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Três larápios escapam da morte por 
linchamento em Nampula

A acção dos meliantes foi aborta-
da pela população, que com recurso 
a instrumentos contundentes desferi-
ram fortes golpes aos gatunos, como 
retaliação por falta de confiança nas 
autoridades policiais. O pior só não 
aconteceu graças a intervenção da 
mesma polícia que conteve os âni-
mos, conseguiu salvar os bandidos e 
recuperar uma arma de fogo do tipo 
pistola contendo 4 munições.

Devido a gravidade dos ferimen-
tos, os malfeitores foram encami-
nhados ao centro de saúde local para 
tratamento médico. A intenção da 
população era de linchá-los na hora, 
porque um dos meliantes é um supos-
to cadastrado perigoso reincidente.

Não roubo a pessoas que comem ca-
racata

Já detidos pela polícia na cidade de 
Nampula, os indivíduos assumiram 
a culpa e acrescentaram que a ida à 
Muecate tinha como objectivo buscar 
bruxaria para tratar os seus corpos. 
Antes da descoloração, os três inte-
grantes estavam presos por crimes se-
melhantes, dois por roubo cabritos na 
zona e outro surripiou dinheiro ava-
liado de 97 mil meticais na residência 
de um empresário de nacionalidade 
estrangeira, em 2022.

“Nos conhecemos nas celas quan-
do fomos detidos. Após a nossa saída 
no dia 3 do mês corrente, decidimos 
procurar um curandeiro para tratar o 
nosso corpo. E um dos amigos disse-
-nos que tinha um deles no distrito de 
Muecate e lá fomos”, contou o cabe-
cilha que responde pelo nome de Au-
rélio.

Questionado sobre a proveniência 
da arma de fogo, o nosso entrevista-

do disse que foi emprestado por um 
amigo foragido, residente na zona 
de Muako Wanvela. O engenho era 
usado para assaltar vários estabeleci-
mentos comerciais e residências. Au-
rélio revelou ao NGANI que antes de 
entrar para o mundo do crime vendia 
peixe seco no mercado grossista de 
Waresta, actividade que não lhe cor-
reu bem e decidiu viajar à Maputo 
em busca de melhores condições de 
vida na cidade grande. 

“Em Maputo vivi quase 15 anos. 
Nesse período, estive a vender roupa 
usada, vulgo calamidade. Mesmo as-
sim, não tive a sorte de ficar rico. Al-
gum tempo depois conheci um amigo 
que me indicou este caminho”, disse.

O ladrão chegou a afirmar que as-
salta casas de empresários, particular-
mente os estrangeiros, porque os na-
tivos são pobres. “Não roubo pessoas 
que comem caracata (xima feita com 
farinha de mandioca), porque irei me 
tornar cada vez mais pobre. O meu 
grupo alvo são empresários para que 
eu também fique rico”, rematou.

Polícia vai responsabilizá-los
Abordado por NGANI em Nam-

pula, Zacarias Nacute, Porta-voz da 
PRM na província, referiu que a qua-
drilha estava na mira da corporação 
pelo seu envolvimento nos diversos 
tipos de crimes assegurando que tra-
balhos estão em curso visando a sua 
responsabilização. 

“Dos três indivíduos, dois são 
reincidentes e já tiveram passagem 
nas nossas subunidades policiais por 
crimes de roubos. Iremos usar estes 
factos para aumentar o nível de peri-
gosidade para que os tribunais reco-
nheçam que são indivíduos que não 

merecem circular na via pública sob 
pena de criarem pânico à popula-
ção”, frisou.

Face a crescente onda de crimina-
lidade que abala a província de Nam-
pula nos últimos tempos, uma mulher 
de aparentemente 42 anos de idade foi 
encontrada morta em circunstâncias 
estranhas, dentro da sua residência, 
no bairro de Murrapaniua arredores 
da cidade de Nampula. O crime, pre-

AGOSTINHO MIGUEL

Os três cadastrados perigosos

SOCIEDADE

A província de Nampula 
tem vindo a registar 
níveis assustadores de 
criminalidade, facto que 
deixa a população revoltada 
e furiosa. Há dias, por 
exemplo, uma corja composta 
por três indivíduos escapou 
por um tris da morte por 
linchamento, quando 
pretendia roubar bens 
numa residência no posto 
administrativo de Imala, 
distrito de Muecate.

sume -se que tenha sido cometido por 
meliantes, pois o corpo da vítima de-
monstrava sinais de golpe na cabeça 
e na cara.

A descoberta do cadáver foi possí-
vel através do cheiro que inalava pelo 
bairro, porque o corpo da encontra-
va-se em estado avançado de decom-
posição. Neste momento decorrerem 
trabalhos para apurar a veracidade 
dos factos.
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Caso o cenário prossiga nos 
níveis em que está, como 
se viu no mês em curso, 

receia-se que os serviços entrem em 
colapso. De acordo com dados colhi-
dos por NGANI junto do responsável 
dos serviços de urgência do HCN de 
Nampula, Sulaimana Isidoro, o tem-
po médio de entrada e atendimento 
normal do paciente naquele sector 
varia entre 6 a 12 horas, mas nos dias 
que correm a realidade mostra o con-
trário. 

Só na primeira quinzena de Janei-
ro, os serviços atenderam 3.777 pa-
cientes e 14 dos quais morreram por 
malária e os restantes por traumas re-
sultantes de acidentes de viação com 
destaque para motorizadas. 

O médico responsável pelos servi-
ços no HCN, mostrou-se desconfor-
tado com o que chamou de subapro-
veitamento das restantes Unidades 
Sanitárias (US) instaladas em alguns 
bairros da cidade por parte das popu-
lações, onde o nível de ocupação das 
camas ainda continua fraca. Mesmo 
com pequenas patologias, as popu-
lações recorrem ao HCM, causando 
congestionamento naquela US.

“Temos unidades sanitárias de 
Muhala Expansão, Namiepe em Na-
micopo e Marrere, que além de altas 
capacidade de atendimento, dispõe 
de serviços de internamento, mas es-
tão às moscas e parecem clinicas pri-
vadas, todos recorrem ao banco de 
socorro do HCN, isto preocupa-nos”, 
sublinhou a médico. 

O nosso interlocutor precisou 
igualmente que o HCN é de nível 
quaternário, cuja função é reabili-
tativa e curativa, mas os técnicos 

afectos naquela unidade hospitalar 
de referência são forçados a virar as 
atenções para o tratamento de doen-
tes com diarreias e malária, em de-
trimento dos pacientes que deviam 
ser propriamente considerados como 

prioritários na assistência como são 
os casos dos que se apresentam com 
doenças crónicas. 

