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Crise grave no Sporting de Nampula P.12

DIABETES: É preciso educação 
sobre a doença no país 

Moçambique falando por si!

No âmbito do Dia Mundial das 
Diabetes, o Ministério da Saúde 
organizou uma feira de saúde 

que decorreu na sede da Associação 
Moçambicana dos Diabéticos (AMODIA), 
sita no recinto do Hospital Central de 
Maputo (HCM), que foi marcada por 
uma sessão de Ginástica; Exposição sobre 
diabetes em Moçambique; exibição de uma 
Peça Teatral; e intervenções de diversas 
entidades envolvidas nas acções de prevenção 
e combate da diabetes. 

Na ocasião, o Ministro da Saúde, Armindo 
Tiago, alertou para o facto de diabetes serem 
uma doença grave que impõe desafios ao 
longo da vida do doente e na sua família. “É 
uma doença bastante onerosa, 

debilitante, e que cria diferentes transtornos 
socioeconómicos nas famílias afectadas”, disse 
Tiago. Para o ministro, a educação adequada 
da sociedade, sobre diabetes é a chave para se 
evitar o aumente crescente de casos. “Com 
a ausência de educação adequada sobre 
diabetes, as pessoas com diabetes não estarão 
preparadas paras tomar decisões informadas 
sobre a sua saúde, e fazer mudanças correctas 
no seu comportamento para a adequada 
prevenção e controlo da doença”.

Dirigindo-se especificamente aos profissionais 
de saúde, Tiago apelou para que sejam os 
maiores disseminadores de informação 
e conhecimento sobre a diabetes. O Dia 
Mundial da Diabetes é celebrado anualmente 
a 14 de Novembro. 

.
 

21 anos sem Carlos 
Cardoso
22 de Novembro continuará gravado na nossa 
memória colectiva. Foi o dia em que Carlos 
Cardoso, o maior jornalista investigativo que este 
país alguma vez pariu, foi assassinado, depois de 
fechar a edição do dia do Metical e enviar por 
fax aos mais de 400 assinantes, principalmente 
diplomatas, funcionários do governo e outros 
leitores. 

Cardoso era uma figura única do nosso letárgico 
jornalismo, não só pela variedade dos assuntos 
que tratou em vida, mas também pela sua 
criatividade, pela coragem de abordar temas 
quentes e pela força daos seus argumentos. Ele 
forçou Moçambique a considerar a possibilidade 
do seu crescimento estar a ser conduzido não por 
uma política económica sustentável, mas pelo 
tráfico de drogas e pela lavagem de dinheiro e 
que os benefícios do crescimento estavam, em 
grande parte, limitados a um clube de amigos que 
militam na mesma fileira partidária. O jornalismo 
moçambicano nunca produziu uma figura 
cujo impacto do seu trabalho foi para além das 
redacções de Maputo.

Infelizmente, 21 anos depois da sua partida, os 
problemas por que Cardoso se bateu prosseguem. 
A corrupção aumentou, atingindo o auge com o 
infame escândalo das dividas ocultas que lesaram 
o país em 2.2 mil milhões de dólares norte-
americanos. O Estado continua a saque e governo 
prossegue nas suas habituais mediocridades e a nos 
sufocar com políticas terroristas e sem entranhas 
de humanidade sob o olhar cobarde de todos nós. 
Cardoso vive em nós, mas faz-nos muita falta!

EDITORIAL
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Virgilio pede uma cadeira de rodas
SITOI LUTXEQUE

Virgilio Adriano é um jovem deficiente 
físico de 18 anos de idade. Para se 
dirigir à escola percorre mais de cinco 

quilómetros arrastando-se com as mãos e 
joelhos, por falta de uma cadeira de rodas. 
Além desse calvário que o apoquenta há mais 
de três anos que mendiga nas ruas da cidade 
para levar o pão nosso de cada dia à mesa e 
sustentar a família. 

Virgilio Adriano nasceu a 13 de Abril de 
2003, em Muiane, no distrito de Gilé, 
província da Zambézia. Quando tinha 
dois anos de idade, os pais desempregados, 
pegaram nos seus cinco filhos, abandonaram 
a terra natal e partiram para Nampula 
em busca de melhores condições de vida. 
Chegados na terceira maior cidade do país, 
decidiram ficar na unidade comunal Muthita, 
bairro de Mutauanha, posto administrativo 
municipal de Nampula.

Porque a vida na grande cidade é uma 
promessa que também falha, as coisas não 
correram de feição. Os parentes de Adriano 
que deixaram de praticar agricultura na terra 
natal, tiveram dificuldades para se integrar na 
capital do Norte, não conseguindo encontrar 
emprego condigno. O já falecido pai 
dedicava-se a pequenos biscates, enquanto a 
mãe trabalhava como empregada doméstica, 
recebendo valores que nunca foram 
suficientes para fragilizar a miséria familiar. 

O calvário de Virgilio

Enquanto a mãe de Virgilio, Marta Bazar, 
fazia o acompanhamento médico do filho 
deficiente, tinha também a tarefa de cuidar 
de uma filha menor recém-nascida. Sem 
apoio de ninguém, dona Bazar sentiu-se 
forçada a desistir das sessões de consultas do 
filho no Hospital Central de Nampula, para 
se dedicar aos cuidados da mais nova. Em 
2007, ela perdeu o esposo vítima de doença 
e a situação ficou mais complicada. Mas não 
vergou. Começou a se dedicar na produção 
de pastéis de feijão Nhemba, vulgo badjia, 
para o sustento dos seis rebentos.

Quando o filho Virgilio completou 8 
anos, dona Bazar viu-se na obrigação de 
matricular o menor numa escola, mas 
devido a dificuldades de locomoção e a falta 
de cadeira de rodas, Virgilio declinou. A 
pressão foi aumentando e só aos 16 anos é 
que dona Marta conseguiu matriculá-lo na 
Escola Primária Completa de Muthita, que 
está a cinco quilómetros da sua residência. 
Actualmente Virgilio frequenta a terceira 
classe e nunca abandonou os estudos, apesar 
das dificuldades.

Por dia, faça chuva, faça sol, ele percorre dez 
quilómetros de ida e volta sozinho, apoiando-
se com as mãos. “Apanho muito sol quando 
vou à escola. Há vezes que recebo apoio 

dos colegas que pagam uma boleia no moto 
táxi, mas muitas vezes faço esse percurso 
arrastando-me com as mãos”, contou 
angustiado.

Virgílio tem poucos amigos. A maior 
parte deles os encontra na escola, porque 
os meninos do seu bairro fogem dele e o 
discriminam. “Dizem que têm de serem 
contaminados com a minha deficiência, 
por isso aqui na zona não tenho amigos”, 
lamentou. Para ajudar a mãe nas despesas 
domésticas, Virgilio passou a pedir esmola 
nas ruas de Nampula concretamente na 
avenida do Trabalho, zona da Faina a cinco 
quilómetros da sua casa. “Aqui posso pedir 
esmola e aproveitar para brincar”, conta. 

Com sorte, Virgilio consegue juntar 200 
meticais num dia. O seu maior desejo é ter 
uma cadeira de rodas para garantir a sua 
locomoção. Mas também gostaria de ganhar 
mais dinheiro para melhorar a casa de 
construção precária onde vive. Virgilio diz 
que já endereçou esses pedidos às autoridades 
locais, para que encaminhem a quem de 
direito, mas nada acontece. Os secretários 
do bairro continuam a fazer ouvidos de 
mercador às suas preocupações há anos. 
O jovem deficiente acredita que com a sua 
história contada ao Ngani, poderá ser ouvido 
por uma alma caridosa que o poderá oferecer 
a sua sonhada e necessária cadeira de rodas.  

