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PR EM CONVERSAÇÕES COM SAMIA SULUHU HASSAN

Moçambique e Tanzania
reforçam combate ao terrorismo

M

OÇAMBIQUE e Tanzania decidiram ontem desenhar uma
nova estratégia bilateral para reforçar e intensificar a luta pela
erradicação do terrorismo em
Cabo Delgado, que constitui
também ameaça para este país
vizinho.
O anúncio foi feito pelo
Presidente da República, Filipe
Nyusi, depois do encontro que
manteve com a estadista tanzaniana, Samia Suluhu Hassan, no âmbito da visita de um
dia que esta efectuou à província de Cabo Delgado.
Nyusi afirmou que a decisão surge pelo facto de os
dois países terem maior responsabilidade na resolução
do extremismo violento e da
insurgência, por partilharem
uma fronteira comum, não
obstante ambos estarem integrados na Missão Militar da
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SAMIM) que, em parceria com
o Ruanda, apoia as Forças
de Defesa e Segurança (FDS)
nesta luta.
“Somos dois países irmãos
e temos algo em comum que
nos une. Os terroristas ou estão Moçambique ou na Tanzania, usam a nossa fronteira
comum para desestabilizar os
dois países. As discussões que
tivemos foram muito produtivas”, disse o Chefe do Estado,
lembrando que quando a SADC

Filipe Nyusi na recepção à homóloga tanzaniana para conversações sobre o terrorismo

decidiu intervir em Cabo Delgado no combate ao terrorismo a Tanzania foi o primeiro

país que disse estar pronto e
com homens disponíveis para
ajudar Moçambique.

Filipe Nyusi afirmou ainda
que o encontro foi testemunhado pelos comandantes das

Forças de Defesa e Segurança
dos dois países, que em breve
deverão avistar-se para aprimorar as discussões sobre o
assunto de segurança na região.
Para além da questão de
paz e segurança, Filipe Nyusi
afirmou que no encontro foram abordadas questões sobre
a necessidade do reforço das
relações bilaterais, de cooperação e passaram em revista
os vários protocolos assinados
entre os dois Estados.
Na sua intervenção, a estadista tanzaniana, Samia Suluhu Hassan, referiu que para
além de partilhar uma fronteira comum os dois países têm
relações tradicionais de irmandade que remontam desde o tempo colonial, pelo que
os desafios actuais devem ser
encarados mutuamente.
Referiu que durante o encontro com Filipe Nyusi os
dois países saíram com as relações mais reforçadas, sobretudo para a implementação de
iniciativas para a promoção do
desenvolvimento, paz e segurança.
Depois da conferência de
imprensa conjunta a Presidente da República da Tanzania
reuniu-se com representantes
do contingente tanzaniano
que integra a Missão Militar da
SADC em Cabo Delgado para
saudá-lo e encorajá-lo para
continuar a trabalhar para erradicar o terrorismo.

fiança. Depois passou o valor da
venda da casa ao seu amigo.
Ouvido também sobre os mesmos factos, Salomão Mabjaia, proprietário da casa vendida ao réu
Elias Moiane, confirmou ter passado uma procuração ao sobrinho Tomás Mabjaia para vender
o imóvel ao preço de 11.5 milhões
de meticais. Não soube dizer mais
nada sobre os contornos do negócio
porque, segundo ele, não esteve em
frente, sabendo apenas que o comprador era o réu Elias Moiane.
Entretanto, o declarante Naldo
Manjate, irmão do réu Cremildo
Manjate, confirmou em juízo ter
recebido três milhões e 750 mil
meticais. Disse que o pedido de
recebimento dos valores deveu-se
ao facto de o irmão e réu ter tido
dificuldades de receber os valores

Ponte pedonal usada para
venda informal na Matola
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Risco de inundações
nos rios Púnguè e Búzi
OS rios Púnguè e Búzi, na província de Sofala, podem ultrapassar hoje os níveis máximos de água
e provocar inundações nos povoados ribeirinhos,
pelo que as autoridades apelam a população que
se retire imediatamente das zonas de risco.
A Administração Regional das Águas do Centro (ARA-Centro) alertou que o rio Púnguè regista actualmente níveis muito altos e com tendência a subir como resultado das chuvas intensas
que caíram nas últimas 72 horas (entre 100 e 200
milímetros), resultando no incremento do seu
caudal.
Igualmente, devido à ocorrência de chuva resultante da passagem da tempestade tropical Ana
o rio Búzi e seus afluentes (Lucite e Revue) registaram incremento dos níveis de água, situando-se 2 metros acima do alerta e com tendência a
subir. “Apelamos a todas entidades públicas e
privadas, às autoridades locais, aos agentes económicos e ao público em geral para a tomada de
medidas de precaução, devendo retirar-se imediatamente das zonas de risco de inundação e
não atravessar os leitos dos rios”, indica uma nota
da ARA-Centro.
O transbordo do rio Púnguè poderá causar
inundações em vários povoados nos distritos de
Nhamatanda e Dondo e condicionar a transitabilidade rodoviária na região.
A Direcção Nacional de Gestão de Recursos

Hídricos (DNGRH) emitiu igualmente um comunicado em que prevê o aumento dos caudais nas
bacias dos rios Búzi, Púnguè, Zambeze e Maputo.
Prevê-se ainda inundações urbanas localizadas para as cidades de Pemba, Xai-Xai, Maputo
e Matola devido à acumulação de águas pluviais,
indica a nota.
Entretanto, mais de 120 mil pessoas foram
afectadas pela passagem da tempestade tropical
Ana, que fustigou o Centro e Norte do país, tendo matado pelo menos 20 pessoas e ferido outras
200, segundo dados partilhados ontem pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de
Desastres (INGD).
Durante a sua passagem pelas províncias de
Nampula, Zambézia, Manica, Sofala a tempestade destruiu completamente 5136 habitações
e parcialmente 13.337 casas. Foram inundadas
4999 casas.
O rasto de destruição é enorme e inclui
1048km de estradas intransitáveis, 23 sistemas
de abastecimento de água, 13 unidades sanitárias, 249 escolas, afectando 46.777 alunos. Foram
inundados 38 mil hectares de terras de cultivo.
Cerca de 11 mil pessoas estão alojadas em 12
centros de acomodação criados para o efeito nas
províncias da Zambézia (6 centro), Tete (5) e
Nampula (1). Desde segunda-feira foram resgatadas 293 pessoas.
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Telefonias não cumprem
tempo de chamadas

dado que a sua conta estava inactiva.
O valor, segundo ele, era proveniente da venda de um imóvel
inacabado à ré Ângela Leão, localizado no Bairro Jonasse, município
de Boane, província de Maputo.
Do valor recebido, o declarante
disse que transferiu três milhões
e 350 mil meticais para uma outra
conta e de um outro banco que o
irmão detinha, tendo levantado
300 mil. Os 100 mil que restaram
na sua conta o declarante disse terem sido usados pelo dono do valor, o réu Cremildo Manjate.
Afirmou ainda que soube,
quando foi ouvido na Procuradoria-Geral da República, que o dinheiro tinha sido transferido pela
empresa M Moçambique Construções, do réu Fabião Mabunda.

POUCO mais de 120 escolas,
entre primárias e secundárias,
acabam de receber diverso
material de prevenção da Covid-19 para reforçar as acções
do Governo visando o retorno seguro ao ensino e evitar a
propagação desta pandemia,
particularmente nas crianças.
Trata-se de escolas da
cidade-capital do país e das
províncias de Maputo, Cabo
Delgado, Nampula, Niassa e
Zambézia, numa iniciativa
do Movimento de Educação
Para Todos (MEPT), com o
financiamento da União Europeia.
Na cidade e província de
Maputo, por exemplo, foram
abrangidas dez escolas primárias e secundárias ,que receberam 15 mil máscaras de protecção facial, 16 mil barras de
sabão, 30 baldes com torneira,
150 litros de desinfectante e

termómetros.
Quantidades
similares
destes materiais de prevenção
foram distribuídas em cinco
escolas, primárias e secundárias de igual número de distritos de cada uma das províncias
de Cabo Delgado, Nampula,
Niassa e Zambézia.
Pretende-se com esta
iniciativa, segundo a directora executiva do MEPT, Isabel Francisco da Silva, apoiar
os esforços do Ministério da
Educação e Desenvolvimento Humano para garantir um
regresso seguro dos alunos às
aulas, cujo início está previsto
para segunda-feira.
Para além de apoiar os estabelecimentos de ensino com
material de prevenção, a iniciativa do MEPT ajuda na monitoria dos fundos alocados ao
sector da Educação no âmbito
da Covid-19, particularmente

o financiamento da União Europeia.
“Nosso objectivo é reforçar os meios que as escolas
possuem para prevenir a Covid-19 com o retorno às aulas
porque, como parceiros do
sector da Educação, não ficamos alheios”, disse a gestora
do MEPT.
O acto simbólico da entrega destes meios na cidade de
Maputo teve lugar na Escola
Primária do Bagamoio, cujo
director, Tomás Vasco Macave,
disse que o apoio vai alargar a
capacidade do estabelecimento de prevenir a propagação
desta pandemia.
Afirmou que as máscaras
de protecção facial serão destinadas aos 1432 alunos inscritos (número inicial) tal como
já estava previsto com outras
que a escola já tinha adquirido
para este efeito.