“O que nós fazemos é estabilizá-
-los e enviar através de guias para ou-
tras US de nível primário, a fim de se 

dar prosseguimento com o tratamen-
to. Podemos dar exemplo dos pa-
cientes com diarreias, que são enca-
minhados aos centros de tratamento 
instalados para o efeito, porque estas 
doenças devem ir para primeiras ins-
tâncias nas US localizadas nas zonas 
periféricas, pois são as que estão vo-
cacionadas aos cuidados primários “, 
anotou Isidoro. 

Como consequência disso, em 
2021 houve a duplicação do movi-
mento de entrada de pacientes. Dos 
48 mil doentes atendidos, a cifra su-
biu para 64 mil em 2022. O núme-
ro de óbitos foi de 102 para 203 e a 
maior parte aconteceu por traumas 
de acidentes de viação, e os serviços 
ficaram bastante pressionados. “Nos 
serviços de medicina ao nível do ban-
co de socorro foram atendidos 156 
óbitos resultantes de doenças cróni-
cas como é caso de hipertensão arte-
rial, doenças respiratórias associadas 
com HIV/SIDA levados a unidade 
sanitária na fase terminal, entre ou-
tros”, concluiu. 

 

Os serviços de urgência do 
Hospital Central de Nampula 
(HCN), a maior unidade 
sanitária da região norte do 
país, estão a passar por maus 
bocados devido a entrada 
massiva de doentes. O facto 
tem vindo a gerar uma pressão 
sem precedentes ultrapassando 
as capacidades de assistência 
dos profissionais de diversas 
áreas afectos ao local e 
resulta em mortes de alguns 
pacientes por morosidade no 
atendimento.

Hospital Central de Nampula

JÚLIO PAULINO

Serviços de Urgência do HCN à beira 
de um colapso

Corrida pelo material escolar 
manchada por preços elevados
A poucos dias do arranque 

do ano lectivo escolar 
2023, os preços do ma-

terial escolar continuam a ser sufo-
cantes para as pessoas de baixa ren-
da que é a maioria da população em 
Nampula.

O rol de necessidades vai desde 
o uniforme, cadernos, mochilas en-
tre outros materiais, cuja procura 
tem sido maior nos últimos dias nos 
mercados da cidade. Hoje em dia na 
chamada capital da zona norte do 
país, um par de uniforme que antes 
custava 250 meticais, actualmente, 
duplicou e está a ser vendido entre 
450 a 500 meticais.

A embalagem de caderno que 
nos anos anteriores estava sendo co-
mercializada entre 150 a 200 meti-
cais, sai a preços que variam entre 
270 a 400 meticais. Uma mochila 
que antes custava 300 a 500 meti-
cais, actualmente, custa 500 a 700 
meticais. Abordados por NGANI 
os vendedores de material escolar 
dizem que os altos preços pratica-
dos em Nampula, resultam da subi-

da de matéria prima para produção 
destes materiais. “O material esco-
lar está caro porque os preços de le-
vantamento são insuportáveis. Uma 
embalagem de caderno custa entre 
240 a 350 meticais na loja e nós ape-
nas estamos a lutar para ganhar 40 a 
50 meticais. E quando perguntamos 
porque a subida, eles (fornecedores) 
dizem que a produção de cadernos 
acarreta custos elevados”, revelou 
Eugénio Fausto, vendedor do mer-
cado grossista de Waresta.

“Vendemos uniforme escolar a 
este preço, porque o tecido está caro. 
Na loja, por exemplo, 1 metro está 
130 a 200 meticais e precisamos man-
dar ao alfaiate, que envolve muito di-
nheiro”, disse Armando Sarmento 
outro vendedor com quem conversa-
mos.

NGANI ouviu também os alfaia-
tes, os quais afirmaram estarem a 
enfrentar dificuldades para obter o 
tecido devido aos altos preços estipu-
lados nas lojas. “O tecido está caro. 
Um rolo custa 5500 contra 4500 pra-
ticados antes. E não estamos a ganhar 

nada. Depois de coser o uniforme, 
vendemos a 200 meticais cada arti-
go, para permitir que os vendedores 
tenham lucros também”, disse Fran-
cisco Vicente. Alguns pais e encar-
regados de educação entrevistados 
por NGANI mostraram-se desa-
pontados com a situação, acrescen-
tando que, acção é agudizada pela 
falta do pagamento do 13º salário e 
atraso salarial do mês de Janeiro no 
aparelho do Estado.

“Queria comprar uniforme para 
os meus filhos, mas o dinheiro não 
chega. Os preços deixam muito a 
desejar comparativamente aos anos 
anteriores. Não tenho outra alter-
nativa, senão deixar. Virei comprar 
quando reunir dinheiro suficiente”, 
relatou Aurélio Antonio. “Apenas 
comprei cadernos e mochilas para 
os meus filhos e falta uniforme. Não 
tenho dinheiro suficiente. Os preços 
de material escolar são sufocantes e 
torna mais difícil adquirir por conta 
da falta do 13º salário”, disse Auro-
ra Saide. 

AGOSTINHO MIGUEL
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O desafio foi lançado na úl-
tima sexta-feira na cidade 
de Lichinga pelo minis-

tro da Indústria e Comércio, Silvino 
Moreno e mandatário do Presidente 
da República (PR), Filipe Nyusi, à 
margem da cerimónia de apresen-
tação pública da nova Secretária de 
Estado no Niassa.

O mandatário do PR sublinhou 
que no caso particular da Secretária 
de Estado na província do Niassa 
acrescem-se desafios e prioridades 
de governação definidos pelo Chefe 
do Estado no acto de empossamen-
to, que são a prevenção e combate 
a cólera e outras doenças de origem 
hídrica, o asseguramento da imple-
mentação das medidas de acelera-
ção económica através do plano de 
monitoria, a luta contra o terroris-
mo e continuação da melhoria das 
vias de acesso, aumentar a produção 
e a produtividade, entre outros.

De acordo com Silvino Moreno, 
a figura de Secretário de Estado na 
província representa o Estado e o 
Governo Central e tem a missão de 
supervisionar os serviços que não te-
nham sido transferidos nem para os 
órgãos de governação descentraliza-
da ou nas autarquias locais, signifi-
cando isso que quem assume a tare-
fa carrega consigo responsabilidades 
acrescidas na proporção dos mais 
nobres valores e princípios da cida-
dania, da unicidade do Estado e da 
Nação, da defesa, integridade e da 

soberania. O mandatário do Chefe 
do Estado avançou que perante estes 
desafios, o Governo tem vindo a in-
troduzir reformas na Administração 
Pública com intuito de consolidar 
a Paz e a Democracia e melhorar a 
vida dos cidadãos, nomeadamente 
a Descentralização onde a par das 
reformas constitucionais de 2018, o 
Governo criou mais 12 novas autar-
quias locais no país o que garantirá 
maior participação da população na 
resolução dos seus próprios proble-
mas; a promoção da equidade do gé-
nero; o incentivo ao emprego e com 
forte abrangência a camada jovem e 
mulher, trazendo impacto na renda 
familiar, dentre vários.