“Apanho muito sol quando vou à escola. Há vezes que recebo apoio dos colegas que pagam uma boleia no moto táxi, mas muitas vezes faço esse percurso arra-
stando-me com as mãos”
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Existe uma imensa maioria silenciosa 
que parece não ter grande peso 
nos Destinos da Vida que levamos. 

Enquanto as coisas são o que se acha que 
devem ser, não há razões que estorvem os 
optimismos e as suas decisões das reduzidas 
minorias que actuam. Aliás, nem sequer 
vale a pena grandes preocupações para 
perceber que existe uma maioria que vai 
sustentando a minoria. Tudo porém, é 
diferente quando, por acções “politicamente 
incorrectas”, da parte de quem comanda os 
destinos da maioria, a Paz (podre) existente, 
aparentemenrte, parece escangalhar-se. 
Só nessa altura os espíritos mais ousados 
redescobrem que existem outros espíritos 
- inocentes, porque se deixaram levar - que 
querem invocar as suas razões, querem 
manifestar as suas dúvidas. É um motivo de 
preocupação a que importa prestar a atenção 
em medida q.b.. Porque, afinal, a ameaça é 
relativa e de fácil contenção - ou não rendesse 
o trabalho manipulador de muitos anos.

Pode ser através de uma guerra que esteve 
iminente (ou que poderá vir a estar iminente 
ainda, nunca se sabe!) - pode ser através 
de um aperto de mão em terras perdidas, 

ou pode ser ainda através das consequências 
de umas calças com fecho eclair estragado. 
A verdade é que existe uma minoria, sem 
Procuração para os seus actos, que tem o 
Destino - por vezes trágico - de provocar o 
silêncio da maioria que lidera. Provocam e 
obtêm a resposta. Mesmo que esta corresponda 
a pouco coisa, ou até a nada lhe valha a pena. 
Porque, afinal, não foram consultados, porque, 
afinal, mesmo que o fossem, a poeira provocada 
pelo endoutrinamento de muitos anos - e que 
continua -  não deixou grandes margens para 
a crítica sagaz ou para a afronta consequente. 
São mesmo silenciosos inocentes. E assim 
continuarão.

E, afinal, tudo tem justificação. Do mesmo 
modo que desde a infância se faz crer que o 
sacrifício (ligeiro) do respeito pela ordem é 
compensado pela segurança (enorme) que se 
obtém, também as maiorias se sentem seguras 
e protegidas através dos seus líderes, ainda 
que estes exerçam a sua autoridade sem que 
ninguém lha peça; ainda que a sua autoridade 
se baseie na injustiça.

Goethe dizia que se tivesse de escolher entre a 
Injustiça e a Desordem, escolheria a Injustiça. 
Não está sozinho. As nossas sociedades têm-
se complicado e as relações entre quem por cá 
vai andando não têm sido fáceis. A maioria 
cada vez mais anónima sente-se protegida pela 
ordem onde acredita existir a Tranquilidade. 
Uma crença que os leva a abandonar a sua sorte 
nas mãos daqueles que pensam ser bastante 
fortes e poderosos para os proteger. Seja pelo 
Fanatismo de um senhor do petróleo, seja pela 
cruzada do representante de Deus, seja ainda 
pela ilusão de um sonho americano. Trata-se 
de uma prestação de serviços alienantes que 
tem justificado muitos feudalismos; porque a 

Insegurança reforça o princípio da Autoridade 
e prepara o contrato de abdicação das muitas 
personagens anónimas que se vão tornando 
mais fracas às mãos dos prometedores. É uma 
chantagem antiga, mas que também é dos 
tempos desta vaga; dos regimes autoritários, 
das religiões pacifistas e das democracias 
liberais de sucesso.

De tempos a tempos, invocam-se nos 
momentos propícios, as ameaças que se 
acumulam, silenciosamente, sobre as cabeças 
dos inocentes anónimos e seguidores. Ou 
então provoca-se intencionalmente essas 
psicoses de massas que desencadeiam o 
Medo e acabam no “escolham entre mim e o 
caos”. Vale tudo desde que consiga perpetuar 
a dependência dos regimes, das crenças, ou 
das pessoas como eternos sedativos para os 
perenes medos humanos.

De hábito em hábito, de menor esforço, de 
incapacidade em incapacidade, vai andando 
uma enorme maioria inocente que se satisfaz, 
em silêncio, - à falta de melhor e contra o seu 
sentimento mais profundo - De um tempo 
eriçado por interdições e repressões, por 
proibições e limitações, por chantagens e 
farsas. Vai-se fabricando assim conformismos 
no pensamento, condicionamentos nos 
comportamentos. Fecha-se os olhos  sobre 
a injustiça quando ela é revelada, - da sua 
condição com que a espécie ou dintinguiu 
e se abandonaram ao sonho prometido por 
alguns, então, apenas lhes restará acreditar 
na imaginação. De pouco lhes valerá o sonho 
vendido por senhores da Guerra, da Paz ou 
da Pátria, assim como de pouco servirão as 
convicções do Felisberto, do Manhiça ou 
Simango.

O silêncio dos inocentes

AFONSO ALMEIDA BRANDÃO

PUBLICIDADE
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ANTÓNIO CINTURA

Celebrou-se de 14 a 20 de Novembro 
corrente, a semana internacional 
da prematuridade, fenómeno muito 

preocupante para o sector de saúde em 
Moçambique e sobretudo para as mães que 
passam pela situação e vivem o drama de 
cuidar dos recém-nascidos. Durante este ano, 
183 crianças das 467 que nasceram prematuras, 
morreram em Nampula.

Parto prematuro é o nascimento de bebés 
antes dos nove meses de gravidez. Quando 
tal acontece, as crianças apresentam várias 
dificuldades para respirar, alimentar-se e ficam 
vulneráveis a vários factores que colocam em 
risco à sua saúde, muitas delas acabam por 
morrer. 

A 10 de Outubro de 2020, Maria Alberto, 
mãe de cinco filhos, teve um parto prematuro 
de gémeos de sexos diferentes, facto que a 
colocou numa situação de desespero. Os filhos 
nasceram no oitavo mês de gravidez, com 1 
quilograma e 200 gramas para a menina, 1 e 
600 para o menino. Com fé e vontade de ver os 
meninos crescerem, conseguiu cuidá-los com 
dificuldades e hoje as crianças gozam de boa 
saúde. 

“A gestação foi normal, não tive complicações 
durante a gravidez, mas de repente apareceram 
sintomas de parto antes dos nove meses. Fui 
ao Centro de Saúde 25 de Junho, onde os meus 
filhos nasceram, depois fui transferida para 
o Hospital Central de Nampula, onde soube 
que tive um parto prematuro e fiquei nove 
dias internada” disse Maria. “Depois voltei 
à casa e a menina começou a adoecer. Voltei 
ao hospital e fiquei três semanas com a minha 
filha a respirar através de tubos na sala de 
reanimação”, acrescenta

Tive que ser uma mãe canguru

Maria diz que cuidar de crianças nascidas 
prematuramente é duro. Nesse processo teve 
que aprender a ser uma mãe canguru e agradece 
ao marido pelo apoio e presença constante. 
Muitas vezes Maria tinha que levar um bebé e 
o marido ajudava com o outro, durante noites 
e noites sem dormir. “O meu marido não podia 
me deixar, tínhamos que batalhar juntos até 
hoje que os meninos vingaram, apesar de a 
menina por vezes apresentar complicações de 
saúde”.  

Alusivo ao Dia Internacional da 
Prematuridade, que este ano é celebrado sob o 
lema “Separação zero: Aja Agora! Mantenha 
Pais e Bebés Prematuros Juntos!”, a esposa 
do Governador de Nampula, Ana Mimosa 
Alberto, visitou Maria e o marido, tendo 
oferecido uma cesta básica e brinquedos para os 
meninos e enalteceu a força de vontade do casal 
para ver os seus filhos a desenvolverem. Antes, 

a Primeira-Dama visitou outros dois bebés 
nascidos prematuramente no Centro de Saúde 
de Muhala-Expansão no dia 16.