BREVES

Edil de Pemba ameaça
exonerar novos vereadores
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TOMÁS Mabjaia, declarante no
processo que julga o caso relacionado com as dívidas não declaradas,
confirmou ontem, em tribunal, ter
vendido um imóvel ao preço de 11.5
milhões de meticais a favor do réu
Elias Moiane, sobrinho da co-ré
Inês Moiane, ex-secretária particular do antigo Presidente da República, Armando Guebuza.
Conforme explicou, o réu Elias
Moiane disse-lhe que a casa estava a ser comprada pela mãe de
criação e co-ré Inês Moiane para
ele próprio. Foi assim que, ao que
detalhou, 4.5 milhões de meticais
foram pagos em numerário pelo
réu Elias Moiane e os sete milhões
através de uma transferência bancária para a conta de um amigo e

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO

Escolas recebem meios
para prevenir Covid-19

Declarante confirma venda
de imóvel aos co-réus Moiane
também declarante, Gilberto Mabjaia.
Segundo ele, a casa era do seu
tio, Salomão Mabjaia, também
declarante neste processo, que
lhe passou uma procuração conferindo-o plenos poderes sobre
o imóvel. Desta feita, com o valor recebido Tomás Mabjaia disse
que foram feitos investimentos na
discoteca do Grupo Desportivo de
Maputo, com material e equipamento adquirido na China. Aliás,
neste país foram multados em
quatro mil dólares por terem entrado sem declarar o montante.
Por sua vez, o declarante Gilberto Mabjaia confirmou ter recebido sete milhões de meticais
na sua conta a pedido do amigo e
declarante Tomás Mabjaia, por ser
uma pessoa alegadamente de con-

30,00MT
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DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

HÉLIO FILIMONE
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Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

Desconhecidos atacam transporte
de passageiro no Niassa
UM morto e dois feridos é o rescaldo de um ataque protagonizado por malfeitores na manhã de ontem, contra um mini-“bus” na zona de Muhoco, distrito de Maúa, no Niassa.
Alves Mathe, chefe do Gabinete de Relações Públicas no Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique no
Niassa, disse que a vítima mortal e os feridos foram alvejados
por uma metralhadora AK47, quando a viatura em que se faziam transportar seguia do distrito de Marrupa em digressão
a Cuamba com 17 passageiros a bordo. Tem sido frequente no
período chuvoso o registo de acções de malfeitores munidos
de armas de fogo e brancas na zona de Muhoco para se apoderar de valores monetários transportados por comerciantes.

Fornecimento de energia
interrompida amanhã

Município encerra
Praça da Juventude

A ELECTRICIDADE de Moçambique vai interromper o
fornecimento de energia eléctrica amanhã nalgumas
zonas das regiões centro e sul do país para dar lugar às
actividades de manutenção preventiva e correctiva das
infra-estruturas de transporte. A interrupção deverá
afectar as províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, na
região sul, e Tete, no Centro. Segundo indica uma nota
de imprensa, para os efeitos de precaução, todas as instalações deverão ser consideradas como estando permanentemente em tensão.

O CONSELHO Municipal de Maputo encerra a partir da
próxima segunda-feira a Praça da Juventude, localizada
no Bairro de Magoanine, para dar lugar às obras de requalificação. Os trabalhos preliminares a serem executados
pela edilidade contemplam a limpeza, retirada voluntária dos munícipes que exercem actividade comercial
no local, colocação da sinalização e posterior vedação
da praça. Segundo uma nota do Município, esta acção
enquadra-se no Plano de Desenvolvimento Municipal
2019-2023, que preconiza reabilitação e valorização do
património cultural e histórico e monumentos com vista
à promoção do turismo doméstico e internacional.
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Sábado, 29 de Janeiro de 2022

Tema de Fundo

Click da Semana

Estradas não
são para o luto

A

INÁCIO PEREIRA

SEMANA que hoje finda
começou com mais uma
notícia de apertar o coração. Uma grande tragédia
marcou os acontecimentos,
não só dos últimos sete dias, mas do
mês cujo fim é para breve, pelo menos até aqui. Um grande acidente de
viação teve lugar na localidade de
Lua-Lua, distrito de Mopoeia, Zambézia. Envolveu uma “mini-bus” de
transporte semi-colectivo de passageiros e um camião de carga, resultando em 28 mortes e alguns feridos
graves.
As imagens que nos chegaram
dos meios de comunicação foram
chocantes, pois as duas viaturas ficaram completamente destruídas,
viraram sucatas.
No estrago, o mais penoso e
traumatizante ainda está o facto de
constarem, dentre as vítimas mortais, crianças, ou seja, o futuro, estas
flores que foram forçadas a murchar.
Infelizmente estamos diante
da continuação dos desastres que
já há muito tempo têm assolado as
estradas moçambicanas e, como
em várias outras ocasiões, a Estrada
Nacional Número Um foi o palco da
tragédia.
Este sinistro obriga-nos a recuar para um passado mais recente, igualmente banhado por luto,
ferimentos e lágrimas. É o caso, por
exemplo, dos desastres de Maluana,
no distrito da Manhiça, província de

Bonança durante
a tempestade
HÁ quem diga que depois da tempestade vem a bonança. Entretanto, há também aqueles que vêem
a bonança durante a própria tempestade. É o que se verificou há dias
em Boane, durante as inundações
provocadas por constantes chuvas que fizeram transbordar o rio
Umbeluzi. É certo que este acontecimento natural e quase anual
tem trazido muita desgraça para a
população dos bairros ribeirinhos,
mas diante desta situação, há também os que aproveitaram a oportunidade para ganhar dinheiro. É

este o registo do repórter fotográfico Inácio Pereira, nosso colega
da Redacção. Ele registou alguns
desses momentos em que os barcos deixaram de servir para a pesca
e viraram-se para o transporte de
pessoas e bens, quando, para fugir à fúria das águas, somente resta
fazer-se à outra margem do Umbeluzi.
O mais interessante é que tudo isso
aconteceu em coordenação com o
Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP), que aos passageiros nada cobrou pela travessia.

Maputo. Ali, nos meados de 2021,
32 pessoas pessoas perderam a vida
e outras mais ficaram feridas, entre
graves e ligeiros, depois de um autocarro ido da Beira perder o controlo
e colidir com um camião.
Era mais uma tragédia, de várias
outras que fazem o país parar para
pensar no que está a falhar, nas possíveis soluções.
Muitas vozes levantaram-se e
nós mesmos no “Conversas ao Sábado” trouxemos algumas abordagens. O nosso sonho era jamais ter
que escrever sobre, porque muito
gostaríamos de saber que as nossas
vias já não são caracterizadas pelo
luto nem pelo choro.
Naquele mesmo lugar, no mesmo ano e noutros antes, ocorreram
mais acidentes envolvendo viaturas
de transporte público, chegando ao
ponto de alguns seguimentos da sociedade afirmarem que este era um
problema espiritual e, por isso, a sua
solução estava na religião e na tradição africana. Não estamos aqui para
dizer se tal era ou não verdade, entretanto, uma comissão de inquérito
organizada pelo Governo veio provar que o erro humano estava por
detrás de tanto sangue derramado
na estrada. Ou seja, se o motorista
tivesse descansado conforme o recomendado, o condutor do autocarro que vinha da Beira podia ter
chegado ao destino, a cidade de Maputo, mas tal não aconteceu porque

fora do cansaço, a pressa também
tem tomado conta dos automobilistas. Aqui vale citar dois adágios
populares: “A pressa é inimiga da
perfeição” e “Correr não é chegar”.
O “Conversas ao Sábado”, bastante preocupado com a situação,
considera que, para além de só se
apelar para uma condução prudente, urge pensar num conjunto de
políticas concretas visando pôr um
fim definitivo nestas tragédias. A
estrada não pode continuar sinónima de luto, conforme parece no
país nos dias que correm. Conforme
acontece sempre que este tipo de
sinistro ocorre, talvez se deva constituir mais equipas multissectoriais
visando combater estes males, o que
passa por compreender a origem
dos mesmos.
Não há dúvidas de que enquanto não se penalizar como deve ser os
que desrespeitam as regras de trânsito, a sinistralidade rodoviária continuará uma promessa e, de tempo
em tempo, nos pegará desprevenidos, pois ninguém se prepara para
uma tragédia. Que o dinheiro, nestes casos, não continue a falar mais
alto nas escolas de condução, pelo
menos não ao ponto de incapacitar
os instrutores. Que o dinheiro não
tenha poder até ao ponto de fazer
todos renderem-se à corrupção nas
escolas de condução, Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários,
Polícia de Trânsito, enfim, em todos.

Sábado, 29 de Janeiro de 2022
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CIDADE DE MAPUTO

“CASA BRANCA”

Informais vendem na ponte
pedonal ignorando riscos

Ruandês detido por
contrafacção de bebida

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

UM ruandês que se dedicava
à produção, enchimento, rotulagem e selagem de bebida contrafeita, denominada
“Kombucha”, encontra-se
detido na 10.a Esquadra, no
bairro Tchumene, província
de Maputo.
O indiciado, de 36 anos,
começou a produzir a bebida há alguns dias, a partir de
gengibre, limão açúcar e mel,
sem as mínimas condições de
higiene e o devido licenciamento.
O indiciado disse que começou a produzir a “Kombucha” porque muitas pessoas
têm produzido bebidas ca-

seiras em Moçambique.
“Eu estou aqui porque
produzi ‘Kombucha’ em
casa sem o conhecimento
das autoridades. Quando me
prenderam, eu estava para
começar a vender os oito litros que já estavam selados”,
explicou.
O acusado acrescentou
ainda que contratava pessoas
para procurar garrafas na rua
e de seguida lavava os recipientes, encomendou os selos da África do Sul e o rótulo.
Uma das senhoras, por
sinal vizinha do indiciado,
disse que fornecia as garrafas
sem saber para que finalida-

de. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal
(SERNIC) na província de
Maputo, Henriques Mendes, confirmou a detenção,
indicando que o caso já foi
encaminhado ao Ministério
Público.
“Estamos com este indivíduo sob custódia. Ele produzia bebida contrafeita sem
a devida licença.
Denomina ‘Kombucha’,
a mesma é produzida em
muitos países. O caso será
encaminhado ao Ministério
Público e de seguida ao juiz
de instrução criminal”, afirmou.

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190
FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c
XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro ---------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral ------------------ 21629554

HOSPITAIS

Luís Cabral clama
por escola secundária

Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

V

Floresce venda informal na ponte pedonal da “Casa Branca”, na Matola

ENDEDORES do Mercado Trevo, no município da Matola,
ocuparam a ponte de
travessia de peões da
“Casa Branca” para o comércio informal, com todos os
riscos que tal prática representa, sobretudo acidentes de
viação, numa via de tráfego
rápido.
Estes voltaram à estrada,
alguns até vendem na ponte,
depois do trabalho de realocação realizado pelo município
em meados do ano passado.
Lúcia Guambe, que vende
junto à ponte de peões, disse
estar neste lugar porque no
mercado não há clientes.
“Aqui há muito movimento de pessoas que desembar-

cam dos semicolectivos de
passageiros e não têm tempo
de ir ao mercado. Nós estamos
a facilitar a vida dos clientes.
Também vendemos aqui porque precisamos de dinheiro
para o nosso sustento, algo
que não conseguimos dentro
do mercado , disse.
Guambe reconheceu que
a venda nas bermas da Estrada Nacional N4 é interdita, relatando que tem havido
“guerra entre os vendedores
e a Polícia Municipal, mas ali
permanece por causa das vantagens deste lugar tanto para
ela como para os clientes.
Disse que gostaria de ser
colocada num lugar onde há
tanto movimento como o das
paragens.

