sobre os desafios das
pequenas e médias empresas do distrito de
Nacarôa-Nampula, no período de estado
de emergência em Moçambique aponta
a uma série de mudanças trazidas pela
pandemia da COVID-19 à gestão das
Pequenas e Médias Empresas (PME) face
à observância das medidas de carácter
restritivas na mobilidade de pessoas e
bens, como também, a exposição ao
risco iminente de falência dessas mesmas

empresas, sobretudo aquelas que ainda não
se consolidaram no mercado. Segundo os
autores, esta nova conjuntura económica
motivou aos empresários locais a tomar
decisões drásticas, incluindo a restrição
do capital humano.
Os resultados da pesquisa realizada
no distrito de Nacarôa, província de
Nampula, indicam que as Pequenas
e Médias Empresas (PME) não estão
preparadas para ajustar a produção e fazer
planeamento estratégico, assim como
rever os contratos com os colaboradores
e fornecedores, fazer pagamento de
obrigações tributárias e E-commerce.
Assim, os autores observam que
a pandemia da COVID-19 gerou a
redução da actividade económica,
abrandamento do consumo privado
das famílias ou despesas do Estado
com investimentos públicos, como a
construção ou reabilitação de escolas,
de novas estradas, redução da demanda
privada pelos bens e serviços e também
da taxa média de lucros dos agentes
económicos e de mão-de-obra.
O livro tem ainda dois capítulos que
abordam sobre a extensão universitária e o
papel das danças tradicionais na educação,
sendo que fecha com um que discute
a problemática da terra em contexto
de implementação de projectos de gás
em Cabo Delgado, concluído através
de trabalho de campo que o recurso à
justiça e as medidas extra-judiciais para
a resolução dos conflitos de terra em
Pemba constituem práticas constantes
porque muitas são as famílias que são
vítimas dos problemas relacionados
à usurpação de terra, compensações
não justas e outras anomalias ligados a
problemática da terra em Moçambique.
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Baia de Pemba FC vence Ferroviário de Lichinga
e segue para o Nacional da taça de Moçambique
O Baia de Pemba Futebol
Clube venceu a Taça de
Moçambique, fase Regional
Norte, depois de derrotar
na final, o Ferroviário de
Lichinga por uma bola a
zero, numa partida disputada
no Estádio Municipal de
Pemba, onde mais uma vez
a turma da casa foi superior
perante os visitantes.
JACKSON BASILIO

A

equipa de Pemba repetiu
a invencibilidade jogando
com o seu público, depois
de ter eliminado o outro representante
da zona norte no moçambola, o
Ferroviário da cidade portuária de
Nacala. Desta vez, a vítima foi o
Ferroviário de Lichinga que perdeu
por 1-0, o mesmo resultado da disputa
anterior. Em campo, estavam duas
equipas que competem em provas
diferentes. O Baia disputa o provincial
de Cabo Delgado, enquanto que a
turma orientada por Arnaldo Ouana
está na primeira divisão.
O jogo começou com azar para
o Baia onde logo aos 21 minutos foi
obrigado a mexer no seu xadrez devido
a lesão grave do jogador número 27,
Evanga, que ficou inconsciente por
um tempo tendo se paralisado o jogo.
No seu lugar, o treinador colocou o
camisola 19, Papai e mudou a filosofia
do onze inicial.
Mesmo jogando com uma equipa
que actua na primeira divisão, o Baia
disputou a partida em pé de igualdade.
O Ferroviário de Lichinga também
mostrou aos presentes porquê está
no moçambola exibindo um futebol
elaborando, com jogadas bonitas, por
intermédio do capitão Valter, Rafiqui
e Djei, por exemplo.
Numa jogada de insistência, ainda
na primeira parte, o Ferroviário de
Lichinga marcou um golo na baliza
adversária, mas o segundo auxiliar
anulou o lance alegando fora do jogo
o que levantou muitas reclamações
por parte da equipa visitante. Por seu
turno, aos 19 minutos, o Baia de Pemba
tentou através de Ramudua, Gulamo
aos 25 e Gemito aos 39, mas nenhuma
oportunidade foi aproveitada. Com o
nulo do Ferroviário, as equipas foram
ao intervalo.
Na etapa complementar, a turma de
Lichinga fez quatro substituições de
uma só vez colocando Walito, Paiva,

Baía de Pemba Futebol Clube

Maricoa e Djei, que substituíram Valter
I, Dhlakama, Adique e Zinho, mas não
foi um dia de sorte para os comandados
de Arnaldo Ouana.
Aos 86 minutos Gemito, camisa
número 15, fez o gosto ao pé, depois
de muitos falhanços, num pontapé de
livre saltou mais que o guarda-redes
adversário e marcou o golo. Foi um
balde de água fria para os locomotivas
da cidade de Lichinga e um delírio total
para os adeptos do Baia. O Ferroviário
correu atrás do prejuízo, tentou anular
a desvantagem, mas foi tarde. Até o
apito final de Felisberto dos Santos
com os seus pares que viajaram da
cidade de Nampula, tudo correu bem
e quanto a nós fizeram um belíssimo
trabalho, sem nenhuma influência no
resultado.
Com esta vitória o Baia de Pemba
Futebol Clube, é o vencedor da Taça
de Moçambique zona norte edição
2022 e o seu próximo adversário
será o líder do moçambola, a União
Desportiva de Songo, referente aos
quartos de final desta segunda maior
prova futebolística do país. Esta é a
primeira vez na historia que a turma
de Cabo Delgado chega aos quartos
de finais.
No final do jogo Minate Chabane
treinador do Baia disse ao NGANI que
foi uma vitória saborosa olhando pelo
adversário que tem muita qualidade e

jogadores espectaculares, mas queixouse da falta de pontaria afinada dos seus
atacantes, que na sua opinião, podiam
fazer história marcando muitos golos
contra uma equipa que teve poucas
oportunidades de golo.
Já o presidente do clube, afirmou
que a sua direcção continua a negociar
com o seu parceiro, a Montepuez
Ruby Mining, para pagar salários aos
atletas que já lá vão a mais de 4 meses
sem auferir. Satar Abdul Gani, está
confiante que o problema será resolvido
e elogia a coragem e a vontade que a
sua rapaziada, que ocupa o segundo
lugar no campeonato, tem durante a
presente época desportiva.

Arnaldo Ouana, técnico adjunto
dos locomotivas, parabenizou o seu
adversário pela vitória, tendo dito que
os seus jogadores tiveram dificuldades
por jogar num campo pelado, pisos
que não são usados com as equipas
que militam no moçambola segundo a
exigência da Federação Moçambicana
de Futebol (FMF). Ouana lamentou
pelo golo anulado que a seu ver, foi
um golo limpo.
A fonte frisou que neste momento a
maior foco da equipa é a manutenção
na prova máxima do futebol nacional,
o moçambola de 2022. Mais uma vez
o campo municipal de Pemba estava
lotado para acompanhar o jogo.

NGANI, Segunda-feira, 05 de Setembro de 2022

P.12

ANÚNCIO