“Usamos esta data para sensibilizarmos as mães 
que por várias causas têm crianças prematuras 
para que não desistam, reconhecemos que o 
caminho é longo, mas tudo é possível sobretudo 
quando temos a vontade de ver os nossos filhos 
superarem a prematuridade”, disse Mimosa. 
“Viemos felicitar este casal que superou este 
caso, e apelamos para que continuem a cumprir 
com as recomendações que estão sendo dadas 
para o crescimento saudável dos bebês” 
acrescentou 

Covid-19 aumenta mortes de bebés 
prematuros

Dados divulgados durante as comemorações 
da data, indicam que 11 em cada 100 mortes 
de crianças dos 0 aos 5 anos de idade, têm sido 
causadas pela prematuridade. Uma das causas 
deste fenómeno, é a não adesão aos serviços 
integrados de saúde, incluindo as consultas pré-
natais, daí a necessidade de todas mulheres se 
dirigirem ao posto de saúde mais próximo para 
receberem cuidados.

No Hospital Central de Nampula, por exemplo, 
durante o ano em curso, 183 crianças, das 467 
que nasceram prematuras perderam a vida, o 
que é considerado um aumento na ordem de 
9% em relação ao ano passado.

Segundo a pediatra daquela Unidade Sanitária, 
Rita dos Santos, este aumento de mortes por 
prematuridade, deveu-se ao facto das mães não 
comparecerem às consultas pré-natais devido 
às limitações impostas pela Covid-19, para 
além da má qualidade das vias de acesso para 
unidades sanitárias que as mães enfrentam.

O dia internacional de prematuridade, 
foi criado no ano de 2009, e em 2015, 
Moçambique passou a ser membro de 
um conjunto de 50 países do mundo que 
celebram esta data, com objectivo de reflectir 
sobre as estratégias de mitigação da taxa de 
prematuridade e alertar as mães a aderirem 
aos serviços integrados de saúde incluindo 
as consultas pré-natais, educação sexual e 
reprodutiva e o planeamento familiar para 
evitar o parto prematuro e as consequentes 
complicações de saúde do bebé e da mãe.

No âmbito do Dia Mundial da Prematuridade, a Primeira-Dama de Nampula visitou dois bebés nascidos 
prematuramente no Centro de Saúde de Muhala-Expansão no dia 16.
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COVID-19 O país recebe, esta segunda-feira, mais de 840 mil doses de vacinas contra a COVID-19, ao abrigo da iniciativa 
COVAX. Trata-se de imunizantes de doses únicas, disponibilizados pelo governo dos Estados Unidos da América. Com este lote 
o país soma mais de cinco milhões de vacinas já recebidas através do apoio de vários parceiros em Moçambique. A recepção 
das vacinas contará com as presenças do Ministro da Saúde, o Embaixador dos Estados Unidos da América em Moçambique, 
representantes do Sistema das Nações Unidas, entre outros parceiros do sector de saúde no país.
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Aparentemente proscrito do 
Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM) por 

desentendimentos com a liderança, Rachade 
Carvalho, é o principal ponta de lança da 
Nova Democracia (ND) em Nampula e a 
“força motriz” para o alcance dos objectivos 
políticos do partido de Salomão Muchanga 
na província mais populosa do país.

Nos últimos dias, a Nova Democracia, uma 
formação político-partidária recentemente 
criada em Moçambique, procura ganhar 
terreno na cidade e província de Nampula, 
no norte de Moçambique, promovendo 
encontros regulares de namoro de novos 
membros, com os olhos virados para as 
eleições municipais de 2023.

Criada a 4 de junho de 2019, aquela 
organização política participou nas últimas 
eleições presidenciais, mas ainda não tinha 
escalado a cidade e província de Nampula. 
Sem temer o novo coronavírus, mas 
respeitando todos os protocolos sanitários 
e orientações de prevenção da doença, o 
partido fundado e liderado por Salomão 
Muchanga, tem escalado os 18 bairros da 
cidade de Nampula para primeiro se dar a 
conhecer e depois angariar membros. 

Numa clara pré-campanha eleitoral, a 
recepção do partido tem sido positiva. 
As comitivas são chefiadas por Rachade 
Carvalho, antigo membro do MDM. 
Carvalho foi deputado da bancada do 
MDM na Assembleia da República, 
na legislatura de 2015-2019 e depois 
abandonou no final do seu mandato. Na 
implantação do partido, desempenhou as 
funções de primeiro delegado distrital do 
MDM em Mecuburi entre 2009 a finais 
de 2020. Em 2009 foi nomeado chefe de 
mobilização provincial e em 2012 chegou 
a posição de delegado político provincial. 
Actualmente é o Coordenador Provincial da 
Nova Democracia e o pivot do partido na 
província.

Nesta fase inicial, o partido está a atacar os 
bairros da cidade, onde augura ter maior 
representação na Assembleia Municipal. 
Depois seguirão os 23 distritos, que 
compõem a província, onde pretende se 
implantar estruturas de base a vários níveis e 

mobilizar mais pessoas. “Estamos em tempos 
da pandemia, mas o partido tem de trabalhar 
e está. Não vamos parar só na cidade de 
Nampula, adoptamos uma estratégia de 
trabalhar em brigadas a nível dos postos 
administrativos”, disse Carvalho.

Um terreno difícil

A cidade de Nampula é desde sempre 
uma das mais apetecíveis para qualquer 
movimento político do país. Além das 
suas potencialidades socioeconómicas, a 
cidade é a principal referência da província 
e da região norte do país em termos de 
vida politica, social e cultural. A apetência 
para gerir a urbe aumentou depois de a 
FRELIMO, partido que a dirigiu durante 20 
anos, ter perdido para o MDM em 2013, o 
que despertou a atenção dos outros pequenos 
partidos. Mas nos últimos dois anos, com 
a “boa governação” de Paulo Vahanle da 
RENAMO, conquistar a cidade poderá 
ser mais difícil sobretudo para os partidos 
emergentes. 

Rachade Carvalho, que se diz um velho 
lobo do mar da nossa política, está a par da 
situação e acha-se disposto para os próximos 
embates eleitorais. “A nossa mensagem 
é bastante acolhida nas comunidades, 
por que elas inspiram a confiança dos 
munícipes de Nampula que há muito 

precisam de mudanças no panorama politico-
governamental”, disse.

Nampula acolherá Congresso da ND

Uma das estratégias da Nova Democracia, 
é atacar a cidade desde já, para facilitar a 
conquista do voto nas próximas eleições 
autárquicas. Para o efeito, o líder, junto dos 
seus correligionários elegeram Nampula 
como a cidade que irá acolher o primeiro 
congresso do partido, a ter lugar entre 10 a 12 
de Agosto do próximo ano, com o objectivo 
de reformular a máquina partidária.

Ngani sabe que 50 por cento dos congressistas 
serão provenientes dos 23 distritos. Rachade 
Carvalho diz que os preparativos estão a 
decorrer a bom ritmo e a reunião contará 
com convidados nacionais da sociedade civil, 
políticos e académicos, assim como cidadãos 
estrangeiros, os chamados amigos e parceiros 
estratégicos do partido.

Antes do congresso, os membros vão reunir 
em conferência nacional, nos dias 17 e 18 de 
Dezembro próximo, no distrito da Moamba, 
na província de Maputo. O encontro contará 
com a participação de 150 membros de todas 
as províncias do país e pretende analisar a 
situação política e económica do país e outros 
temas da vida socio, politica e económica de 
Moçambique. 