“É nossa expectativa, Senhora 
Secretária de Estado, que a vossa 
experiência pessoal, capacidade de 
ponderação e moderação, associa-
da ao conhecimento local que exista 
nessa província, permita identificar 
em cada colaborador, em cada cida-
dão, em cada organização, em cada 
empresa e em cada parceiro o poten-
cial necessário para alcançar os ob-
jectivos pelos quais foi nomeado”, 
terminou Moreno.

A nova Secretária de Estado na 
província do Niassa assumiu o com-
promisso e assegurou o cumprimen-
to do Programa Quinquenal do Go-
verno – (2020-2024) por meio da 
implementação do Plano Económi-
co Social, já agora iniciando com o 
de 2023 e a sua liderança centrar-se-
-á no trabalho em equipa, em coor-
denação com os diferentes actores 
do processo de governação, como 
sejam, o Conselho Executivo, os 
Governos distritais, as autarquias, 
os Partidos Políticos, sector privado 

entre outros, com a agenda única de 
criar o bem-estar para a população 
do Niassa. 

Ciente de que a província de Nias-
sa tem potencialidades nas áreas da 
agricultura, mineração, cultura, tu-
rismo, pesca, entre outros, Portugal 
disse ainda que vai trabalhar para 
promover para atrair projectos de in-
vestimento robustos, quer sejam na-
cionais ou estrangeiros para a indus-
trialização de Niassa, promovendo, 
em particular, o agro-processamento 
e assegurando mais emprego para a 
população, em particular, os jovens. 

No entanto, ela aproveitou a 
oportunidade para exigir a transpa-
rência desses processos, abstendo-se 
de cobranças ilícitas e extorsão que 
por vezes acontecem, incluindo nos 
ingressos aos Institutos Técnico Pro-
fissionais.

“Temos consciência que precisa-
mos de continuar a melhorar, mas 
é preciso valorizar cada conquista 
e cada passo que vamos dando, tal 
como fazemos com nosso filho quan-
do começa a dar os primeiros pas-
sos, a família regozija-se. Temos que 
continuar a dizer ao mundo venham 
investir na nossa província, Niassa 
está pronta e vamos avançando para 
aumentar a captação de mais recei-
tas para o desenvolvimento da nos-
sa província e do país”, disse a nova 
Chefe do Conselho dos Serviços de 
Representação do Estado na provín-
cia do Niassa. “A nossa missão é tra-
balhar, pelo que os dezasseis distri-
tos que compõem a nossa província 
esperam de nós muita colaboração, 
determinação e sentido de compro-
misso, maximizando nosso saber 
na solução dos problemas que apo-

quentam a nossa população”, acres-
centou.

Já para o Secretário de Estado 
cessante no Niassa, Dinis Vilanculo, 
na hora de despedida, dirigiu de for-
ma emocionante, palavras de apreço 
pelo amor, carinho, irmandade, aco-
lhimento e apoio incondicional que 
mereceu desde o dia em que foi de-
safiado a juntar-se com a população 
local na busca conjunta de soluções 
para o desenvolvimento da provín-
cia.

Sentindo-se satisfeito pelos resul-
tados até aqui alcançados e, sobretu-
do por ter tido a honra de serem os 
pioneiros na implementação do novo 
figurino da Governação Descentrali-
zada, uma oportunidade para apren-
dizagem, entre outros, agradeceu 
ao Presidente da República, Filipe 
Nyusi, pela concretização de várias 
acções na província do Niassa, com 
maior realce para a asfaltagem da 
Estrada Nacional número 13 (N13), 
Cuamba-Lichinga; electrificação de 
postos administrativos e “um distri-
to, um tribunal condigno”, sem dis-
pensar a requalificação dos hospitais 
distritais de Cuamba e do provincial 
de Lichinga.

O Secretário de Estado cessante 
enfatizou que a estadia na província 
do Niassa foi um momento ímpar de 
consolidação da Unidade Nacional, 
facto que foi provado pelo empenho 
e envolvimento de todos actores na 
acção da governação enquanto Con-
selho dos Serviços de Representação 
do Estado na província.

Segundo Vilanculo, apesar da 
problemática actual da cólera que 
assola alguns distritos da província, 
mas também alguns focos da nova 
variante da COVID-19, acrescidos 
com as situações de insegurança de-
vido a acção dos terroristas sendo, 
no entanto, um desafio para todos 
nos próximos momentos, há um 
sentimento de missão cumprida no 
Niassa.

Refira-se que a cerimónia de apre-
sentação pública da nova Secretária 
de Estado do Niassa, Lina da Sil-
va Portugal, contou, dentre outros, 
com a participação de dirigentes e 
governantes nacionais e provinciais, 
autoridades políticas, judiciais, co-
munitárias e religiosas.

PEDRO FABIÃO

Lina Maria da Silva Portugal, 
nomeada e empossada pelo 
Chefe de Estado, Filipe 
Nyusi, para o exercício do 
cargo de Secretária de Estado 
do Niassa, ao abrigo do 
Despacho Nº13/2023, de 19 
de Janeiro, foi chamada a 
acelerar o ritmo e crescimento 
da província, sobretudo no 
aproveitamento das infra-
estruturas rodoviárias 
e ferroviárias, para a 
atracção de investimentos 
da área da agricultura, 
industrialização, turismo, 
exploração sustentável dos 
recursos minerais e florestais 
existentes.

Lina Portugal

Secretária de Estado do Niassa chamada a 
acelerar ritmo e crescimento da província
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Conflito em zona de garimpo ilegal termina 
com morte de polícia

Segundo o porta-voz da Polícia 
da República de Moçambique 
em Nampula, Zacarias Nacu-

te, tudo aconteceu depois que os mais 
de cem garimpeiros se aperceberam da 
presença de três policias que patrulha-
vam a zona. Os homens do garimpo 
engendraram acções que culminaram 
com tumultos, resultando em agressão 
aos agentes tendo um deles perdido a 
vida no local. De acordo ainda com o 

nosso interlocutor, a corporação está 
a trabalhar com vista a encontrar os 
criminosos e responsabilizá-los crimi-
nalmente pelo sucedido.