Em anonimato, um dos
vendedores que se encontra a operar no mercado disse
que, além da falta de clientes,
alegada por muitos, também
há dificuldade de aceder aos
mercados porque os responsáveis não são flexíveis.
“Os responsáveis do mercado, que também são vendedores, dificultam a entrada
de novos colegas, como forma
de impedir que muitas bancas
vendam o mesmo produto e
partilhem os clientes”, indicou.
Apontou que os responsáveis inviabilizam a legalização
da banca pelo requerente, sobretudo para os que arrendam,
sobrecarregando-o de taxas
diárias, mensais e outras que

muitas vezes não têm enquadramento.
Apontou que é por isso que
a maior parte dos vendedores
deste mercado são antigos.
A representante do mercado, Glória Vicente, disse
que das 200 bancas existentes, 60 foram abandonadas
um mês após a sua ocupação.
“O município conseguiu colocar todas as bancas
preenchidas, porém foram
imediatamente abandonadas, alegadamente porque
não há clientes dentro do
mercado. Neste momento,
a paragem está preenchida,
particularmente no fim do
dia, altura em que se intensifica a venda informal”, explicou Vicente.

O BAIRRO Luís Cabral, nos arredores da
capital, tem falta de uma escola secundária para absorver a maior parte dos
adolescentes que terminam o ensino primário, alguns dos quais abandonam os
estudos por não reunirem condições financeiras para se deslocar diariamente a
outros bairros.
Raimundo Macaringue, chefe do quarteirão 64, no bairro Luís Cabral, disse estarem disponíveis na zona, neste momento, três escolas primárias, cujos graduados
nem sempre encontram vagas para prosseguir os estudos.
“As nossas crianças são obrigadas a
percorrer longas distâncias para continuar a estudar, sendo que muitas delas
estudam à noite por falta de vagas”, disse.
Paulo Lisboa, de 51 anos, pai de seis
filhos, todos no ensino secundário, conta
que tem sido um sacrifício enorme porque
o dinheiro que seria para o rancho é destinado ao transporte dos filhos.
“Pedimos ao governo para nos ajudar,
construindo uma escola secundária por-

que aqui as crianças frequentam até 6.ª
classe e depois disso ficam sem estudar,
por isso muitas meninas se casam cedo,
antes de concluir o ensino primário ou o
secundário”, acrescentou.
A Direcção de Educação da Cidade de Maputo reconhece o problema e diz estar a
encontrar espaço para construir novos
estabelecimentos de ensino.
O porta-voz do Serviço de Assuntos
Sociais, Samuel Meneses, disse ao “Notícias” que, mesmo assim, a Educação tem
edificando novas salas em zonas mais críticas.
“A cidade de Maputo é uma excepção.
Já identificámos zonas que precisam de
escolas.
O grande problema é a reserva de espaços. Neste momento, estamos a apostar na requalificação das escolas”, disse.
Apontou que alguns distritos de Maputo
poderão ter mais 45 salas de aula até ao
primeiro trimestre deste ano, nomeadamente KaMavota, que terá mais 10; KaMpfumu, 20; e KaMubukwane, 15.

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

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999
Museu da História Natural – Travessa
do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233

Se tiver COVID-19 sem sintomas, não precisa tomar
medicamentos. Mas atenção, é importante ficar em
isolamento domiciliar para
cortar a cadeia de transmissão, porque mesmo sem
sintomas pode transmitir a
doença a outras pessoas

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
GOVERNO DO DISTRITO DE LARDE
/SECRETARIA DISTRITAL/

AVISO Nº I
Por despacho de 25 de Novembro de 2021, do Excelentíssimo Senhor Administrador
do Distrito, torna – se público que está aberto um concurso de Ingresso no Aparelho do
Estado, para o provimento de Seis (6) vagas nas Carreiras regime Geral e Específicas de
Técnico de Superior de Obras Públicas N1, Técnico Superior de Administração Pública
N1, Técnico Superior de Administração e Informação Financeira N1, Técnico Superior de
Gestão Ambiental N1 e Agente de Serviço, existentes na Secretaria Distrital, vimos por
meio desta propor a abertura do concurso de ingresso no Aparelho do Estado, nos termos
dos Artigos 10 e 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado
pela Lei Nº 10/2017 de 1 de Agosto, conjugado com o No 2 do Decreto Nº 5/2006, de 12
de Abril.
1. Vagas Disponíveis
Estão disponíveis 6 vagas para a Carreira de Técnico de Superior de Obras Públicas N1 (1
Vaga), Técnico Superior de Administração Pública N1(1 Vaga), Técnico Superior N1 (2
Vagas) e Agente de Serviço (2 Vagas), conforme ilustra a tabela abaixo.

No
1

2

5

2.
a)
b)
c)
d)

Carreira
Técnico Superior de
Obras Públicas
Técnico Superior
de Administraçaõ
Pública

Node
vagas

Área de Formação

Onde será afecto

1

Licenciatura em Obras
Públicas

SDPI

1

Licenciatura em
Administração Pública

3

Técnico Superior N1

1

4

Técnico Superior N1

1

Agente de serviço

2

Secretaria

Distrial de
Licenciatura em
Larde
Contabilidade e
Auditoria
Licenciatura em Gestão
SDPI
Ambiental
Secretaria
Ensino Primário
Distrial de
Larde

Requisitos Gerais
Nacionalidade moçambicana;
Idade igual ou superior a 18 anos;
Sanidade mental e Capacidade física compatível com a actividade que vai exercer;
Não ter sido aposentado ou reformado;

e)
f)
g)

Situação militar regularizada (Declaração Militar);
Registo de Identificação Tributária (NUIT);
Possuir habilitações exigidas no respectivo qualificador Profissional correspondente
à vaga que concorre.

3. Requisitos Específicos
3.1- Carreira de Técnico Superior de Obras Públicas
• Nível académico não inferior a Licenciatura afim a uma das áreas de Obras Públicas;
• Ser aprovado em avaliação curricular seguido de entrevista profissional.
• Conhecer a legislação e regulamentação básica.
3.2- Carreira de Técnico Superior de Administraçaõ Pública
• Licenciatura em Administraçãoo Pública, Direito, Economia, Gestão, Sociologia,
Psicologia ou Antropologia;
• Conhecer a legislação e regulamentação básica.

c)
d)
e)

Cópia autenticada de Certificado de Habilitações Literárias do nível a que concorre
ou equivalente;
Certidão de registo criminal;
Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade,

f) Duas Fotos tipo passe;
g) Comprovativo de inscrição ou cumprimento do serviço militar;
h) Copia Número Único de Identificação Tributária do NUIT;
i) Curriculum Vitae.
NB: Na fase de candidatura são dispensados os documentos referidos nas alíneas d), e), f),
g), e h) e serão solicitados aos candidatos admitidos.
5. Métodos de Selecção
O concurso será documental, seguido de entrevista profissional a decorrer no dia 2 para
Técnico Superior e 3 do mês de Março de 2022, e Agente de Serviço, cujo critério de

3.3- Carreira de Técnico Superior de Administração e Informação Financeira N1
• Possuir, no mínimo, o nível de licenciatura ou equivalente em Gestão, Economia,
Contabilidade e Finanças, Auditoria, Administração de Empresas ou área afim;
• Possuir profundos conhecimentos e experiência de trabalho na respectiva área de
formação;

selecção obedecerá:
a) A nota de conclusão do curso com 75% do peso.
b) Entrevista profissional com 25% do peso.

Conhecer e dominar as metodologias de elaboração e análise dos balancetes
financeiros das áreas bancária e empresarial; e
• Conhecer a legislação e regulamentação básica.
3.4- Técnico Superior de Gestão Ambiental N1
• Possuir uma licenciatura em Gestão Ambiental ou equivalente;

As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas na vitrina deste Serviço,
bem como, o conteúdo, a data e o local da entrevista profissional.

• Conhecer a legislação e regulamentação básica.
3.5- Carreira de Agente de Serviço
• Habilitações escolares mínimas do Segundo Grau do nível Primário Básico do
Subsistema de Educação ou equivalente,

da pauta definitiva no Boletim da República.

•

•

Conhecer a legislação e regulamentação básica.

4. Admissão ao Concurso
A admissão ao concurso é solicitada ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito
através de um requerimento com assinatura reconhecida acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Declaração de Compromisso de honra, que mostra não ter sido aposentado ou
reformado no Aparelho do Estado;
b) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou certidão de nascimento autenticada;
Secretaria Distrital de Larde, cita na Rua Principal. Telefone: 26730000, NUIT 5000 59486

6.

Lista de admitidos e excluídos

7. Validade do concurso
O prazo de validade do concurso é de 3 (três) anos, contados a partir da data de publicação

8. Local e Período de Submissão de candidatura
As candidaturas decorrerão por um período de 30 dias de Calendário contados a partir
do dia 26 de Janeiro a 25 de Fevereiro de 2022 e as mesmas deverão ser submetidas até
15.30h da última data no horário normal de expediente, na Secretaria Geral da Secretaria
Distrital, sita na Av./Rua Estrada Principal.
À consideração Superior.
A Secretária Permanente
_______________________
Ana Paula Edmundo Banana
(Técnica Superior N1)
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Sábado, 29 de Janeiro de 2022

ECONOMIA

CABO DELGADO

PUBLICIDADE

Empresários
recebem apoio para
relançar negócios

C

ERCA de quinhentos
agentes económicos de
micro e pequena dimensão, que actuam
no ramo de transformação, particularmente nas
agro-indústrias alimentares,
dos distritos afectados pelo
terrorismo na província de
Cabo Delgado vão beneficiar
de financiamento e assistência
técnica para relançar as suas
actividades.
A informação foi avançada
ontem, na cidade de Pemba,
pelo Ministro da Indústria e
Comércio, Carlos Mesquita, durante o lançamento de
linhas de financiamento no
âmbito do Programa de Relançamento do Sector Privado
(PRSPIII).
De acordo com a fonte, o
Governo fez uma distribuição
das linhas de financiamento
abrangendo agentes económicos dos distritos de Mocimboa
da Praia, Quissanga, Mueda,
Palma, Muidumbe e Macomia.
Segundo o dirigente, a selecção dos agentes económicos contou com a contribuição
das estruturas do Governo local, do sector empresarial e das
autoridades comunitárias.
“Temos como pressupostos requisitos acessíveis com

09:30

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ABSA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BCI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BIM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BNI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ECOBANK

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

FIRST CAPITAL BANK S.A.