Nova Democracia com os olhos para Nampula
SITOI LUTXEQUE

Coordenador Provincial da Nova Democracia em NampulaRachade Carvalho, 
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Estradas de Nampula carentes de grelhas 
e tampas metálicas

Vahanle considera perseguição política

Ngani abordou o Presidente do Conselho 
Autárquico de Nampula, Paulo Vahanle. O 
presidente garantiu que o seu elenco está a 
trabalhar para resolver a situação. O processo 
de reposição do material roubado, segundo 
Vahanle, faz parte de uma série de actividades 
que a edilidade tem vindo a desenvolver 
nos últimos dias que inclui a reabilitação de 
algumas vias de acesso da urbe.

“Uma parte dessas grelhas já foi recolocada. 
Depois de tomarmos conhecimento, 
destacamos os nossos homens no terreno para 
averiguar e repor a ordem”, explicou o edil que 
associa os roubos a perseguições politicas que, 
segundo ele, tem como objectivo denegrir a sua 
governação.

“Eu sei que existem indivíduos contra a minha 
governação. Retiram grelhas metálicas para que 
finalidade? Cheguei aqui ciente de que o meu 
antecessor foi assassinado a tiros. Mas estou 
firme para levar a bom porto os destinos da 
cidade, apesar das perseguições”, disse

Numa breve incursão pelos bairros da 
cidade de Nampula, Ngani apurou que a 
maior parte das grelhas e tampas metálicas 
roubadas nas estradas da autarquia, tem 
como destino às serralharias, onde são usadas 
para o fabrico de fogões artesanais e outros 
utensílios domésticos. Alguns proprietários 
dessas pequenas oficinas, que não quiseram 
ser identificados, afirmaram que geralmente 
o material aparece através de jovens que o 
vendem a preços acessíveis. 

“Muitas vezes nós questionámos sobre a 
proveniência do mesmo, mas eles nos garantem 
que é um material legal, não roubado. E 
como as tampas são de boa qualidade para a 
produção de vários apetrechos de uso caseiro, 
nós não hesitamos e compramos”, contou 
o proprietário de uma oficina. Além das 
serrilharias, consta que os amigos do alheio, 
que deixam as estradas de Nampula cada vez 
mais carentes de grelhas e tampas metálicas, 
vendem o material nas pequenas empresas que 
processam ferro velho.  

um dos automobilistas que falou à nossa 
reportagem. O nosso interlocutor explicou 
ainda que as grelhas metálicas desempenham 
um papel preponderante nas vias de acesso, 
por serem um material que facilita também 
a circulação das viaturas. “As tampas são 
colocadas nas manilhas com o objectivo de 
permitir a transitabilidade de carros e peões. E 
se alguém vem retirar, isso não passa de falta 
de civismo e má fé. No ano passado, perdi um 
dos acessórios da minha viatura após embater 
numa dessas covas”, disse Manuel. “As 
autoridades municipais deveriam neutralizar os 
larápios”, exortou.

Na avenida Eduardo Mondlane, encontramos 
Cristina Amisse, condutora há mais de 7 
anos. Tal como os outros motoristas com 
quem interagimos, Amisse diz que o roubo 
das tampas metálicas constituí um entrave na 
circulação de viaturas e cria um caos na via 
pública. 

“É uma situação preocupante e condenável 
porque para além de criar embaraços aos 
automobistas, coloca em risco a vida dos 
utentes. Imagine no período chuvoso quando 
não for possível ver as covas, o que poderá nos 
acontecer?”, questionou.

Indivíduos desconhecidos estão a 
roubar grelhas e tampas metálicas 
nas ruas e avenidas da cidade de 

Nampula, situação que pode causar 
acidentes de viação, já que as galerias e 
bocas de lobo destapadas viram buracos 
na via, comprometendo a segurança dos 
condutores e peões. 

A retirada e consequente roubo deste 
material acontece na calada da noite. A 
situação é mais frequente nas avenidas 
Eduardo Mondlane, Josina Machel, 
Francisco Manyanga e na rua de Tete, 
situada nas imediações do Governo 
Provincial. Nessas vias os automobilistas 
disputam espaço com os peões, para 
contornar as covas, provocadas pela falta de 
grelhas e tampas. 

Na época chuvosa que se avizinha a 
situação pode ser ainda mais sinistra, por 
causa da pouca visibilidade das covas. Além 
da segurança, a subtração das grelhas e 
tampas cria danos avultados ao saneamento 
do meio e rouba a estética e a beleza da 
cidade.

Indignação dos automobilistas

Alguns automobilistas ouvidos pelo nosso 
jornal, mostraram-se indignados não só pela 
falta de civismo dos prevaricadores, mas 
também pela inflexibilidade do município 
para repor o material roubado. “Estou 
indignado pela forma como as autoridades 
municipais lidam com o assunto. Eles 
deveriam ser mais proactivos na solução 
do problema com acções práticas, como 
colocar agentes de segurança no terreno, 
por exemplo”, anotou Eliseu Manuel, 

Estradas de Nampula cada vez mais desprovidas de grelhas e tampas metálicas

AGOSTINHO MIGUEL
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TESTES DE ÁLCOOL PARA AUTOMOBILISTAS A Vice-Ministra dos Transportes e Comunicações, reiterou na semana 
finda que a retoma dos testes de álcool para os automobilistas, suspensos devido a covid-19, é irreversível em todo o país. Manuela 
Ribeiro considera a única forma de reduzir o número de condutores que se fazem às estradas sob efeito do álcool, situação que tem 
estado na origem de muitos acidentes de viação, no país. “Não temos outra hipótese. Nós paramos exactamente porque estávamos 
numa fase da pandemia que não dava para contornar mas neste momento podemos voltar a introduzir os testes de álcool, sem 
qualquer problema. As boquilhas são descartáveis, vamos investir nisto, porque isto é um dos problemas que todos nós achamos que 
já agora que não se mede o álcool, vamos lá beber e vamos conduzir “, disse.

Preço de transporte será agravado entre dois a 
três meticais em Maputo
MANGAVA DOS SANTOS

Cidadãos residentes na cidade de 
Maputo terão a vida mais cara 
nos próximos meses, devido a um 

acordo entre o município da capital e 
os transportadores, que visa encarecer o 
transporte semi-colectivo (chapa) em dois a 
três meticais.

Trata-se de um acordo divulgado nesta 
quarta-feira pelo Conselho Municipal 
da Cidade de Maputo e Federação 
Moçambicana das Associações dos 
Transportadores Rodoviários (FEMATRO), 
que visa aumentar os preços dos actuais 
dez meticais para doze em viagens até e 10 
quilómetros e dos doze para quinze quando 
superam os 10 quilómetros.
“O Governo analisou a situação e 
considerou que neste momento se pode 
actualizar a tarifa em dois e três meticais. 
Até 10 quilómetros os passageiros vão pagar 
12 meticais em vez dos actuais 10. Para as 
longas distâncias passa-se de 12 para 15 
meticais”, disse José Nichols, vereador de 
Mobilidade, Transportes de Transito do 
Município de Maputo.

“No caso do município de Maputo quem 
sai da Baixa para Xipamanine vai pagar 12 
meticais. Por sua vez, quem sai da Baixa 
para Zimpeto pagará 15 meticais”, explicou.
A razão pela qual o preço deverá ser 
reajustado é o agravamento do combustível, 
que regra geral, tem efeito negativo em 
toda a cadeia de bens e serviços em todo o 
mundo.

As duas entidades levaram à mesa das 
negociações propostas divergentes, sendo 
que os transportadores estavam mais 
ambiciosos.  “Os operadores tinham a 
expectativa de que o aumento fosse na 
ordem dos 5 meticais, no entanto, das 
análises feitas, concluímos que poderíamos 
fazer o agravamento de forma gradual a 
partir de uma fórmula que iremos definir, 
com indicadores próprios, daquilo que é o 
crescimento que queremos, em função das 
condições de vida dos munícipes”, revelou.
A fonte acrescentou que espera que “a 
tarifa não só seja sustentável, assim como 

tenha justiça na sua aplicação”. A aprovação 
das tarifas cabe a Assembleia Municipal da 
Cidade de Maputo, órgão que deverá analisar 
e dar resolução do processo até ao final do 
mês.