NGANI soube igualmente que al-
guns indivíduos ainda em número 
não especificado, mas acima de dez, 
na sua maioria estrangeiros, recolhe-
ram às celas ainda semana passada, 
em conexão com a morte do agente. 
“Eles foram solicitados para tentar 

restabelecer a ordem devido a con-
fusão que se registava na altura, mas 
terminou em tragédia, porque alguns 
operadores ilegais andaram a agitar”, 
sublinhou Nacute, tendo descartado a 
hipótese que dá conta de que a rebe-
lião surgiu porque os agentes tentavam 
se apoderar das pedras, para posterior 
venda também, no circuito ilegal. 

A província de Nampula tem vindo 
a registar de forma progressiva uma 
grande procura por recursos minerais 
com destaque para pedras preciosas, 
decorrente da sua ocorrência em al-
guns distritos, sobretudo os localiza-
dos na região sul. Mas, o processo de 
exploração não tem vindo a ser acom-
panhado pelas autoridades que velam 
pelos recursos minerais.

Vezes sem conta, nas zonas de ex-
ploração mineral tem havido casos re-
lacionados com conflitos que resultam 
em mortes envolvendo garimpeiros 
ilegais, compradores, na sua maioria 
estrangeiros oriundos da região dos 
Grandes Lagos, população local, en-
tre outros. 

Além de conflitos, há casos de vio-
lações sexuais a menores de idade, 
iludidas pelo dinheiro que os estran-
geiros ostentam e reportam-se casos 
de abandono de aulas por parte dos 
alunos em idade escolar, assim como 
a fraca participação da população nas 
actividades agrícolas, para se dedicar 
ao garimpo. 

JÚLIO PAULINO

Um agente da Polícia da 
República de Moçambique 
(PRM) afecto ao povoado de 
Maraca, posto administrativo 
de Iulute, distrito de 
Mogovolas, província 
de Nampula foi alvo de 
agressão física até a morte 
por indivíduos envolvidos na 
actividade de garimpo

Alguns dos garimpeiros do povoado de Maraca

“Amigos da Terra” e “JA” por que razão 
negam o Desenvolvimento do povo?? (2)
Os eucaliptos são fundamen-

tais para a eletrificação de 
Moçambique, sem postes de 

eletricidade a EDM não consegue levar 
eletricidade às comunidades, como a 
New Forests foi embora os postes elétri-
cos que a EDM usa vêm da África do 
Sul, a queimar gasóleo em camiões que 
fazem milhares de quilómetros, a liber-
tar CO2 para a atmosfera e o povo do 
Niassa só mais pobre ficou.

É importante dizer a verdade sobre 
os Amigos da Terra, Justiça Ambiental 
ou a GreenPeace, organizações ecologis-
tas pseudo radicais que nos seus países 
de origem falam, falam mas não dizem 
nada, viu-se a resposta do Tribunal Bri-
tânico, os objectivos destas organização 
são bem mais obscuros e tratam-se de or-
ganizações, que são só amigos das bar-

rigas deles próprios, usam o nome dos 
pobres dos mais pobres, como o povo de 
Moçambique mas só para acrescentar 
a sua conta bancária e fazer chantagem 
com as grandes companhias.

Na Nigéria, recentemente a Shell pa-
gou 14 milhões de euros aos “Amigos da 
Terra”, por causa de petróleo derrama-
do da pipeline. A Shell não tem culpa 
nenhuma, a população rouba petróleo 
desses pipelines porque o governo não 
protege devidamente os pipelines e mais 
grave não promove alternativas de de-
senvolvimento a esses povos, os agricul-
tores que ficaram com as terras conta-
minadas com petróleo já faleceram e as 
suas famílias nada receberam.

Dos 14 milhões de euros que a Shell 
pagou aos “Amigos da Terra”, pouco ou 
nada chegou às populações do Delta do 

Níger afectadas pelos derrames do petró-
leo, quase tudo ficou nas contas bancá-
rias Britânicas desses pseudoecologistas 
radicais, que só usaram o nome dos po-
bres dos mais pobres do Delta do Níger 
para fazer extorsão de dinheiro à Shell.

Os procedimentos da Justiça Am-
biental, com a Portucel Moçambique 
foram iguais, tentaram tudo por tudo, 
fazer extorsão de dinheiro para parar 
as plantações de floresta na Zambézia 
e em Manica, a Portucel Moçambique 
não lhes pagou e o projecto está mori-
bundo, as plantações terminaram, as po-
pulações só mais pobres ficaram, igual 
no Niassa no século passado.

O novo cavalo de batalha da Justi-
ça Ambiental depois de terem perdido 
a guerra com a Total em Cabo Delga-
do, é a Barragem de Mphanda Nkuwa 

no Zambeze, querem parar a construção 
da barragem, mas depois dizem que são 
favoráveis às energias renováveis!!! Será 
que a energia hidroelétrica do Zambe-
ze não é uma energia limpa e renová-
vel?? Mais, fundamental para funcionar 
em complemento com a energia eólica 
e solar, quando não há sol ou vento, é 
fundamental produzir energia com as 
barragens, evitando assim a queima 
de petróleo, gás ou carvão que emitem 
CO2 para a atmosfera. Para a transição 
energética e o desenvolvimento do povo 
de Moçambique, construir Mphanda 
Nkuwa no Zambeze é importante, como 
foi a construção de Cahora Bassa.  Sha-
me on You, Amigos da Terra ou Justiça 
Ambiental 

“che minino não fala politica, não 
fala politica” - A Velha Chica

Carta do leitor
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AD LITTERAM

Os ingleses, tal como os portu-
gueses, votaram num gran-
de mentiroso para primeiro-

-ministro. Antes do voto, todos sabiam 
bem que os seus respectivos candidatos 
a primeiro-ministro eram mentirosos 
compulsivos, nos quais não se podia 
confiar numa única palavra que lhes 
saísse da boca.  No entanto, eleitores 
portugueses e ingleses foram aos mi-
lhões votar nos mentirosos. Rejeita-
ram outros candidatos que dissessem 
a verdade. Prefeririam a mentira e a 
infâmia à honestidade e integridade. 
Preferiram candidatos que escondessem 
a verdade, mentindo que se tinha vira-
do a página da austeridade em Portu-
gal ou que vinha aí, economicamente, 
um período mais glorioso nunca visto 
na Inglaterra, após o Brexit. Que po-
demos concluir sobre esta preferência 
da maioria dos eleitores por políticos 
mentirosos e sem carácter? Especial-
mente agora que a dívida bruta e os 
impostos nunca foram tão altos em 
Portugal e que na Inglaterra a libra 
nunca esteve tão baixa, mas a dívida 
tão alta? E que em ambos os países 
o custo de vida sobe sem fim à vista? 
Será que estes povos vão continuar a 
votar em mentirosos?