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

FNB

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

MZB

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

SGM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

UBA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ÚNICO

63,20

64,45

63,20

64,45

63,20

64,45

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,83

63,83

63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 28.01.2022
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,20

MÉDIA

64,46

63,83

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
28 de janeiro de 2022
1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
FPC
FPD
Prazo
(a)
Valor
(dias)
Valor
Taxa
4,097.38
Overnight
10.25%

(a)

Taxa
16.25%

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
5,947.00
Taxa Média Ponderada
13.37%
Data última colocação
19-jan-22
Valor colocado Tipo B
0.00
Taxa Média Ponderada
n.a
Data última colocação
23,419.00
BT em Carteira
13.36%
Taxas BT em Carteira
Taxa últimas 6 colocações
13.36%

182 dias
2,045.00
13.38%
19-jan-22
241.00
13.38%
24-jan-22
19,604.00
13.38%
13.38%

364 dias
1,488.00
13.40%
19-jan-22
163.00
13.40%
24-jan-22
104,206.00
13.36%
13.40%

Total/Média
9,480.00
13.37%
19-jan-22
404.00
13.38%
24-jan-22
147,229.00
13.36%
13.38%

63 dias

Total / Média

3,301.20
13.25%
8-dez-21

64,607.09
13.29%
26-jan-22

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Descrição
07 dias
28 dias

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)

Valor

VENDA DEFINITIVA
Valor

Taxa

Taxa

procedimentos simplificados
-menos burocráticos, para
que os fundos cheguem rapidamente aos beneficiários”,
disse.
Para o ministro, com este
apoio serão recriadas as capa-

cidades estruturais e de serviços nas zonas rurais, bem
como o restabelecimento do
comércio rural, do agro-negócio e de pequenas indústrias de
agro-processamento, potenciando a capacidade competi-

tiva das MPME afectadas pelo
terrorismo.
O governante explicou
ainda que estas acções estão
inseridas no quadro do Programa Nacional Industrializar Moçambique (PRONAI),

uma iniciativa que visa fazer o
aproveitamento do potencial
económico do país através
do relançamento e fortalecimento do desenvolvimento
industrial sustentável e inclusivo local.

Necessários mais de 2.2 mil milhões
para reposição de estradas destruídas

área de Serviços ao Cliente em
Quelimane, Maria Quipisso,
garantiu que já decorrem trabalhos com vista a reposição da
corrente.
“O levantamento que fizemos ainda é preliminar porque
ainda temos equipas no terreno a trabalhar. Neste momento

temos (no chão) 47 postes de
média tensão. Em Morrumbala,
temos 12, Derre (5), Namacurra
(8), Mopeia (8), Zalala (5). Este
número poderá subir”, disse.
A fonte explicou ainda ser difícil quantificar, em termos
financeiros, os prejuízos causados pela depressão tropical.

Segundo uma nota da
EDM, equipas técnicas da empresa continuam no terreno e
em prontidão para restabelecer o fornecimento de energia
eléctrica nas regiões afectadas
pela “Ana”.
Até quinta-feira, os trabalhos para a reposição de energia

registavam progresso assinaláveis, faltando por religar 32.566
famílias, sendo 23.749 na região Centro e 8.817 em Norte.
Na zona Centro, na província de Tete apenas o distrito de
Tsangano ainda está sem corrente eléctrica, cuja reposição
estava prevista para ontem. Já
em Manica, a energia eléctrica
encontra-se completamente
religada. Na Zambézia continuam sem corrente os distritos
de Lugela e Mocuba, podendo
ser religados hoje.
Já na região Norte estão por
religar os distritos de Moma,
em Nampula, e Muidumbe,
em Cabo Delgado. O primeiro poderá acesso à corrente
hoje. O trabalho nestes locais
está a ser dificultado pelas
intensas chuvas que continuam a cair. O fornecimento
de energia a Marromeu continua condicionado devido à
queda de uma das torres na
Linha Chimuara-Marromeu.
Entretanto, as instituições
sociais e do Estado, neste
distrito, estão a ser alimentadas por geradores.

FMI apreensivo com crise imobiliária na China
O FUNDO Monetário Internacional (FMI) alertou ontem
que uma crise imobiliária mais profunda na China pode
ter “efeitos negativos” para a economia mundial, quando
muitas construtoras do país estão a lutar pela sobrevivência.
Vários grupos imobiliários do país estão a tentar reduzir a sua dívida depois de os reguladores terem imposto
limites na alavancagem do sector. Isto alimenta receios
sobre possíveis incumprimentos e turbulência nos mercados financeiros.
No caso mais mediático, os investidores temem que
o grupo Evergrande, a construtora mais endividada do
mundo, com um passivo de cerca de 260 mil milhões de
euros, falhe o pagamento das suas dívidas.
“Uma desaceleração mais acentuada do que o espe-

rado no sector imobiliário pode ter uma diversidade de
efeitos negativos na procura global”, disse o FMI, num
relatório sobre a economia chinesa.
O imobiliário e a construção representam mais de um
quarto do Produto Interno Bruto (PIB) do país e servem de
motor para muitos outros sectores, tendo desempenhado
um papel fundamental na recuperação pós-pandemia.
Para o FMI, no pior dos cenários, uma “desaceleração
repentina e dramática do crescimento na China, teria repercussões globais” no comércio internacional e no preço
das matérias-primas, alertou o Fundo.
A instituição, com sede em Washington, reduziu a sua
previsão de crescimento para a China para 4,8% este ano,
menos 0,8%, face à projecção para Outubro.
A economia do país cresceu 8,1%, em 2021.

A China mantém uma política de “zero casos” da Covid-19, que envolve a imposição de restrições nas entradas
no país, com quarentenas de até três semanas, e testes em
massa e medidas de confinamento selectivas quando um
surto é detectado.
O país mantém as fronteiras encerradas desde Março
de 2020.
Estas medidas permitiram ao país asiático conter o
vírus a partir da Primavera de 2020 e retornar a uma vida
quase normal, mas pesa agora muito sobre a actividade
económica e o consumo.
Muitos sectores, incluindo transportes, turismo ou
restauração, ainda não voltaram ao nível de 2019.
Este ano, o vírus “vai continuar a dificultar a recuperação do consumo” na China, alertou o FMI.

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Data da última compra

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
43.79
43.79
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
12.20%
12.20%
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

BT's em Carteira dos Bancos
BT's em Carteira do Público

58,890.60
13.28%
26-jan-22

5,716.49
13.37%
26-jan-22

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1,989.66
0.00
0.00
Taxa Média Ponderada
21.00%
-

Instituições de micro-crédito locais terão a responsabilidade de financiar e apoiar as MPME

PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

A PROVÍNCIA da Zambézia
precisa de mais de 2.2 mil milhões de meticais para a reposição de infra-estruturas rodoviárias destruídas à passagem
da tempestade tropical “Ana”.
A informação foi divulgada, quarta-feira, em Quelimane, na reunião do Comité
Operativo de Emergência, dirigida pelo Ministro das Obras
Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, João Machatine.
A destruição de infra-estruturas rodoviárias, na Zambézia, tornou intransitáveis
cerca de oitocentos quilómetros de estrada.
Entretanto, já iniciaram
trabalhos de reparação dos
danos na ponte sobre o rio Licungo, que liga os distritos de
Namacurra e Maganja da Costa.
Ainda na Zambézia, perto
de 60 mil famílias ficaram sem
acesso à corrente eléctrica. A
situação afecta particularmente os distritos de Quelimane,
Derre, Morrumbala, Chinde,
Mopeia, Namacurra, Nicoadala
e Luabo.
A directora da EDM para a

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :28/01/2022

142,287.98
4,941.02

6-nov-17

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0.00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11,090.44
Taxa Média Ponderada
13.30%
Data da última compra

11-out-16

Total / Média

1,989.66
21.00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

0.00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República
de Moçambique, denominados em moeda nacional e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de
leilão aos operadores do mercado monetário.
Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor,
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-01-2022 A 31-01-2022)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador,
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

13.25%
13.30%
5.30%

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique compra por via de leilão,
títulos (BT's) que estão na posse dos operadores do mercado e injectando liquidez no mercado.

18.60%

Facilidade Permanente de Depósito (FPD) - depósitos livres em moeda nacional efectuados pelos operadores do mercado
que se encontrem com excessos temporários de liquidez.

Taxa de juro de Política monetária (MIMO) - principal sinalizador e taxa de intervenção do BM no MMI.
É fixada pelo Comité de Política Monetária (CPMO).
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.
Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

Maputo, 28 de Janeiro de 2022.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 021/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 28 Janeiro
de 2022
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,46

63,83

4,05
5,38
4,05
1,47
3,51

4,13
5,49
4,13
1,50
3,58

4,09
5,44
4,09
1,48
3,55

546,67
78,13
27,41
167,20

557,56
79,69
27,95
170,53

552,12
78,91
27,68
168,86

11,70
49,41
9,92
9,93
9,45
84,53
7,02
6,67
67,77
70,33

11,94
50,39
10,12
10,13
9,64
86,22
7,16
6,80
69,13
71,73

11,82
49,90
10,02
10,03
9,55
85,38
7,09
6,74
68,45
71,03

2.
OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Àfrica do Sul
Rand
Botswana
Pula
eSwatini
Lilangueni
Mauricias
Rupia
Zâmbia
Kwacha

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda
PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Brasil
Real
Canada
Dolar
China/Offshore
Renminbi
China
Renminbi
Dinamarca
Coroa
Inglaterra
Libra
Noruega
Coroa
Suécia
Coroa
Suíça
Franco
União Europeia
Euro
3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.785,42000
Venda.............. 1.785,93000

3,2500000
0,5187100

%
%

Maputo, 31.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

Sábado, 29 de Janeiro de 2022
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CIDADE DA BEIRA