Ainda assim, a aplicação da nova tarifa, 
deverá acontecer no inicio do mês de Janeiro 
de 2022. Por seu turno, José Massango, em 
representação a FEMATRO, lamentou que 
a decisão tenha vindo tardia, apesar dos 
constantes aumentos dos custos operacionais.
“O preço do combustível está a sufocar 
sobremaneira os transportadores, aumentou 
os preços dos pneus, lubrificantes e demais 
peças para as nossas viaturas”, justificou. 
O preço da licença para transporte de 
passageiro passou de 3 mil para 5 mil, 
continuou, acrescentando que a condição das 
estradas que aceleram as recorrentes avaria 
das viaturas, assim como a pandemia da 
COVID--19, que “afectam grandemente” o 
negócio.

“O reajuste das tarifas de transporte em 
Maputo é um Tabu. O processo é lento, 
levando vários anos, no entanto, os custos 
de produção, mensalmente sobem, mas há 
5 anos que a nossa tarifa não sofre ajustes”, 
reclamou. Massango fala em referência a 
tensão que a capital moçambicana viveu há 

cerca de dez anos, em que Maputo conheceu 
um cenário de guerrilha urbana, devido ao 
aumento do preço do transporte.

No ano de 2016, última vez em que houve 
mexida da tarifa do preço de transporte, o 
Governo colocou polícia fortemente armada 
nas principais entradas da cidade de Maputo, 
de forma a conter qualquer revolta nos 
primeiros dias de aplicação.
Salário mínimo: o mais desfavorecido de 
sempre

Enquanto ensaia-se o aumento da nova tarifa 
de transportes, o cidadão, que deverá ser o 
mais prejudicado na história viu o seu salário 
aumentado que saiu de 1,5 a 10% em Agosto 
último. O Governo ficou sem fazer aumentos 
salariais alegando os impactos do novo 
coronavírus e a guerra contra o terrorismo em 
Cabo Delgado por dois anos.

No mesmo ano em que se pretende 
incrementar os preços dos transportes, 
cidadãos ficaram a saber que os salários de 
vários titulares de pastas governamentais 
serão aumentados em cerca de 100%. O 
ministro da economia e finanças, Adriano 
Maleane, desdramatizou na altura, referindo 
que a proposta não contém números.1

Uma das formas em que os citadinos da capital do país se fazem transportar
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Febre Tifoide: um inimigo ignorado

Apesar das autoridades de saúde em 
Nampula não avançarem números e 
recusarem sistematicamente a falar 

sobre o assunto à imprensa há dois anos, Ngani 
sabe que a Febre Tifoide, constitui uma das 
principais causas de internamentos e mortes 
um pouco por todas Unidades Sanitárias da 
província.  

A Febre Tifoide é uma doença bacteriana 
aguda, causada pela Salmonella enterica 
sorotipo Typhi. A doença está diretamente 
associada a baixos níveis socioeconómicos, 
principalmente nas zonas com condições 
de saneamento básico precárias, falta de 
higiene pessoal e ambiental. Se não tratada 
adequadamente, a Febre Tifoide pode matar.
Samira Celma, tem 43 anos de idade e vive 
no bairro de Muahala-Expansão, arredores da 
cidade de Nampula. Desempregada e chefe 
de um agregado familiar constituído por cinco 
membros, Celma relatou ao Ngani que em 
Junho deste ano perdeu a irmã, vítima da 
Febre Tifoide. “No princípio pensávamos que 
fosse malária, mas quando íamos fazer testes 
no Centro de Saúde de Muhala, o resultado era 
sempre negativo e receitavam paracetamol para 
acalmar as febres”, disse Celma.

E porque a situação da irmã nunca melhorava, 
levaram a paciente para o Hospital Central 
de Nampula e o resultado para malária 
voltou a dar negativo. “Alguns amigos nos 
aconselharam a ir ao Hospital Militar. Ali 
o resultado das análises laboratoriais deu 
positivo para a Febre Tifoide”, contou Celma. 
“Depois da prescrição da receita, passamos 
três dias a procura de dinheiro para comprar 
medicamentos, mas não conseguimos e a 
minha irmã acabou por morrer”, acrescenta.  
Além de Samira Celma, Saqual Franco, de 38 
anos de idade, motorista residente no bairro de 
Muahivire, guarda recordações amargas sobre 
a Febre Tifoide, depois de ter ficado mais de 
três dias em estado de coma devido a doença. 

Os seus sintomas começaram com febres, 
fez um este rápido de malária, que acusou 
negativo e as dores pararam. Dias depois 
continuou com mal-estar e fortes dores de 
cabeça. Como estava em viagem de trabalho, 
não tinha alternativa para procurar serviços 
médicos. 

“Ao regresso, a minha situação agravou e 
fiquei três dias em coma. Os meus familiares 
recorreram a medicina tradicional, mas 
sem sucesso, quando acordei pedi para que 
fosse levado ao posto de saúde da Polícia da 
República de Moçambique (PRM) para fazer 
análises da Febre Tifoide, tendo acusado 
positivo e fiquei cerca de dez dias a medicar e 
acabei recuperando “, revelou Franco. 

Em conversa com Ngani, um técnico de saúde 

JÚLIO PAULINO

do Centro de Saúde da PRM em Nampula, 
que não quis ser identificado, alegadamente 
por se tratar de um assunto sigiloso, referiu 
que aquela Unidade Sanitária faz por dia nove 
análises laboratoriais de tifoide. Em média seis 
das quais dão positivo, estimando-se em mais 
de trinta pessoas infectadas por mês. 

Em Nampula, apenas o Centro de Saúde da 
PRM e o Hospital Militar é que dispõem de 
capacidade laboratorial para testes de casos 
relacionados com a Febre Tifoide, a preços 
acessíveis para o cidadão comum, que variam 
entre quinhentos e seiscentos meticais. Os 
hospitais públicos não têm capacidade para 
o efeito. Para além destes locais, os mesmos 
serviços só podem ser encontrados nas clínicas 
privadas onde chegam a custar 12 mil meticais, 
um valor impossível para pessoas como Samira 
Celma que viu a irmã partir por falta de 
dinheiro para comprar medicamentos. 

Governo sem meios para contornar 
Ngani tentou várias vezes ouvir o Director 
Provincial de Saúde, Fernando Mitano, 
mas não tem sido possível. A nossa equipa 
também abordou Sílvio Moreno, Porta-voz do 
Conselho Executivo Provincial de Nampula, e 
este reconheceu a gravidade do assunto.  Sem 
entrar em pormenores com números sobre a 
doença, o porta-voz justificou que o governo 
tem vindo a mobilizar recursos para instalar 
laboratórios de análises da Febre Tifoide em 
todas as unidades sanitárias, mas não avançou 
informação concreta sobre como e quando é 
que o processo será concretizado. 

Como se transmite Febre Tifoide?

A transmissão da Febre Tifoide pode ocorrer 
de duas maneiras principais: pela forma 

direta que é através de contacto com as 
mãos do doente ou portador e pela forma 
indireta que é através da ingestão de água 
ou de alimentos contaminados com fezes 
ou urina. A contaminação de alimentos 
geralmente acontece pela manipulação por 
portadores ou pacientes oligossintomáticos 
(com manifestações clínicas discretas), 
que não são afastados das actividades de 
preparo dos alimentos. Legumes irrigados 
com água contaminada, frutos do mar 
(crustáceos e moluscos) retirados de água 
poluída e consumidos malcozidos ou crus, 
leite e derivados não pasteurizados, produtos 
congelados e enlatados também podem 
veicular salmonelas.