Em Inglaterra, um mentiroso men-
tia aos eleitores que quando saíssem 
da Europa poupariam 350 milhões de 
libras por semana, que iam direitinhos 
para o serviço nacional britânico, que 
assim ia ficar o melhor do mundo. 

Em Portugal, outro mentiroso men-
tia aos eleitores que ficando na Euro-
pa vinha aí uma “bazuca” de muitos 
milhares de milhões de euros para be-
neficiarem todos os portugueses, sen-
do distribuídos pelas suas melhores e 
mais produtivas empresas. O nosso 
Serviço Nacional de Saúde também 
ia continuar, claro, o melhor do mun-
do. Nada disso aconteceu ambos es-
ses serviços de saúde só têm piorado 
desde que esses dois mentirosos foram 
eleitos primeiros-ministros, há já vá-
rios anos (embora o mentiroso inglês 
já tenha, entretanto, saído). Compensa 
realmente os eleitores votarem nestes 
mentirosos sem carácter? 

Será que a maioria dos eleitores são 
sádicos ou ingénuos e nunca vão apren-
der a livrar-se de masoquistas mentirosos 

no poder? Vão sempre adorar políticos 
mentirosos e a imprensa mentirosa que 
promove tais políticos? Por exemplo, 
será que da próxima acreditarão, de 
novo, que as coisas vão mudar e me-
lhorar com sucessores de mentirosos, 
escolhidos por mentirosos e promovi-
dos por uma imprensa mentirosa? Por 
exemplo, acreditarão também no por-
tuguês Pedro Nuno, que já mentiu que 
a TAP ia ser um grande investimento 
lusitano ou na inglesa Liz Truss, que 
já mentiu que ia baixar os impostos 
britânicos? Para qualquer pessoa com 
dois dedos de testa, ou, pelo menos, 
senso comum e um mínimo de intuição 
na leitura não verbal e verbal dos dois 
candidatos anteriores a primeiro-mi-
nistro, Boris e Costa, via-se logo que 
cada vez que abriam a boca mentiam. 

Além disso o seu historial anterior 
indicava bem que tinham feito uma car-
reira inteira na política a mentir e a 
enganar o próximo. Tais personagens, 
além de mentirosos, tinham e têm ou-
tros defeitos claros e graves de carácter. 

Só para chegarem ao poder a todo o 
custo, ambos deram facadas pelas cos-
tas nos seus predecessores no partido, 
traindo e prejudicando gravemente o seu 
país. Boris despachou sucessivamente 
David Cameron e Teresa May, líderes 
íntegros que não mentiam e queriam 
o melhor para o seu país, opondo-se a 
trágicos economicamente cortes abrup-
tos com a Europa. Costa “esfaqueou” 
pelas costas, no seu partido, António 
José Seguro, um homem honesto e ín-
tegro que queria fazer muitas reformas 
do estado urgentes e necessárias para 
Portugal poder prosperar. Além disso, 
Costa pôs as culpas em Passos, outro 
homem honesto e que não mentia, de 
toda a corrupção despesista do seu an-
terior Governo socialista juntamente 
com Sócrates.  No entanto, os eleito-
res ingleses e portugueses votaram em 
maioria nos mentirosos. Agora estes 
povos têm ambos na mão um fiasco 
económico monumental.

Em Portugal obviamente as coi-
sas são muito mais graves do que em 
Inglaterra, porque a nossa economia 
em queda livre, cai de uma altura que 
sempre foi “poucochinha” neste sécu-
lo maioritariamente liderado pelos so-
cialistas. Caímos de remediados para 

miseráveis da Europa. Daqui todos os 
que podem fogem e emigram para po-
der sair da miséria. Já em Inglaterra, 
antes do Brexit, a libra era muitíssimo 
forte e a economia pairava bem alto. 
Depois das mentiras e falsas promes-
sas de Boris veio sempre a cair em que-
da livre, mas, obviamente, a Inglaterra 
ainda não está numa situação tão afli-
tiva como Portugal, com os seus mais 
novos e mais qualificados a fugirem às 
centenas de milhares do país à medida 
que os anos passam. 

Conta a lenda, que na cidade alemã 
de Hamelin, na época medieval, havia 
um flautista mágico que encantava ra-
tos e crianças que desapareciam para 
sempre. No Portugal actual há propa-
gandistas das mentiras do PS mágicos 
que fizeram desaparecer mais de um 
milhão de portugueses emigrados, in-
cluindo muitas crianças, em apenas 
cerca de 10 anos. O país empobrece e 
é destruído economicamente a olhos 
vistos pelos incompetentes e despesistas 
governantes socialistas, mas os elogia-
dores das mentiras do PS nos jornais 
enriquecem a jurar que é verdade tudo 
o que os mentirosos do PS dizem. Ao 
contrário da cidade de Hamelin que 
não pagava ao flautista, Lisboa paga 
bem aos flautistas propagandistas e à 
família toda de tais artistas. A teia de 
negócios misturados com política dá-
-lhes cargos por todo o lado. 

Os mentirosos na imprensa ao servi-
ço das mentiras do PS, propagandean-
do-as como verdades, são uma ameaça 
à nossa democracia e economia. Tor-
naram-se numa organização quási sa-
lazarista, castradora do pensamento, 
do debate e do progresso de Portugal. 
Muitos são directores e lideram as nos-
sas ridículas TVs, rádios e jornais, sen-
do uma espécie de flautistas de Hame-
lin. A sua missão é serem encantadores 
de crianças mentalmente (os adultos 
que votam PS) que vão atrás de fal-
sos jornalistas, meros propagandistas 
terceiro-mundistas de mentiras e de-
saparecem para sempre na floresta da 
pobreza e emigração. Tais directores 
flautistas mandam tocar na TV e nos 
jornais, a toda a hora, a flauta de mi-
nistros incompetentes vindos da JS, a 
elogiarem-se uns aos outros apesar dos 
piores resultados da Europa. Só men-

tiras ditas por mentirosos. Nestas TVs 
terceiro-mundistas e contra a verdade 
não cabe a sociedade civil inteligente 
e cultivada, honesta e íntegra. 

Só aparecem políticos mentirosos, 
a mentirem sobre o seu desempenho, 
e jornalistas a mentirem também, elo-
giando os seus desastrosos resultados. 
Há uma deprimente ausência de hones-
tidade, mérito e resultados nos nossos 
governantes mentirosos e na imprensa 
que os elogia falsamente. Somos go-
vernados por ministros mentirosos e 
incultos vindos da juventude socialis-
ta, a proclamarem que o mérito não 
conta para nada. Nas TVs não se fala 
verdade, nem se fazem perguntas incó-
modas para expor as mentiras. Não se 
questionam os políticos sobre para on-
de e para quem vão os nossos impostos 
ou os fundos europeus. O povo, com a 
maior carga fiscal de sempre, suporta 
assessorias sem fim de propagandistas 
terceiro-mundistas do PS, mais os fi-
lhos deles.