ARQUIVO

Menos candidatos
concorrem
à UniLicungo

A malária é um problema de saúde pública no país

Reduzem casos de malária

Decorreram esta semana exames de admissão à UniLicungo

R

EDUZIU o número
de candidatos inscritos nos exames de
admissão à Universidade Licungo (UniLicungo) - Extensão da Beira, no presente ano lectivo.
De acordo com o porta-voz desta instituição
de ensino superior, António Braço, nos exames que
terminaram ontem, foram
inscritos 2955 candidatos,
contra os 3617 inscritos em
2021, o que corresponde a
uma redução de 18,3 por

cento.
A baixa do número de
candidatos é justificada com
a descontinuação de cinco
cursos nas duas faculdades
sediadas na cidade da Beira,
segundo o porta-voz.
“Quando houve a extinção da Universidade Pedagógica para a criação de
cinco novas instituições de
ensino superior, tivemos de
ajustar alguns cursos àquilo
que é a nossa missão e visão”, explicou.
Acrescentou que, além

de descontinuar, a UniLicungo está a criar novos cursos, alguns dos quais estão
em processo de acreditação,
o que poderá aumentar progressivamente o número de
vagas nos próximos anos.
Braço revelou que para
o presente ano os candidatos concorrem a 1307 vagas
de vários cursos ministrados
nas faculdades de Letras e
Humanidades e Ciências e
Tecnologias.
Quanto ao protocolo
sanitário para evitar a dis-

seminação da Covid-19,
António Braço garantiu que
a sua instituição cumpriu
escrupulosamente todas as
medidas de prevenção.
“Logo na entrada havia
um sistema para desinfecção
das mãos e dos pés, medição
de temperatura. As salas de
aula foram desinfectadas
antes e em cada intervalo de
exames”, disse.
Aproveitou para informar que o ano académico de
2022 na UniLicungo vai iniciar a 14 de Fevereiro.

A INCIDÊNCIA da malária
reduziu na cidade da Beira
em 21 por cento nos últimos
quatro meses, com o registo,
de Outubro de 2021 a Janeiro
deste ano, de 2078 episódios,
contra os 2628 notificados em
igual período do ano transacto.
A informação foi dada a
conhecer ao nosso Jornal pelo
médico-chefe da cidade, Manuel Seco, que explicou que
tal redução se deve ao facto de
a população estar a acatar as

recomendações emitidas nas
comunidades pelos técnicos
de saúde.
Segundo o nosso entrevistado, as pessoas já começaram a usar correctamente as
redes mosquiteiras, a eliminarem charcos, a limparem o
capim ao redor das suas casas,
entre outras formas de evitar
a proliferação dos mosquitos.
Além disso, Seco explicou
que os técnicos têm igualmente lembrado às pessoas a
necessidade de se dirigirem

de imediato aos centros de
saúde quando tiverem qualquer suspeita da malária para
que possa ser diagnosticada
em devido tempo.
O médico-chefe da cidade da Beira disse ser desejo
do seu sector que a população continue a prevenir-se
da malária, que tem sido uma
das maiores causas de mortes
no distrito da Beira.
Enquanto isso, adiantou
que prosseguem nas unidades
sanitárias as palestras sobre

SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

COVID-19

a necessidade de tratamento
da malária, em que os doentes devem completar todas as
doses recomendadas.
A propósito, recordou
que o paciente que não trata
a doença corre o risco de desenvolver malária complicada.
Apelou aos cidadãos para
estarem atentos a sintomas
como febres, mal-estar, entres outros, de modo a dirigirem-se o mais rápido possível à unidade sanitária.

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.graﬁca@snoticias.co.mz

Vacinadas mais de 44 mil pessoas
QUARENTA e quatro mil, oitocentos e noventa cidadãos
de idades compreendidas
entre 18 e 30 anos já foram
imunizados com a dose única
da vacina da Johnson-Johnson na cidade da Beira, dos
143.618 previstos.
Segundo o médico-chefe da cidade, Manuel Seco, a
campanha de vacinação decorre sem sobressaltos e sem
registo de pessoas com efei-

tos secundários ou colaterais.
Apesar desta constatação,
Seco lamentou que ainda
existam pessoas com receio
de tomar a vacina, ignorando que o imunizante é seguro
e eficaz para a prevenção de
casos graves da doença.
Manuel Seco revelou ainda que o seu sector está a intensificar palestras nos locais
de grande aglomeração de
pessoas com vista a garantir

que maior número de cidadãos seja vacinado contra o
novo coronavírus.
Indicou ainda que a toma
da segunda dose das vacinas
da AstraZeneca e Verocell,
para as pessoas que apanharam a primeira entre 4 e 20 de
Dezembro do ano passado,
também decorre a um ritmo
satisfatório.
A propósito, apontou
que, desde o início da ad-

ministração destas vacinas,
103.313 pessoas já foram
imunizadas, correspondendo
a 84 por cento dos 120.008
cidadãos previstos.
Manuel Seco acredita que
com a afluência das pessoas
que se regista nos últimos
dias em todos os postos de
vacinação se consiga alcançar, até ao fim do processo,
acima de 95 por cento da
meta.
Trata-se de indivíduos
dos 30 aos 49 anos de idade

residentes nas zonas urbanas, assim como pessoas com
idade igual ou superior a 50
anos que vivem nas zonas
rurais.
Apelou aos cidadãos não
abrangidos nas fases anteriores para que vacinem, para se
prevenirem de casos graves
da Covid-19. O médico-chefe da cidade exortou ainda
para que as pessoas continuem a respeitar e cumprir
as medidas básicas de prevenção da doença.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE BOANE
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LÚCIA
FRANCISCO E EUSÉBIO LUÍS
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de treze de Outubro de dois
mil e vinte e um, exarada de folhas oitenta e oito a folhas oitenta e nove verso, do
livro de notas para escrituras diversas número vinte e nove-A, da Conservatória
dos Registos e Notariado, a cargo de Hortência Deolinda Lasse Uaquene,
Conservadora e Notária Superior, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Lúcia Francisco e Eusébio Luís, no estado que eram de
casados entre si, sob o regime de bens adquiridos, naturais de Homoíne, falecidos
nos dias vinte e três de Setembro de dois mil e dezoito e quinze de Fevereiro de
dois mil e onze, no Centro de Saúde de Namaacha e Bairro “B” Namaacha, filhos
de Francisco Gimo e de Felismina Tafulo, Luís Uache e de Felizarda Uetimane, com
última residência que foi em Namaacha, Bairro “B”, respectivamente.
Mais certifico que na referida escritura foram declarados únicos e universais
herdeiros, seus filhos: Francisco Domingos de Eusébio Matos, Esperança da
Lúcia Chiluele Mathule, Cremildo Luís Eusébio Mathule, solteiros, maiores,
naturais de Homoíne, Moamba e Namaacha, respectivamente, residentes em
Boane, Aulíria Ivete da Lúcia e Cátia Hermínia Isabel da Lúcia, solteiras,
maiores, naturais e residentes em Namaacha.
Que os falecidos deixaram bens e não deixaram testamento nem qualquer outra
disposição de última vontade.
Que não há outras pessoas que segundo a lei lhes prefiram ou com eles possam
concorrer a sucessão da herança. Que da herança fazem parte bens móveis e
imóveis.
Está Conforme
Boane, aos 25 de Novembro de dois mil e vinte e um
O Notário
Augusto Eduardo Focholo
1248

A UpEnergy Group, Moçambique está organizando reunião de consulta às partes
interessadas para recolher feedback sobre o projecto UpEnergy – Programa
de Impacto Social e Climático. A UpEnergy Group é a entidade Coordenadora/
Gestora do GS ID 10963, UpEnergy – Programa de Impacto Social e Climático.
O PoA (e seus VPAs 1 a 14) é registrado no Global Standard for the Global Goals
(GS4GG) para certificar a contribuição do PoA para o alcance de vários ODS.
O objectivo do Programa de Actividades Gold Standard (PoA) é fornecer
aos usuários finais tecnologias de cozimento com eficiência energética
e sistemas de água segura (WPS) com o objectivo de reduzir as emissões
de gases de efeito estufa (GEE) da queima de madeira não renovável
biomassa e/ou carvão para cozinhar e tratamento de água para tornála segura para consumo. Assim, o PoA apoia os objectivos pretendidos
de redução do consumo de combustível, melhoria da saúde, redução
do desmatamento e redução das emissões de GEE em Moçambique.
Deste modo, convidamos aos elementos da sociedade civil, sector
privado e demais para uma reunião de consulta pública para a discussão
e partilha de comentários/ideias em relação ao projecto, no que
diz respeito aos seus impactos ambientais, económicos e sociais, de
tal forma que os resultados da discussão e recomendações possam
ser incorporados no desenho final e implementação do projecto.
Para uma melhor organização do evento, aguardamos a
CONFIRMAÇÃO DA VOSSA PARTICIPAÇÃO. Para mais informações
e confirmação, queiram contactar os número/email abaixo.
Agenda: Discutir e receber feedback sobre o desenvolvimento do projecto de
disseminação de fogões de cozinha melhorados e sistemas de purificação de
água que economizam energia/combustível.
Data da Consulta Pública: 28 de Fevereiro de 2022
Hora: 10 horas
Local: Pensão Martins, Av. 24 de Julho nº1098, Maputo, Moçambique
Email:
emmett@upenergygroup.com,technical@upenergygroup.com
Telefone: (+258) 84 3817 527
1250
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COM MAIS DEZ INCINERADORAS

País regista 199 positivos
e 626 recuperados da SARS-CoV-2

Japão apoia MISAU
no descarte de resíduos
de vacinas da Covid-19

CENTO e noventa e nove pessoas acusaram
positivo para o novo coronavírus (SARS-CoV-2) em 2165 amostras testadas ontem
no país e 626 foram declaradas recuperadas
da infecção por este vírus.
De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde (MISAU), a cidade de Maputo
contribuiu com 33 contaminações, Niassa
com 26, Zambézia e Maputo com 24 episódios para cada. A maioria destes casos foi
registada em menores de zero a 14 anos e
indivíduos na faixa etária entre 25 e 34 anos.
No que se refere aos recuperados, os dados da Saúde indicam que 181 foram declarados na província do Niassa, 141 na cidade
de Maputo, 115 em Gaza, 108 na Zambézia e
81 em Tete, elevando, assim, para 209.396 o
total de curados no país.
Ainda segundo o documento da Saúde,
um indivíduo de 43 anos, do sexo mascu-