O indivíduo infectado elimina a bactéria 
nas fezes e na urina, independentemente de 
apresentar os sintomas da doença. O tempo 
de eliminação da bactéria varia de uma a três 
semanas, podendo chegar a três meses. Entre 
2 a 5% dos pacientes transformam-se em 
portadores crônicos da Febre Tifoide e podem 
transmitir a doença por até um ano.

Como prevenir a Febre Tifoide?

O saneamento básico, o preparo adequado dos 
alimentos e a higiene pessoal são as principais 
medidas de prevenção da Febre Tifoide. A 
vacina atualmente disponível não possui 
um alto poder imunogénico e a imunidade 
é de curta duração, sendo indicada apenas 
em situações específicas, como para recrutas 
em missão em países endêmicos ou pessoas 
sujeitas a exposições excepcionais, como 
trabalhadores que entram em contato com 
esgotos, ou pessoas que vivem em áreas de alta 
endemicidade

A Febre Tifoide é uma doença bacteriana aguda, causada pela Salmonella enterica sorotipo 
Typhi. 
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A quarta queda do caju

Pelo menos sete empresas do ramo 
de caju na província de Nampula, 
fecharam as portas em 2021 como 

consequência do colapso da indústria, numa 
crise sem precedentes causada em parte por 
contrabandistas da India e do Vietname. 
Cerca de 7200 pessoas, na sua maioria 
mulheres, ficaram desempregadas.

A indústria de caju em Moçambique tem um 
papel preponderante na economia, sobretudo 
nas áreas rurais do Norte. Mais de 40% 
dos agricultores - acima de um milhão de 
famílias - produzem e vendem caju. A área 
de processamento emprega formalmente 
8.000 pessoas. Moçambique tem sido 
um dos principais produtores mundiais 
da cultura, sendo actualmente o segundo 
maior na África Oriental e Austral depois 
da Tanzânia, mas nos últimos três anos, a 
indústria anda de rastos. 

Mohamed Yunuss empresário do ramo e 
Presidente da Associação dos Industriais 
do Caju (AICAJU) em Moçambique diz 
que além dos contrabandistas asiáticos, a 
crise tem como causas a conjuntura dos 
preços internacionais que leva os indianos 
e vietnamitas a “assaltarem” o mercado 
nacional, existência de intermediários, 
emissão de licenças precárias e nas últimas 
duas campanhas por exemplo, a fraca 
qualidade da amêndoa, que resulta de 
eventos climatéricos como a queda irregular 
da chuva.

“Existem algumas forças que querem que 
Moçambique seja apenas exportador de 
matéria-prima. As tais forças externas, 

querem também que o país deixe de ter 
uma indústria pujante, para ditarem as 
regras do jogo e capitalizarem os seus 
interesses na comercialização”, disse 
o empresário. “Nestas duas últimas 
campanhas, enquanto discutíamos a fixação 
de preços, assim como as datas de início 
do processo, os contrabandistas através dos 
seus intermediários já estavam no terreno a 
comprar a castanha”, acrescentou. Yunuss 
acredita que o dialogo em curso com o 
governo irá introduzir politicas para resgatar 
o sector. 

Acções para salvar o sector

O Governador da Província de Nampula, 
Manuel Rodrigues, assegurou que neste 

momento decorrem acções para salvar a 
indústria, que consistem na criação de seis 
viveiros para a produção e multiplicação de 
uma nova espécie de mudas de cajueiros nos 
distritos de Meconta, Moma e Mogovolas, 
assim como a intensificação de acções de 
pulverização. O Ministro da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Celso Correia, veio 
a público neste ano anunciar que o Governo 
criou um fundo de garantia para o sub-sector 
do caju, no valor de 1.5 milhão de dólares. 
Além do fundo, em Julho, Correia lançou a 
auscultação da revisão da Lei do Caju, que 
está em vigor há mais de duas décadas, para 
recuperar a indústria e aumentar a renda de 
1,4 milhões de produtores familiares que 
dependem da cultura.

“O primeiro e sagrado objectivo é o aumento 
da renda familiar dos produtores através da 
melhoria da qualidade e produtividade da 
castanha de caju, este valor é inegociável”, 
disse o governante. O ministro referiu que as 
principais revisões da lei serão submetidas à 
Assembleia da República até ao fim do ano. 

No 46º Conselho Coordenador, que teve 
lugar há semanas em Nampula, o Banco de 
Moçambique apresentou um estudo sobre a 
produção, processamento e comercialização 
da castanha de caju no país, tendo como 
foco a província. Através de uma nota 
daquela instituição, o Governador do Banco 
de Moçambique, Rogério Zandamela, 
comprometeu-se, a interagir com instituições 
relevantes visando encontrar soluções para 
que a indústria do funcione plenamente, 
visto que é muito importante na criação de 
emprego, divisas e ganhos tributários para o 
país.

JÚLIO PAULINO

Continua a seguir

Mohamed Yunuss empresário do ramo e Presidente da Associação dos Industriais do Caju (AICAJU)
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A quarta queda da indústria

Actualmente o país conta com 18 fábricas 
de processamento, mas apenas cinco estão a 
operar. Nos últimos três anos, Moçambique 
processava 60 mil e exportava 12 mil 
toneladas de castanha, mas o número caiu 
para 25 mil e para 4.5 mil toneladas nas 
exportações. Em termos de receitas baixou 
de 30 milhões de dólares, para perto de 22 
milhões. 

Historicamente, esta é a quarta vez que a 
indústria do caju sofre perturbações graves. 
Depois de um período de sucesso e fama 
internacional, logo após a independência, 
as plantações de caju e fábricas de 
processamento em Moçambique foram 
nacionalizadas, fazendo com que muitos 
donos e gestores portugueses abandonassem 
as suas propriedades. Em 1987, o Governo 
Moçambicano proibiu a exportação 
da castanha com objectivo de manter 
a matéria-prima no país e estimular o 
processamento doméstico. As consequências 
da descolonização e as dificuldades criadas 
pela guerra dos 16 anos, ditaram o colapso 
da indústria, fazendo com que a produção 
diminuísse bastante.

Com o fim do conflito militar, os 
agricultores começaram a retornar às suas 
terras e a indústria começou a ressurgir 
das cinzas. Para impulsionar ainda mais 
o sector, o governo retirou a proibição de 
exportação e substituiu-a por um imposto 
de alta exportação. Pouco a pouco, as 
grandes fábricas começaram a retornar, mas 
a renascença da indústria foi sol de pouca 
dura. 

Em 1995, o Banco Mundial - como 
parte de seu plano de ajustamento 

estrutural para Moçambique – solicitou a 
remoção do imposto de exportação sobre 
matérias-nozes. Economistas daquela 
instituição, argumentaram que a indústria 
transformadora em Moçambique não era 
sustentável, pelo que seria mais eficiente e 
rentável exportar as nozes como matéria-
prima para processamento através de outros 
países. 

Como consequência, poucos anos depois 
a maior parte das grandes fábricas que 
operavam no sector fecharam as portas. 
Nos princípios de 2000, a indústria do caju 
em Moçambique recebeu outro balão de 

oxigénio quando o governo, com o apoio 
da TechnoServe, uma ONG americana, 
introduziu um novo modelo de negócio, mais 
rentável para a produção e processamento 
da cultura. O modelo tinha como foco as 
fábricas semi-mecanizadas de menor escala 
pertencentes a pequenos empresários das 
áreas rurais do Norte do país. 

Estas fábricas rapidamente tornaram-se 
rentáveis, o que levou ao ressurgimento 
da exportação do caju. Desde 2009, a 
indústria começou a ser render mais entre 
os compradores de castanha em bruto e 
processadores de maior dimensão, o que 
obrigou o encerramento de algumas fábricas 
menores e Moçambique voltou a estar entre 
os grandes a nível global. 