Os portugueses sofrem repetidas 
mentiras do Partido Socialista contra 
os seus interesses. No entanto, tal es-
posas ou maridos traídos, mas mansos, 
esquecem e perdoam depressa cada no-
va traição que lhes fazem. Metaforica-
mente, mesmo quando descobrem que 
os filhos, afinal, não são seus, vão lo-
go a seguir registar mais filhos. Votam 
sempre nos mesmos e nos seus suces-
sores: Sócrates, Costa e Pedro Nuno. 
Talvez não tenham emenda; já os in-
gleses pensamos que vão acabar com 
mentirosos no Poder mais cedo. 

NÓS COMO SOMOS SOLIDÁRIOS
NÃO FICAMOS ATRÁS...

Em relação a Moçambique o “pa-
norana” não é muito diferente, onde 
a Corrupção, a Mentira, o Roubo, as 
Inverdades principalmente  dos Órgãos 
de Informação afectos à FRELIMO, 
de que destacamos os jornais NOTÍ-
CIAS, DIÁRIO DE MOÇAMBIQUE, 
DOMIMGO e RÁDIO MOÇAMBI-
QUE, o (des)Governo, o Desempre-
go e FOME de grande parte da Popu-
lação Moçambicana — impera «Sem 
Rei Nem Roque», que é como quem 
diz,  IMPUNE e IRRESPONSAVEL-
MENTE. Até quando?!
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Dois “requintados” e mentirosos políticos 
(entre os quais a Frelimo se inclui)

  Afonso Almeida Brandão



A embaixadora norte-ameri-
cana nas Nações Unidas, Linda 
Thomas-Greenfield, disse em 
Maputo que é preciso redobrar 
esforços para combater o ter-
rorismo em Cabo Delgado, no 
âmbito de uma resposta global.

“Temos de redobrar esforços para 
repelir o terrorismo e actividades que 
afectam cidadãos como os de Cabo Del-
gado e estamos a trabalhar de perto com 
o Governo sobre esse assunto”, referiu a 
diplomata em conferência de imprensa 
antes de deixar a capital moçambica-
na. “Tive discussões longas sobre Cabo 
Delgado nos meus dois dias de visita”, 
referiu, acrescentando, sem entrar em 
detalhes: “Discutimos com o governo 
a sua estratégia”.

Segundo a diplomata, o combate ao 
terrorismo deve ser “multifacetado”, “não 
só na área da segurança, mas também ao 
lidar com os problemas que as pessoas 
enfrentam todos os dias”. “Estamos a 
dar treino e equipamento para a polícia, 
mas também a suportar necessidades 
humanitárias das pessoas que sofrem 
com o terrorismo”, disse, salientando 
que os EUA são o maior doador para 
programas humanitários em Moçambi-
que “e a maioria está focada em Cabo 
Delgado”.

O problema não é exclusivo de Mo-
çambique.

Linda Thomas-Greenfield deu o 
exemplo do Gana, que visitou na quar-
ta-feira, com as autoridades a queixa-
rem-se de estar na mira de terroristas 
que rumam a sul em direcção a países 
da costa. “Vemos terroristas em movi-
mento e a expandir-se”, pelo que “tem 
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de haver um esforço global para lidar 
com o problema”, disse. “Vemos isso 
a acontecer aqui, também”, sublinhou.

A província de Cabo Delgado en-
frenta há cinco anos uma insurgência 
armada com alguns ataques reclamados 
pelo grupo extremista Estado Islâmico. 
A insurgência levou a uma resposta mi-
litar desde Julho de 2021 com apoio do 
Ruanda e da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral (SADC), 
libertando distritos junto aos projectos 
de gás, mas surgiram novas vagas de 
ataques a sul da região e na vizinha 
província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de desloca-
dos, de acordo com o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, se-
gundo o projecto de registo de conflitos 
ACLED.

 Trabalhar com Moçambique no Con-
selho de Segurança

Os Estados Unidos da América (EUA) 
destacaram a vontade de trabalhar com 
Moçambique no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, frisou a embaixa-
dora norte-americana na organização, 
durante uma visita a Maputo.

“Os EUA anseiam por trabalhar juntos 
com Moçambique durante o primeiro e 
histórico mandato do país no Conselho 
de Segurança”, referiu Linda Thomas-
-Greenfield, após um encontro com a 
ministra dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Verónica Macamo. As de-
legações de ambos os lados estiveram 
reunidas durante cerca de uma hora, 
mas no final não foram revelados deta-
lhes sobre as discussões. A diplomata 
americana fez uma declaração com os 
contornos gerais de temas abordados, 
sem direito a perguntas. 

Na descrição mais ampla do encon-
tro desta quinta-feira, Linda Thomas-
-Greenfield referiu que foram abordados 
“compromissos partilhados” acerca dos 
desafios mais prementes da actualidade, 
tais como insegurança alimentar, crise 
climática e situações de conflito. “Em 
todos estes assuntos, Moçambique con-
tinua a ser um líder regional imprescin-
dível”, disse.

“A sua liderança está a ajudar a al-
cançar a prosperidade económica, ajuda 
na situação de segurança e na estabili-
dade ao longo da região”, sublinhou 
a embaixadora. Linda Thomas-Green-
field acrescentou que, agora, “a lide-
rança também se estende pelo mundo 
e por instituições multilaterais, como 
a ONU”.

Moçambique assumiu este mês um 
dos lugares rotativos no Conselho de 
Segurança, para um mandato de dois 
anos. A eleição de Moçambique ocor-
reu numa altura em que a insurgência 
armada na província de Cabo Delgado, 
norte do país, continua a ser o princi-
pal desafio de segurança, com alguns 
ataques reclamados pelo grupo extre-
mista Estado Islâmico. “Vamos tratar 
muito do terrorismo”, declarou Pedro 
Comissário, representante de Moçam-
bique na ONU, no início do mandato.

A representante dos EUA na ONU 
reuniu-se na sexta-feira, segundo dia de 
visita a Moçambique, com representan-
tes das operações das Nações Unidas, 
com acções humanitárias em curso, e 
depois com estudantes de programas 
internacionais.

A diplomata seguiu durante a tarde 
para o Quénia, no périplo africano que 
arrancou no Gana, na quarta-feira.

Respeito pela posição moçambicana, 

mas rejeição à neutralidade
A embaixadora dos EUA nas Nações 

Unidas disse respeitar a política externa 
de Moçambique, mas reafirmou a posi-
ção de que não se pode ser neutral face 
à guerra na Ucrânia. “Não podemos ser 
neutros quando há um país que ataca 
outro, em particular quando esse país é 
membro do Conselho de Segurança da 
ONU”, referiu, numa alusão à Rússia.