O

Saúde em Gaza preparada
para época chuvosa

U. MATULA

PAÍS conta desde ontem com mais dez incineradoras que vão
garantir o descarte de
resíduos de vacinas
da Covid-19, obedecendo a
padrões de qualidade recomendados para a saúde das
pessoas e do meio ambiente,
em todas as províncias.
Trata-se de uma doação
do governo japonês, através
da Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF),
que visa reforçar o Sistema
Nacional de Saúde no processo de vacinação em curso.
Os equipamentos entregues fazem parte de um lote
que inclui três câmaras de
frio para a conservação de
vacinas, que deverão chegar
ao país em finais do próximo
mês, para as províncias de
Maputo, Sofala e Zambézia.
Ao todo, o governo do
Japão desembolsou mais de
723 mil doláres para responder a prioridades identificadas no Plano de Resposta
Nacional à Covid-19.
Falando na cerimónia de
entrega do material, o embaixador do Japão, Kimura
Hajime, disse ontem, em
Maputo, que a doação é em
cumprimento de uma promessa feita ao governo moçambicano no ano passado

O donativo poderá ser útil também após a pandemia

de apoiar o combate à pandemia.
“Felizmente, parece que
a quarta vaga terminou, mas
ainda vêm outras, por isso
temos de ficar preparados.
Vamos continuar a cooperar
com Moçambique e com as
organizações da ONU, como
o UNICEF, para ajudar no

combate à Covid-19”, disse.
A representante do UNICEF, Maria Luisa Fornara,
garantiu que o apoio inclui
a logística para a instalação,
bem como o reforço da capacidade dos técnicos do Ministério da Saúde para operar
e manter os equipamentos
de gestão de resíduos e a ca-

deia de frio.
A directora nacional de
Assistência Médica no MISAU, Luísa Panguene, disse
que, além de alargar a capacidade de conservação de
vacinas e descarte seguro do
lixo hospitalar, o donativo
vai permitir poupar recursos
que eram usados para alu-

guer de sistemas de frio para
conservação de vacinas.
Sobre as incineradoras,
explicou que as dez serão
distribuídas por todas as
províncias, com excepção
da cidade de Maputo, que
já dispõe de um sistema de
gestão e descarte do lixo
hospitalar.

AFIRMA MINISTRO DOS TRANSPORTES

Oficinas devem garantir
manutenção de autocarros
AS empresas contratadas
para garantir a manutenção periódica dos autocarros adquiridos pelo
Governo e alocados às cooperativas devem exercer o
seu trabalho com responsabilidade e celeridade.
O ministro dos Transportes e Comunicações,
Janfar Abdula, disse recentemente que a questão
é crucial porque garante a
longevidade dos autocarros.
Referiu que também há
queixas de falta de paga-

lino, perdeu a vida vítima da Covid-19 na
quinta-feira, na província de Gaza, aumentando para 2165 o cumulativo de óbitos por
esta doença no território nacional.
As estatísticas do MISAU mostram
igualmente que de quinta-feira para ontem
14 pacientes foram internados com complicações ligadas à Covid-19, sete dos quais
na cidade de Maputo e outros quatro receberam alta hospitalar, sendo dois na cidade
de Maputo e os restantes em Inhambane e
Cabo Delgado.
Actualmente, 76 doentes recebem cuidados médicos nos centros de tratamento
da Covid-19 e em outras unidades hospitalares. Destes, 31 estão submetidos a oxigenoterapia.
Com estes dados, o país tem um cumulativo de 223.612 positivos e 12.047 casos
activos.

mento por alguns operadores, além dos que não
honram com o pagamento
das letras dos seus autocarros.
“Além de adquirir autocarros, o Governo assume
os custos de manutenção.
Para o efeito, assinámos
contratos com algumas
empresas para garantirem
este serviço, e temos feito
a nossa parte”, disse.
Referiu que o Instituto
Nacional dos Transportes Rodoviários (INATRO)
tem estado a trabalhar para

aprimorar os mecanismos
de controlo de velocidade,
para evitar desastres.
Acrescentou que é
frequente a ocorrência
de mortes de pessoas em
consequência de acidentes de viação porque os
carros circulam à alta velocidade.
“Queremos aprimorar
uma ficha de controlo de
viagem, sobretudo para os
veículos de transporte de
passageiros, para se saber
quanto tempo uma viatura leva de um ponto para

o outro. Assim, pensamos
que é possível reduzir o
nível de acidentes”, precisou.
Esclareceu que em cada
posto de controlo o automobilista será supervisionado e a partir daí será
possível saber a que velocidade circulava. Preocupa
igualmente o MTC o estado
mecânico de certas viaturas, devendo-se trabalhar
com os centros de inspecção de veículos para aprimorar os serviços.
Referiu que alguns

centros de inspecção de
veículos não têm prestado o serviço com rigor,
contribuindo para a circulação de muitas viaturas com problemas mecânicos.
“Temos indicação de
que alguns centros de inspecção não têm exercido o
seu trabalho e contribuem
para a circulação de viaturas com deficiências mecânicas. A consequência disso é a ocorrência frequente
de acidentes de viação nas
nossas estradas”, disse.

Maputo projecta aumento da produção global
A PROVÍNCIA de Maputo prevê atingir
este ano uma produção global de 122 mil
milhões de meticais, havendo projecção
de arrecadação de receitas próprias no
valor de 76,3 mil milhões de meticais,
um crescimento estimado em 7,8 por
cento em relação ao ano passado.
O Conselho Executivo Provincial de
Maputo (CEPM) definiu como principais
objectivos melhorar a oferta e qualidade
dos serviços públicos, assim como pretende elevar a capacidade de gestão do
ambiente, com a promoção da ocupação
ordenada da terra.
De acordo com o Plano Económico
e Social (PES) de 2022, aprovado pela
Assembleia Provincial, a meta é garantir

a segurança alimentar com a produção
de 4.3 milhões de toneladas de produtos diversos, um crescimento de 3,6 por
cento.
De acordo com o documento que
orienta a operacionalização do Programa Quinquenal do Governo, as receitas
previstas serão influenciadas, em grande parte, pelos sectores da Agricultura,
Pescas, Terra e Ambiente, Transportes e
Comunicações, incluindo Obras Públicas.
No sector da Educação, o governo
provincial prevê para este ano adquirir
240 carteiras escolares que irão beneficiar 1440 alunos; introduzir o curso
nocturno nas escolas secundárias de Bili

e Chinonanquila, no distrito de Boane.
Está, igualmente, prevista a abertura de três novas escolas primárias do
primeiro grau, sendo duas no distrito
da Manhiça e uma em Matutuíne. Serão
também abertas cinco escolas do ensino
secundário, uma no distrito de Boane,
três na Matola e uma na Manhiça.
Para reforçar a capacidade de assistência às escolas da província, o governo
de Maputo prevê admitir 627 professores, sendo 368 de nível quatro (N4), 140
de N3 e 119 do N1, representando um
crescimento de cerca de 45 por cento.
Serão também contratados 208 alfabetizadores que irão assistir 3640 alfabetizandos, dos quais 2254 são mulheres.

Na área da Saúde, pretende-se manter, este ano, a cobertura de partos institucionais em 60 por cento, com a meta
de assistir 103.632 parturientes, assim
como manter a cobertura de crianças
completamente vacinadas em 100 por
cento, vacinando 61.164 petizes.
Será também incrementada a taxa
de notificações da tuberculose de 313,
em 2020, para 368, em 2022, por cada
100 mil habitantes, e aumentar a taxa de
cobertura do Tratamento Anti-Retroviral (TARV) em mulheres grávidas, de 99
para 100 por cento no presente ano.
A taxa de cura de crianças tratadas
com desnutrição aguda vai aumentar de
85 para 90 por cento em 2022.

O SECTOR da Saúde em Gaza
está preparado para responder
a qualquer situação que possa
ocorrer na presente época chuvosa, como doenças diarreicas e
aumento de casos de malária.
Segundo o médico-chefe
provincial de Gaza, Sérgio João,
o sector dispõe de medicamentos suficientes para atender a
população com diagnóstico
de malária, diarreias e outras
doenças, em todos os distritos,
sobretudo nos de difícil acesso,
como Massangena, Chicualacuala, Chigubo e Guijá.
Referiu que foi alocado um
“stock” de material médico para
um período de três meses, contados a partir de Dezembro do
ano passado, até Fevereiro.
Anotou que mesmo com
a disponibilidade de fármacos
para os três meses de incidência

das chuvas o sector não parou de
distribuir para os restantes distritos, para que não haja ruptura.
“Estamos confortáveis em
relação aos medicamentos para
responder à demanda da época
chuvosa. O ‘stock’ de antibióticos e outros medicamentos para
atender a todas as doenças, incluindo crónicas, é suficiente”,
assegurou o médico-chefe.
Dados epidemiológicos da
primeira semana deste ano indicam que a malária aumentou em
1,1 por cento, com 4142 pacientes que deram entrada nas unidades sanitárias da província,
contra 4090 de igual período do
ano passado.
No sentido inverso, estão os
casos de diarreias, que registaram redução significativa, de
23,5 por cento, com 420 casos
atendidos, contra 549 da pri-

meira semana de 2021.
Em termos globais, a malária reduziu de 295.481 casos em
2020 para 237.718 no ano passado, acontecendo o mesmo com
as diarreias, cujos casos baixaram drasticamente, para 18.018
no ano passado, contra 23.314
pacientes com esta patologia
que foram atendidos em 2020,
o que representa uma redução
de 22,7 por cento.
Entretanto, Sérgio João apelou à população para que tome
medidas de precaução face aos
riscos que a época chuvosa representa à saúde, acrescentando
estar em curso disseminação de
mensagens de prevenção nas
comunidades, aconselhando o
uso devido das redes mosquiteiras e o recurso às unidades sanitárias em caso de alguma sintomatologia.