Desde 2018 a indústria tem vindo a 
enfrentar uma crise mundial que obrigou 
aos países processadores, incluindo a 
India e o Vietname, que são os gigantes 
desta actividade, a tomarem uma série 
de medidas para mitigá-la. A India por 
exemplo, aumentou de 45 para 70 por cento 
a sobretaxa da amêndoa pronta, para poder 
controlar o mercado da castanha de caju, 
criando uma situação bastante complicada 
para a indústria moçambicana. 

Será que as pretensões do Governo expressas 
pelo Governador de Nampula, Ministro da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural e pelo 
Banco de Moçambique irão salvar a indústria 
e evitar a quinta queda do caju a curto e 
médio prazo? Só o tempo dirá.

A quarta queda do caju                                                                                                  continuação

Cerca de 7200 trabalhadores, na sua maioria mulheres, ficaram desempregadas com a 
queada do caju
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Sporting de Nampula vira clube de insultos, 
porradas e detenções  

Constituída oficialmente a 6 Fevereiro 
de 1948, o Sporting Clube de Nampula 
está, desde meados de 2018, a passar 

por uma das maiores crises da história 
desportiva, em Moçambique.

Conflitos entre a massa associativa e a actual 
direcção, liderada por António Amade Júnior 
Augusto, conhecido nos meandros desportivos, 
por Mossito já se agudizaram e alguns 
sócios do clube dizem terem passado por 
situações de graves ameaças que culminaram 
com sua detenção, sem qualquer base de 
fundamentação.  

O Presidente do Sporting de Nampula e o seu 
elenco (fora do mandato) são acusados de 
falta de capacidade de gestão, caracterizada 
por alegada vandalização dos bens materiais, 
patrimoniais e financeiros, falcatruas que 
podem comprometer o desenvolvimento da 
equipa e a sua participação nas próximas 
competições.

Em cartas submetidas aos gabinetes do 
Secretário de Estado e ao Governador da 
província, datadas de 10 de Fevereiro e 18 de 
Maio de 2021, cujas cópias se encontram em 
nosso poder, a massa associativa do Sporting 
Clube de Nampula, representada por Hilário 
Nametuma (professor reformado), aborda uma 
série de desmandos, supostamente cometidas 
pela presidência daquela colectividade 
desportiva, sem qualquer intervenção das 
autoridades competentes.  

As cartas de denúncia ainda não foram 
respondidas, porque a Direcção Provincial da 
juventude, Emprego e Juventude, encarregue 
por dar seguimento ao processo, tem pautado 
por adiamentos sistemáticos de encontros com 
os subscritores. Aliás, numa outra missiva 
endereçada, exclusivamente, àquela instituição, 

LUÍS RODRIGUES 

os sócios, manifestam a sua inquietação 
pelo silêncio das autoridades governantes 
e sublinham que “a massa associativa do 
Sporting Clube de Nampula porque assistiu 
outros que viram os seus problemas resolvidos. 
Será que os do nosso clube, ainda com gestão 
danosa (…) não podem ser resolvidos?     

Arrendamentos obscuros  

O Sporting Clube de Nampula dispõe de infra-
estruturas invejáveis que, segundo afirmam as 
nossas fontes, se estivessem a ser devidamente 
geridas, seriam fontes de geração de receitas 
para o clube. Em 16 de Março de 2019, Amade 
Júnior António Augusto, natural de Mossuril, 
província de Nampula e Presidente do Sporting 
de Nampula celebrou, sem conhecimento da 
Assembleia, um contrato de nove anos, com 
Ana Rita Abreu Comes, natural de Guimarães, 
em Portugal para arrendamento de um imóvel 
para serviços de bar e de restauração.

Segundo consta da terceira cláusula do referido 
contrato, a arrendatária obriga-se a pagar 
mensalmente, o valor de 60 mil meticais até 
ao ano de 2023 e 100 mil meticais nos anos 
subsequentes, até 2028. O mesmo acontece em 
relação à Escola Portuguesa que transferiu para 
os cofres do Clube, mais de quatro milhões de 
meticais, entre os anos 2016 e 2019,

Detenções a agressões físicas   

Hilário Nametuma e Muanahumo 
Abacar fazem parte faz parte do grupo 
de denunciantes das falcatruas cometidas 
supostamente pela direcção do Sporting Clube 
de Nampula. Entretanto, no lugar de obterem 
uma resposta que satisfaça os interesses dos 
sócios do Clube e a todos os amantes do 
futebol, em geral, Muanumo e Hilário foram, 
injustamente, conduzidos às celas entre os dias 

26 de Agosto e 1 de Setembro.
Antes da sua detenção, foram submetidos a uma 
série de torturas psicológicas e tentativas de 
agressão física, numa assembleia extraordinária, 
que tinha como objectivo a substituição da 
direcção executiva, cujo mandato terminou em 
2019.     
   
Santos Lopes Pereira, da Associação Provincial 
de Futebol de Nampula (APFN) confirma 
haver conflitos internos no Sporting que, se não 
forem resolvidos com maior prudência, podem 
manchar a boa imagem do futebol, na província 
de Nampula.

Todas as tentativas de ouvirmos o presidente do 
Clube, António Júnior e o Director Provincial 
da Juventude, Emprego e Desportos, Evaristo 
Veleta, tornaram-se infrutíferas. O Sporting 
Clube de Nampula é membro do Sporting de 
Portugal desde 10 de Janeiro de 1950, quando o 
seu Presidente era Joaquim Alves Coelho.

Sporting de Nampula, a outrora grande agremiação desportiva que hoje está reduzida a um clube de insul-
tos, porradas e detenções 
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Circulou há dias, nas redes sociais, 
uma (des)informação dando conta 
que umas tantas casas haviam 

sido entregues a um conjunto de famílias, 
vítimas do ciclone Idai, pelas autoridades 
municipais da cidade da Beira. Adiantava-
se na ludida peça que os imóveis não 
só não cumpriam os requisitos técnicos 
(dimensões) aceitáveis, como também que 
haviam sido sobrefacturados – isto é: que 
haviam custado cerca de 5 980 000 meticais, 
cada um.

Tais fake-news foram prontamente 
desmentidas, em Comunicado Oficial, 
pelo Gabinete de Reconstrução Pós-
Ciclones (GREPOC) que, frise-se, não é 
propriamente o Conselho Municipal da 

Beira. Esclarecia o documento que tais casas 
haviam sido construídas pelo Programa 
Mecanismo de Recuperação (MRF), 
implementado pelo PNUD, em apoio ao 
próprio GREPOC. Mais: que as tais casas 
seguiam, sim, os padrões de construção 
resiliente estabelecidos pelo Governo, e que 
o custo unitário das mesmas foi afinal de 598 
000 meticais, ou seja, um “zero” a menos. 

Mais ainda: que a gestão desse processo 
nada tinha a ver com o Conselho Municipal 
da Beira (que é dirigido pelo Movimento 
Democrático de Moçambique), até porque 
as habitações ora entregues aos beneficiários, 
estão fora da sua alçada, uma vez que se 
situam nas localidades de Mandruzi, Mutua e 
Savane, no distrito… do Dondo.

Ora, o que deixou transparecer a 
supramencionada (des) informação posta a 
circular nas redes sociais – alegadamente por 
alas muito próximas ao partido no poder – 
foi de uma clara “jogada” política, usando a 
“clássica” falsa ideia de que os beirenses são 
um povo “do contra”.  Que os beirenses são 
uns insubordinados e teimosos. 