“É importante que o mundo veja 
isto pelo que é: um ataque à carta de 
princípios das Nações Unidas, à sobe-
rania de um país independente e a um 
vizinho. Apelamos ao mundo para aju-
dar a Ucrânia a defender-se”, referiu 
Linda Thomas-Greenfield, em confe-
rência de imprensa no final de uma vi-
sita de dois dias a Moçambique. Não 
obstante, “as posições de Moçambique, 
são as posições de Moçambique”, su-
blinhou. “Não pedimos aos países para 
tomarem partido por um lado ou esco-
lherem entre amigos. Moçambique é 
um país independente e toma as suas 
posições”, acrescentou.

Moçambique tem-se abstido nas vo-
tações de condenação à Rússia nas Na-
ções Unidas e assumiu em Janeiro o 
mandato de dois anos como membro 
não permanente do Conselho de Segu-
rança. Filipe Nyusi, tem referido que a 
neutralidade coloca Moçambique em 
melhor posição de promover o diálogo.

Independentemente das diferenças, 
Linda Thomas-Greenfield reafirmou 
esta sexta-feira o desejo de trabalhar 
em proximidade com Moçambique, 
sobretudo em áreas como a crise cli-
mática e segurança na África Austral. 
“Trabalhamos juntos com Moçambi-
que e com cada membro do Conselho 
de Segurança” porque se os países que 
o compõem não cooperarem, o órgão 
“não funciona”, frisou. A embaixadora 
norte-americana esteve com responsáveis 
pela Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura (FAO) 
em Moçambique, que lhe relataram 
escassez de alguns produtos e subi-
da de preços vertiginosa de noutro, 
como os fertilizantes, desde o início 
da guerra na Ucrânia.

São factores que agravam a inse-
gurança alimentar em África, frisou, 
mas “os registos mostram que a Rús-
sia exportou pelo menos tanto, senão 
mais trigo, depois da guerra do que 
antes”. Antes de deixar Moçambique 
em direcção ao Quénia, no périplo 
por África, Linda Thomas-Greenfield 
visitou agências da ONU e conside-
rou que o “impacto da ajuda inter-
nacional ao povo moçambicano tem 
sido impressionante”. Os EUA são o 
maior doador de ajuda humanitária 
em Moçambique.

EUA querem “redobrar esforços” para 
combater terrorismo em Moçambique

Linda Thomas-Greenfield

MANGAVA DOS SANTOS
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As inquietações de Mety Gondola no 
adeus à província de Nampula

Para Gondola, ao longo do 
período da sua governação, as 
atenções do executivo estiveram 
focadas para quatro pilares sendo o 
sector de saúde o mais prioritário, 
sobretudo por causa da COVID-19, 
porque o primeiro caso de trans-
missão comunitária registou-se em 
Nampula, pese embora tenha sido 
possível estabilizar com alguma 
margem de segurança. 

“Infelizmente a malária contínua 
com casos bastante elevados e com 
números tendentes a subir. Em 2022 
registou-se cerca de 8 milhões de 
pacientes, mas as mortes reduziram 
de 900 para 90 porque as populações 
já acorrem às unidades sanitárias 
quando notam algum sintoma da 
doença”, sublinhou Gondola.

O governante cessante alertou 
ao seu sucessor para que possa 
olhar para os distritos de Nampula, 
Monapo Nacala-a-velha e Mogin-
cual, com uma atenção especial 
no que tange a malária por serem 
os que mais casos registam, tendo 
avançado por outro lado que neste 
momento decorrem esforços ten-
dentes a sua redução através da 
pulverização intra-domiciliaria, dis-
tribuição de mais de três milhões 
de redes mosquiteiras, entre outras 
medidas. “Vínhamos caminhando 
com a cólera e outras doenças hídri-
cas e nos últimos dois anos, oito 
distritos com destaque para Malema 
foram fustigados com pouco mais 
de 29 casos diários, mas consegui-
mos controlar”, anotou.

Ainda na área de saúde, a actual 

taxa de cobertura situa-se em 47 
por cento, onde segundo Gon-
dola, é uma fasquia que está muito 
longe da realidade nacional, que 
ronda os 60 por cento. “O desafio 
na provisão de saúde é bastante 
elevado. A par desta área, temos 
ainda uma taxa de analfabetismo 
bastante elevada. O abastecimento 
de água também não reflecte na 
profundidade o que acontece em 
Nampula, se tomarmos em conta 
a média de agregados familiares 
sem acesso a água através de fon-
tes seguras “, disse, reconhecendo, 
contudo, que a crise no acesso ao 
precioso líquido foi uma das piores 
dores de cabeça, sobretudo para o 
distrito de Nampula. 

Gondola assegurou que a breve 
trecho o projecto de construção e 
estabelecimento de quatro barra-
gens, cada uma das quais com a 
capacidade de encaixe de noventa 
milhões de metros cúbicos anuais, 
nas bacias dos rios senhote em 
Nacala-Porto, Meluli e Monapo 
em Nampula, e Lúrio em Eráti, 
este último com capacidade para 
135 milhões de metros cúbicos, irá 
ajudar a minimizar o problema.

Falando em relação a eventuais 
bolsas de fome, precisou que se trata 
de um assunto que está longe de 
assolar a província, porque dispõe 
de um potencial agrícola invejável 
onde os níveis de precipitação ron-

dam entre 800 a 1200 milímetros, 
apesar de haverem desafios nas 
zonas costeiras de Larde, Moma 
e Angoche com uma taxa relati-
vamente reduzida. “Ainda temos 
desafios na intervenção das vias de 
acesso para facilitar o escoamento 
dos excedentes e falta de energia 
para provisão de serviços na área 
de produção”, arrolou, olhando 
com optimismo o projecto de ele-
trificação rural, onde Nampula está 
num nível muito avançado e acima 
da média nacional.

Em nota de fecho o governante 
mencionou a situação dos desloca-
dos do terrorismo em Cabo Delgado 
que contabiliza 64 mil pessoas que 
se encontram em Nampula. Também 

tocou na questão dos eventos climá-
tico que de forma cíclica afectam a 
província, sendo que recentemente 
houve os ciclones Ana e Gombe, 
este último que empobreceu 642 
mil pessoas. 

De referir que a província de 
Nampula conta com 6.6 milhões 
de habitantes com uma taxa de 
crescimento anual de 2.2 por cento, 
distribuídos em 23 distritos, 63 pos-
tos 136 localidades com sete muni-
cípios, dos quais cinco da Renamo, 
e dois da Frelimo. Entretanto, na 
nova divisão administrativa, vai 
igualmente contar cm mais um 
município que irá se hospedar no 
distrito costeiro de Mossuril. 