Sector da Saúde com disponibilidade de medicamentos

Nampula recebe reforço
de docentes para o EP1
O SECTOR da Educação na província de Nampula recebeu 180
professores de N4 recém-formados nas províncias de Maputo, Gaza, Sofala e Tete, para
fazer face ao défice no nível primário no presente ano lectivo
escolar.
Dados em nossa posse indicam que Nampula tinha aberto
2500 vagas para professores,
na sua maioria de N4, das quais
apenas 1363 foram preenchidas
e 1137 não foram ocupadas por
falta de candidatos.
O director do Gabinete do
Governador da Província de
Nampula, Rodrigues Ussene,

falando em nome do Conselho
Executivo Provincial (CEP) na
recepção simbólica de um grupo dos professores, explicou
que por se tratar de uma região
vasta, com 23 distritos, alguns
docentes serão colocados nas
povoações, localidades e sedes
distritais.
Rodrigues Ussene apelou
aos professores recém-chegados para se protegerem do HIV/
SIDA, que pode comprometer
os esforços de provisão de recursos humanos para o sector e
a província ter de voltar a recrutar nos próximos quatro anos.
Outro pedido formulado

aos professores é para se livrarem do orgulho e do espírito
de regionalismo, uma vez que
estes se vão juntar outros colegas nos distritos onde serão
colocados.
Alertou os docentes deste
nível formados na província de
Nampula sobre a existência de
concursos públicos abertos em
todos os distritos da província.
“Se existem colegas professores que neste momento
não estão a trabalhar, que se
apresentem nos distritos onde
foram lançados concursos para
o provimento de vagas”, apelou
Ussene.

PUBLICIDADE
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CIDADE DE NAMPULA

Município investe
na reabilitação
de estradas

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

HOSPITAIS
Hospital Central de Nampula 846397669/840142500
Hospital Geral de Marrere 872477831

POLICIA
Piquete Operativo –
26213070/846019452
Piquete SERNIC – 970070547
Polícia Camarária – 846902640
1.ª Esquadra - 842261454
2.ª Esquadra - 847340320
3.ª Esquadra - 842931393
4.ª Esquadra - 843930708
5.ª Esquadra - 846730641
6.ª Esquadra - 840237233
7.ª Esquadra - 846183694

O HCN tem estado a atender muitas doentes com diarreia

Aumentam casos
de diarreia em crianças

O

HOSPITAL Central
de Nampula (HCN)
está a registar nos últimos dias aumento
de entrada de pessoas, principalmente crianças,
com diarreia.
A informação foi dada pela
porta-voz do maior estabe-

lecimento sanitário da região
norte do país, Dalva Cossa,
que alertou para o facto de a
falta de saneamento poder vir
a agravar a situação de diarreia
e outras doenças na cidade de
Nampula.
A fonte sublinhou que
a direcção do hospital está

preocupada porque são muitas
mães que trazem crianças para
os serviços de pediatria padecendo de diarreia.
“Para evitar essa situação, é necessário que também
mantenhamos ou observemos
de forma rigorosa as medidas
de higiene individual e colec-

tiva nesta época chuvosa, o
que passa também pelo consumo de água potável”, disse.
Cossa aconselhou os citadinos
a acorrerem às unidades existentes na cidade de Nampula
se tiverem diarreia para que
tenham o devido tratamento,
antes que atinjam a fase aguda.

MUSEUS
Circula-se nestas condições em algumas estradas de Nampula

vidades e no orçamento de
2022, sendo que numa primeira fase foi definido como
prioridade o tapamento de
buracos com asfalto nas ruas
e avenidas da cidade.
De acordo com o director
do Gabinete de Comunicação
e Imagem, Nelson Carvalho,
enquanto isso acontece serão
pavimentadas as estradas de
diferentes bairros, incluindo
a construção e reabilitação
de passeios e a manutenção
de edifícios como sedes dos
postos administrativos, di-

O MUNICÍPIO de Nampula
perspectiva investir mais de
120 milhões de meticais na
pavimentação de estradas
que dão acesso aos bairros,
aquisição de equipamentos e
outras iniciativas.
Informações em poder
do “Notícias” referem que o
valor é proveniente de várias fontes, desde receitas
próprias, Fundo de Estradas,
Fundo de Investimento Autárquico e de parceiros.
Todos os projectos estão
previstos no plano de acti-

recções sociais e os mercados.
A nossa fonte indicou,
ainda, que a sua instituição
pretende adquirir equipamentos, com destaque para
uma plataforma elevatória,
empilhadora, cadeira de asfalto e um camião-tanque.
O material vai reforçar o
parque de máquinas existente, que serão úteis na abertura da estrada circular, uma
via de acesso que vai descongestionar a Avenida do Trabalho.

Museu Nacional de Etnolgia –
Av. Eduardo Mondlane
(26212129/848453536)

Promove-se campanha de limpeza
O SERVIÇO de Saúde, Mulher e
Acção Social do distrito de Nampula, cujo território abarca a área
da cidade capital da província,
está a promover uma campanha
de saneamento nos bairros, com
vista à prevenção da diarreia e cólera nesta época chuvosa.
Segundo o director daquele
serviço, Milton Napoleão, a cam-

panha está a ser executada em
coordenação com o Conselho Municipal da Cidade de Nampula e
consiste na remoção de resíduos
sólidos acumulados em vários
pontos da urbe para a prevenção
e combate às doenças diarreicas e
cólera.
A cidade de Nampula enfrenta
neste momento sérios problemas

de saneamento do meio, particularmente na zona peri-urbana, situação que propicia o surgimento
de doenças, sobretudo nesta época chuvosa.
Aliás, em todas as épocas chuvosas, a cidade de Nampula tem
sido assolada pelas doenças diarreias, incluindo cólera, em parte
por esse motivo.

“O nosso esforço conjunto é
para minimizarmos os problemas
de saneamento do meio na nossa
cidade, porque de facto a situação
atingiu um ponto crítico em que e
necessário intervir, contando com
o Conselho Municipal da Cidade
de Nampula”, reforçou.
Napoleão apontou os bairros
suburbanos de Muhala e Muahi-

vire como os que apresentam presentemente a situação mais crítica
em termos de falta de saneamento
do meio na cidade de Nampula.
O responsável referiu que na
sua área de jurisdição a prevenção
e combate às doenças, com destaque as de origem hídrica, contam
com o envolvimento dos Agentes
Polivalentes Elementares.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA
SOCIAL
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

PUBLICIDADE

Renovação de Contrato
para a Prestação de
Serviços de fotografia, de
vídeo e molduras ao MITSS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

Anúncio de Adjudicação

Renovação de Contrato para o
Fornecimento de Material de protecção e
combate à Covid-19

Renovação de Contrato para a Prestação
de Serviços de gráfica e serigrafia

De acordo com a alínea d) do nº2 do artigo 33 do Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso
acima foi adjudicado à empresa MÉTODOS, S.A, pelo valor de
3.000.000,00MT.

De acordo com a alínea d) do nº2 do artigo 33 do Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso
acima foi adjudicado à empresa DAME SERVIÇOS, LDA., pelo valor
de 8.000.000,00MT.

Maputo, Janeiro de 2022
Autoridade Competente

De acordo com a alínea d) do nº2
do artigo 33 do Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8
de Março, comunica-se que o objecto
do concurso acima foi adjudicado à
empresa MOZAHOOD PRODUÇÕES,
pelo valor de 4.500.000,00MT.

Maputo, Janeiro de 2022
Autoridade Competente

Maputo, Janeiro de 2022
Autoridade Competente

(ILEGÍVEL)

(ILEGÍVEL)

(ILEGÍVEL)
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PELO REGIME DO “APARTHEID”

Ataque à Matola
foi há 41 anos
ISAÍAS MUTHIMBA

A

MANHÃ, 30 de Janeiro, Matola recorda o
mortífero ataque armado perpetrado por
um comando militar
sul-africana que teve como
alvos as residências dos refugiados do Congresso Nacional
Africano (ANC), que tinham
em Moçambique o lugar seguro para se organizar na sua
luta contra o regime racista do
“Apartheid”.
Passam 41 anos depois que
naquela madrugada de 1981 os
residentes desta cidade foram
sacudidos pelos estrondos provocados por roquetes lançados
por um esquadrão da aviação
sul-africana, coadjuvada por
um pelotão da força de diferentes especialidades que atacou por terra.
A aviação inimiga invadiu a
soberania entrando pela Ponta
do Ouro no princípio da manhã
daquele dia, e conseguiu “fintar” os radares de vigilância
porque fazia um voo rasante,
muito próximo do mar, numa
actuação combinada com o
grupo que veio por terra na
noite anterior, 29 de Janeiro.
Moçambique só tinha cinco
anos de independência, mas a
determinante política de pacificação regional e continental
defendida pelo falecido Presidente da República, Samora
Machel, incomodava o regime
segregacionista boer, que colonizava a maioria negra dos
irmão sul-africanos.
O ANC, que lutava pela
mudança do regime na África
do Sul, viu seus militantes perseguidos e assassinados, e foi
assim que aconteceu no dia 30
de Janeiro de 1981, onde as residências dos refugiados e várias outras habitações vizinhas
sofreram os ataques aéreo e da
infantaria terrestre que entrou
pela fronteira da Namaacha.
Os soldados brancos entraram disfarçados com caras
pintadas de preto, por volta das
23.00 horas do dia 29 de Janeiro, transportados em motos e
carros com luzes apagadas. A
sua entrada foi facilitada por
agentes do inimigo moçambicanos, que mais tarde ficou-se
a saber que o fizeram a troco de
bebidas alcoólicas, como carafino e outras.
Três residências que albergavam militantes do ANC
foram atacadas e foram barbaramente assassinados os seus
ocupantes.
Trata-se do edifício que
servia como “Casa de Trânsito
Unidade das Operações Especiais”, localizada na Matola
“C”, que depois de ser reabilitado funcionou durante muito
tempo como Direcção Provincial das Obras Públicas e Ha-

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Proc. Nº 08/2021-D Ex. Sumária Para Pagamento de Quantia Certa
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR TEÓFILO
DA FONSECA BOLACHA, JUIZ-PRESIDENTE DA 1ª
SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL J. P. DA ZAMBÉZIA
Faz saber, que pela 1ª Secção Cível do Tribunal
Judicial da Província da Zambézia, no Processo
de Execução Sumária P. P. Q. Certa nº 08/2021D correm éditos de vinte dias, contados da
segunda e última publicação do anúncio, citando os
credores desconhecidos da executada ETC Marine,

Limitada, para, no prazo de dez dias, posteriores
ao dos éditos, reclamarem o pagamento de seus
créditos pelo produto dos bens penhorados
sobre que tenham garantia real, na execução
movida pela exequente Africa Great Wall Mining
Devolopment Co.
Para constar se lavrou o presente edital e mais dois
de igual teor que vão ser afixados nos lugares que
a lei designa.