E essa ideia não é de hoje: já no regime 
colonial, era isso o que se pensava e se dizia, 
do cidadão da Beira de gema. Seja ou não 
verdade, a verdade – passe a repetição – é que 
alegada “teimosia e insubordinação”, tem lá 
as suas vantagens, e muitas. Ora vejamos: A 
cidade da Beira foi fustigada, em menos de 

dois anos, por três implacáveis catástrofes: 
primeiro foi devastador ciclone Idai (Março 
de 2019), pouco tempo depois, o Eloise. 
Ainda não refeitos dessas intempéries, os 
beirenses foram de seguida prendados com a 
tempestade Chalane.  

No entanto foi o famigerado Idai que 
arrasou quase tudo: pode mesmo dizer-
se que não houve infraestrutura na capital 
sofalense que não tivesse sofrido algum 
tipo de dano. Pior: boa parte delas ou 
sucumbiu, ou sofreu danos praticamente 
irreversíveis. Não obstante, a reabilitação das 
infraestruturas tem estado a acontecer a um 
ritmo satisfatório. Cada um, “à maneira”, 
vai fazendo o que pode para restituir ao seu 
“quintal” o esplendor de outrora.

Neste momento o Município é incapaz 
de fazer uma estimativa do percentual de 
infraestruturas já reabilitadas, isto porque – 
de acordo com o Vereador da área, Augusto 
Manhoca, com mantivemos uma conversa 
– só muito recentemente, foram entregues 
(ao CMB), os resultados do levantamento 
feito pelo GREPOC, entidade responsável 
por avaliar a totalidade dos danos causados 
pelas intempéries (tanto na cidade da 
Beira, como nos distritos do Dondo, Buzi e 
Nhamatanda).

Em todo o caso, se fizermos uma avaliação 
através da nossa observação participante, 
é claramente de parabenizar a resiliência e 
o espirito combativo deste povo do centro 
do país – ou seja: a tal característica que 
é falsamente confundida com “teimosia e 
insubordinação”!...
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“Bendita insubordinação” 
do povo beirense

HOMERO LOBO

Vencedor da campanha do cartão bio visita Reserva 
Especial de Maputo 

Na campanha de incentivo do cartão bio, 
a Fundação para a Conservação da 
Biodiversidade (BIOFUND), em parceria 

com o Banco Comercial de Investimentos (BCI), 
ofereceu uma visita guiada à Reserva Especial de 
Maputo ao cliente que mais transações fez com o 
cartão. 

Trata-se da primeira visita oferecida no âmbito 
da campanha, cujo objectivo é proporcionar, aos 
usuários do cartão bio, uma experiência única 
com a natureza. Proveniente da província de 
Nampula, o casal vencedor, que nunca tinham tido 
a oportunidade de ver tanta variedade de animais, 
considerou a experiência muito boa. 

“Estamos muitos felizes por cá estar, pelo prémio 
que tivemos e principalmente porque através de um 
cartão estamos a contribuir para a conservação da 
biodiversidade.  Vimos animais que nós só víamos 

na televisão como o elefante e, estarmos a uns 
15/10 metros dele é maravilhoso” – Acrescentou 
António Lopes.  O cartão bio é o primeiro cartão 
biodegradável em Moçambique, criado em 2017, 
resultado de uma parceria entre o BCI e BIOFUND, 
onde, no âmbito da sua responsabilidade social, o 
BCI canaliza para a BIOFUND uma percentagem 
(0,04%) de todos os valores transacionados com 
o cartão, sem custos adicionais para os seus 
utilizadores, assim como também uma parte da 
anuidade do cartão. 

Como resultado dos fundos gerados por este 
cartão DAQUI a BIOFUND já conseguiu apoiar a 
protecção de rinocerontes no Sábiè Game Park e a 
protecção e conservação de uma espécie muito rara 
de palmeira gigante, designada Raphia australis, 
localizada na Reserva Botânica Bobole, em risco de 
extinção. 
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O Grupo Tongaat Hulett, proprietário 
das açucareiras de Xinavane e de 
Moçambique (Mafambisse), anunciou 

na quarta-feira, 17 de Novembro de 2021, 
uma proposta de grande recapitalização 
através de uma oferta de direitos de novas 
acções, parcialmente subscritas pela Magister 
Investments Limited, accionista e parceiro 
estratégico do grupo. 

Os ganhos das ofertas servirão para 
reposicionar o grupo de forma sustentável e 
assegurar o futuro dos cerca de 29 000 (no 
pico da época de colheita) trabalhadores 
que operam na empresa a partir da 
África do Sul, Zimbabue, Moçambique e 
Botswana. Nos últimos dois anos, a equipa 
de gestão da empresa avançou com uma 
estratégia de recuperação e posicionando 
do grupo, melhorando a governação, 
eficiência operacional, reduzindo a divida e 
impulsionando o fluxo de caixa. 

“Uma grande oferta de direitos, incorporando 
o compromisso de subscrição da Magister, 
é um passo fundamental para assegurar o 
futuro da Tongaat Hulett. Esperamos que 
ela contribua para um valor de mercado da 
Empresa que reflicta melhor o valor subjacente 
das áreas cornponentes do Grupo, disse Gavin 
Hudson, CEO da Tongaat Hulett.

Durante esse período, a Tongaat alcançou uma 
redução de 42% nos níveis de endividamento 
através de alienações de activos, gestão de 
tesouraria e redução de custos. Uma oferta 
de direitos bem-sucedida irá reduzir de forma 
significativa a divida, permitindo a gestão e 
concentrar-se no reposicionamento da empresa 
para o crescimento a longo prazo.

Os dois principais pontos focais da Tongaat 
são o açúcar e a propriedade. A estratégia 
central é ser líder na produção do açúcar 
a custos baixos, centrando-se na África do 
Sul, Zimbabue e Moçambique. Segundo o 
comunicado de imprensa da firma, que Ngani 

teve acesso, a empresa está a explorar o potencial 
de alienação de propriedades para reduzir ainda 
mais a divida, e para proporcionar o fluxo de 
caixa adicional a longo prazo, e o potencial de 
coinvestimento com promotores para criar fontes 
de receitas sustentáveis.

“O montante de capital próprio a ser angariado 
e o preço da oferta de direitos está ainda por 
determinar, mas espera-se que irá permitir a 
empresa reduzir a divida para níveis sustentáveis. 
A Magíster Investments Limited (Magister) 
subscreveu parcialmente a oferta de direitos até 
um máximo de 2 mil milhões de Randes, desde 
que a sua participação total na Tongaat não 
exceda 60% imediatamente a implementação 
da oferta de direitos e da subscrição”, lê-se no 
documento.

O momento para completar o aumento 
de capital proposto depende de quando o 
accionista requerido, o credor e as aprovações 
regulamentares forem obtidas, mas espera-se que 
seja no primeiro trimestre de 2022. A Magister 
é uma holding constituída na República das 
Maurícias e concentra-se em investimentos a 
longo prazo na agricultura, logística e outros 
sectores em toda a Africa Austral. A Magister a 
também é investidora na Agriterra Limited, uma 
empresa cotada na Bolsa de Valores de Londres.

A Tongaat Hulett, produz acima de 60% do 
açúcar de Moçambique, manteve as suas 
contribuições socioeconómicas durante os 
últimos dois anos e meio e continuará a ser 
um parceiro de eleição para todos os seus 
intervenientes. As operações de açúcar em 
Moçambique apoiam mais de 3 000 produtores 
independentes, sendo produtores privados 
e associações de pequenos agricultores, que 
fornecem cerca de 38% da sua cana em Xinavane 
e 14% em Mafambisse. 

A Tongaat Hulett encontra-se actualmente num 
período fechado em termos dos requisitos de 
listagem da Bolsa de Valores de Joanesburgo 
(JSE sigla em ingles) e publicará os seus 
resultados intercalares a 9 de Dezembro de 2021.

Grupo Tongaat Hulett anuncia 
proposta de recapitalização

REDAÇÃO

IMAGENS DA SEMANA, Maputo, 21 de Novembro de 2021! Cidade próspera, bela, limpa, segura e solidária.
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