POLÍTICA

Na sua última intervenção 
como Secretário de Estado 
Nampula, Mety Gondola 
mostrou-se visivelmente 
triste por alegadamente 
deixar a província com 
elevados índices de 
desnutrição crónica onde as 
estatísticas apontam para 
46.7 por cento, colocando-a 
em primeiro lugar no país, 
batalha que ele não conseguiu 
vencer durante o seu 
“pontificado”. 

JÚLIO PAULINO

Mety Gondola

Jaime Neto, o substituto de Gondola
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ANO NOVO

Caro leitor,

O Jornal NGANI deseja 
a si e sua família um 
Próspero Ano Novo!
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Manuel Gregório Pereira: um pintor 
redesenhado na voz de Brandão

 São esses os primei-
ros dos mais marcan-
tes traços com que me 
deparei aquando de um 
primeiro se não o único 
encontro com Manuel 
Gregório Pereira pro-
tagonizado por Afonso 
Almeida Brandão.

 Esse biógrafo assim o fez quando 
decidiu redesenhar a figura do seu 
conceituado amigo usando aquele 
que é o seu mais confiado instru-
mento artístico, a palavra, a escrita. 
Pereira pintava, e o fazia estron-
dosamente bem, a sua história é 
tão materialmente verídica e clara 
quanto as águas do Tejo, e assim 
tão natural também e quiçá ainda 
maior a ponto de atingir o Nilo, 
pois isso é possível aferir nas falas 
pictóricas de Brandão retocando o 
arco-íris que foi a sua vida e obra. 

Pereira desenhou-se através das 
artes plásticas e marcou o seu e todos 
os tempos ainda vindouros no campo 
das artes, e quando olhámos para 
aquilo que foi a sua acção prática 
encontramos então a matéria refe-
rida pelo autor como característica 
primária das artes, matéria esta que 
para um bom entendedor, qualquer 
indivíduo que se preze como tal 
deveria procurar tê-la como bússola 
da sua existência. Pereira e os seus 
feitos foram a matéria, sabe-la a que 
matéria Pereira encarnava quando 
produzia a sua obra de arte, porém, 
a verdade é que as suas obras são 
a matéria que Brandão encarna ao 
redesenha-lo, no entanto, a escrita 
de Brandão sobre Pereira é uma 
obra de arte.  

O impacto das artes no geral 
consistirá sempre razão de debate 
em várias sociedades, visto que, em 
muitas delas, como a nossa incon-
tornavelmente, a sua importância 
constitui ainda alguma dúvida, 

“A primeira característica de uma obra de arte é a de se 
encarnar a matéria.”

DOUGLAS MADJILA (Escreveu)

pois cá para as margens do Índico 
infelizmente, a arte é cinicamente 
chamada de cultura e meramente 
tratada como entretenimento e pior, 
exprimindo-as até a última gota de 
importância que tal entretenimento 
possa vir a ter para os drenos nada 
saneados, lamentável. Pereira com-
preendeu o seu destino quando per-
cebeu e aceitou o quão a arte lho 
era importante, e decidiu então dar 
mais importância aos gatafunhos por 
si carbonizados em relação ao bal-
cão de uma mercearia de quem quer 
que seja. É mesmo essa a concepção 
em falta, perceber a arte, aceita-la e 

dá-lha a devida importância. 
Das mais variadas formas de inter-

pretar os esforços para o alcance 
de quaisquer objectivos, Pereira dis-
tinguiu os realizados ao serviço de 
ambições sérias dos impulsionados 
por mero conforto e sobrevivência, 
para este artista a arte deve represen-
tar-se pela primeira opção só assim 
terá a importância merecida, pois 
é, pode-se a partir deste tão bem 
enquadrado fundamento afirmar 
que falta, ao país da marrabenta 
por exemplo, transformar as artes 
em ambições sérias. 

Muito há de impressionante ao 

apreciar o tracejado de Brandão sobre 
os tracejados de Pereira, visto que, 
numa primeira impressão com esta 
obra procura-se a oportunidade de 
perceber a lógica e os significados das 
cores, do cubismo, do ritmo, da maté-
ria, do naturalismo e, por ignorância 
do leitor ou melhor, pela riqueza 
dos conteúdos acaba-se mesmo no 
impressionismo, sem infelizmente, 
ainda que bastante felizes, transbordar 
do estado impressionante a que esta 
obra os coloca. A nós, recomenda 
a leitura minuciosa desta biografia 
pois, mais do que prazeroso, ser-
-nos-ia bastante útil.   

Um Livro Imprescindível na sua Estante
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BCI e Makobo unem-se em acção 
solidária

Esta acção foi levada a 
cabo na zona baixa da 
cidade, onde dezenas de 

beneficiários puderam juntar-se 
para uma sopa conjunta, e uma 
refeição reforçada, confecionada 
pelos colaboradores do BCI e da 
Makobo.

O conceito da iniciativa per-
mite aos participantes convidados 
pensar e desenvolver em conjunto 
uma receita de sopa. Com vista 
a darem vida e sabor à receita, 
adquirem os produtos e confe-
cionam os alimentos em equipa, 
havendo espaço para a partilha 
dos objectivos da acção do dia 
e de outras iniciativas desenvol-
vidas pela Makobo. 

Refira-se que a Makobo – Pla-
taforma Solidária é uma institui-
ção de fórum social que integra 
componentes de educação (lite-
racia e alfabetização), nutrição, 
artesanato, entre outros. Através 
da iniciativa Sopa Solidária, pro-
cura atender à situação social 
de segmentos mais desfavoreci-
dos, tendo como um dos desafios 
acolher diariamente centenas de 
beneficiários, e semanalmente 
alcançar milhares de pessoas, 
essencialmente idosos e crianças. 

O BCI é parceiro da iniciativa, 
tendo mobilizado, em Dezembro 
último, seus colaboradores para 
uma sopa e um abraço solidários, 
estando previstas para breve mais 
acções desta natureza, no âmbito 
da missão do Banco: Contribuir 
para o desenvolvimento econó-
mico e social de Moçambique, 
criando valor e gerando satis-
fação para os nossos Clientes, 
parceiros e comunidade em geral 
de forma a cumprir a nossa res-
ponsabilidade social e de forma 
sustentável.

O Banco Comercial e de Investimentos (BCI) e a Makobo – Plataforma Solidária juntaram-se, 
na quinta-feira (19), na cidade de Maputo, para mais uma Sopa Solidária, uma iniciativa da 

MAKOBO, que mais do que assegurar apoio, estimula a convivência e a inclusão.

. 

REDACÇÃO
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