Quelimane, aos 14 de Janeiro de 2022
A Escrivã de Direito
Cremilde Mário
Verificado
Juiz de Direito
Dr. Teófilo da Fonseca Bolacha
113

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
Ajuste Directo nº 35/MITSS/DAQ/2021 Para reparação de sistema de
climatização do Datacenter
De acordo com a alínea d) do nº2 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decrecto nº5/2016, de
8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado à empresa TRIANA BUSINESS
SOLUTIONS, pelo valor de 4.868.089,49MT.
Maputo, Janeiro de 2022
Autoridade Competente
Saldo de luto e destruição deixado pelo inimigo no ataque à Matola em 1981

bitação de Maputo, mas com
a nova governação descentralizada alberga hoje os Serviços
Provinciais de Infra-Estruturas.
Na cidade da Matola havia
duas residências, uma que se
denominava “Casa de Trânsito
Castelo da Matola” e a outra
“Casa de Trânsito do Congresso do Sindicato da África do Sul
(SACTU)”, que foram reabilitadas e pertencem a particulares.

DIA DA AMIZADE
E SOLIDARIEDADE
Os militantes perecidos
naquela data foram a enterrar no Cemitério de Lhanguene, na cidade de Maputo,
no dia 14 de Fevereiro, onde
o Presidente Samora Machel
declarou que o povo moçambicano não recuaria no combate ao “Apartheid” e estava
“disposto a dar a última gota
de sangue em defesa do Continente Africano”.
Nesta cerimónia esteve
presente o presidente do ANC,
Oliver Tambo, que também
proferiu uma declaração de
guerra contra o “Apartheid”.
Por esta razão o dia 14 de
Fevereiro foi declarado Dia da
Amizade, Solidariedade e Cooperação entre Moçambique e
África do Sul, em homenagem
aos perecidos, e serve para a
valorização entre os dois povos
e governos.
Mesmo
depois
desta
agressão cobarde condenada por todos os quadrantes a
solidariedade não cessou e,
pelo contrário, solidificou-se,
culminando com a derrota do
regime do “Apartheid”, e o
ANC tomou o poder em 1994,
continuando a conduzir os
destinos daquele país amigo

Soldado inimigo abatido pela tropa moçambicana

até hoje.

MUSEU E CENTRO
DE INTERPRETAÇÃO
Para imortalizar as vítimas
do ataque à Matola e valorizar
a amizade de Moçambique e
África do Sul os dois governos
acordaram na construção de
um monumento na rotunda
das “quatro cantinas”.
Neste espaço concentra-se a história sobre o ataque
à Matola e as motivações que
levaram ao sacrifício do povo
moçambicano por decidir ajudar os seus irmãos da África
Austral e em particular o ANC,
que lutava pelo fim do “Apartheid”.
Foi erguido aqui um museu
e um centro de interpretação
que relata o cronograma e os

detalhes da resistência do povo
sul-africano bem como a contribuição que o povo moçambicano deu para o alcance da
liberdade de muitas nações na
África Austral.
Este é um símbolo de participação de Moçambique na
luta pela libertação da região
Austral e é um lugar para onde
demandam diferentes segmentos sociais e profissionais
assim como de pesquisadores
que vão fazer as suas monografias.
No centro de interpretação estão representados
os combatentes tombados
no ataque, nomeadamente:
Thabang Bookhelane, nascido
a 21/12/1959, Mduduzi Guma,
4/4/1950, Lancelot Hadebe,
28/10/1953, William Khanyile,
15/09/1935; Bhekumuz Ma-

(ILEGÍVEL)
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUAMBA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO Nº 900120000/UGEA/
PDUL-SDMs/10/2021
CONSTRUÇÃO DE 8 FUROS POSITIVOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SEGUINTES
LOCAIS: MPILUA, NACUCA, MECUPA CENTRO, MATIA, NICORA MEVATENI, HELUA E NCAMA
1. O Conselho Municipal da Cidade de Cuamba recebeu financiamento da Subvenção de Desenvolvimento Municipal do
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos
recursos para pagamentos no âmbito do contrato de Construção de 8 Furos Positivos para Abastecimento de Água
nos seguintes locais: Mpilua, Nacuca, Mecupa Centro, Matia, Nicora Mevateni, Helua e Ncama.
2. O Conselho Municipal da Cidade de Cuamba convida os concorrentes a submeterem as suas propostas em envelopes
selados para a construção de 8 furos positivos nos seguintes Bairros:
FURO 1: 01 Fonte para o povoado de Mpilua
FURO 2: 01 Fonte para o povoado de Nacuca
FURO 3: 01 Fonte para o povoado de Mecupa Centro
FURO 4: 01 Fonte para o povoado de Matia
FURO 5: 01 Fonte para o povoado de Nicora
FURO 6: 01 Fonte para o povoado de Mevateni
FURO 7: 01 Fonte para o povoado de Helua
FURO 8: 01 Fonte para o Ncama
3.

No dia 14 de Fevereiro de 1981 foram a enterrar no Cemitério de Lhanguene as
vítimas do ataque

gubane, 11/11/1956; Levison
Manakaza, 27/12/1959; Motso
Mokgabudi, 11/04/1951; Daniel
Malembatsi, 19/06/1931; Nduna Mvula, 20/05/1957; Stephan
Ngcobo, 19/03/1953; Krishna
Rabilal, 06/11/1952; Ndudizeri
Sibanyoni, 03/06/1931,
e
Sizinzo
Akweyiya,
25/02/1943.
No monumento podem
ser vistos também gravados os
nomes de José Ramos, Albert
Mahutso e Mavuso Vuyani,
capturados, torturados e mortos pelos atacantes.
O monumento e o centro
de interpretação foram inaugurados no dia 11 de Setembro de 2015 pelo Presidente
da República, Filipe Nyusi, e o
ex-Presidente da África do Sul,
Jacob Zuma.

A avaliação e adjudicação será feita na globalidade dos furos acima a 1 (um) empreiteiro.
Para além dos documentos de elegibilidade devidamente actualizados tais como: Cadastro da UFSA; Alvará
actualizado igual ou superior a 3ª Classe, Categoria; Certificado de Quitação das Finanças Públicas Certidão de
Segurança Social actualizada; pelo menos 05 cartas abonatórias de contratos satisfatoriamente executados etc,
os concorrentes deverão apresentar na proposta a Declaração de Garantia da Proposta devidamente carimbada e
assinada pelo representante do concorrente com poderes para o efeito e autenticada pelo notário.

4.

O concurso será conduzido por meio de procedimentos nacionais plasmados no Decreto Nr. 05/2016 de 08 de Março
que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado.

5.

Os Concorrentes elegíveis interessados podem obter mais informações na UGEA do Conselho Municipal da Cidade
de Cuamba, e-mail: ugeacuambapdul@gmail.com e consultar o documento de concurso durante o horário de
expediente das 08.30h às 14.00h no endereço abaixo.

6.

Os documentos de concurso podem ser obtidos gratuitamente pelos concorrentes elegíveis interessados mediante
o preenchimento e submissão da Ficha de inscrição enviando o pedido para o endereço abaixo ou pelo pagamento
de uma taxa correspondente à sua reprodução gráfica no valor não reembolsável de 2.000,00 Mt. Os formatos
electrónicos dos documentos de concurso serão enviados por e-mail em pdf.
7.

As Propostas devidamente seladas deverão ser válidas por 90 dias e entregues no endereço abaixo até 23 de
Fevereiro de 2022, às 10.15Horas. A abertura das propostas irá se realizar no local abaixo, às 10.30 Horas
do mesmo dia. Não serão aceites propostas electrónicas. Propostas atrasadas serão rejeitados. As propostas
serão abertas publicamente na presença dos representantes designados pelos concorrentes ou qualquer pessoa
que opte por comparecer no endereço abaixo.

8. O (s) endereço (s) referido (s) acima é (são):
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUAMBA
UGEA do Município de Cuamba
E-mail: ugeacuambapdul@gmail.com
Cuamba, aos 26 de Janeiro de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
17

Sábado, 29 de Janeiro de 2022

POLÍTICA

Moçambique e UE avaliam
estágio da cooperação bilateral

9

PUBLICIDADE

MUNICÍPIO DA CIDADE DE CUAMBA
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUMBA
---------- ¨¨¨ ---------Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

ARQUIVO

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA – FIRMA:
Ord

Nº de concurso

Designação

01

Nº900120000/UGEA/
PDUL-SDMs/08/2021

Serviços de Consultoria para elaboração de estudos e projecto
executivo para Construção de 3 Salas de Aula incluindo
bloco administrativo, bloco sanitário no povoado de Chepa e
Construção de alpendre no bairro Adine 3.

02

Moçambique e União Europeia alargaram cooperação no domínio militar

O

CHEFE da diplomacia
europeia, Josep Borrell, efectua uma visita
de trabalho ao país a
partir de amanhã até
segunda-feira, devendo manter encontros com dirigentes
do Governo e visitar a Missão Militar da União Europeia
(EUTM Moçambique).
Um comunicado da União
Europeia divulgado quinta-feira à imprensa refere que
entre os assuntos em agenda
contam-se “a cooperação entre União Europeia (UE) e Moçambique bem como a implementação do Acordo de Paz e
Reconciliação de Maputo”.
Também será abordado o
trabalho da missão de formação
militar da UE em Moçambique
e a “abordagem integrada da
UE para enfrentar os desafios
de segurança em Cabo Delgado
e províncias vizinhas”.
Durante a sua visita, segundo a mesma nota, o alto

representante da UE visitará o
quartel-general e um campo
de treino da EUTM Moçambique, na KaTembe, bem como
um projecto financiado pela
UE sobre educação e resposta à
Covid-19.
A primeira missão militar
da UE em Moçambique, dedicada a treinar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) para enfrentar a
insurgência armada em Cabo
Delgado, arrancou no início de
Novembro de 2021.
A mesma é comandada pelo
vice-almirante Hervé Bléjean,
director da Capacidade Militar
de Planeamento e Condução
da União Europeia e no terreno
a direcção operacional está sob
gestão do brigadeiro português
Nuno Lemos Pires.
A missão, que deverá durar
dois anos, vai fornecer formação especializada em combate
ao terrorismo e sobre a protecção de civis, especialmen-

te mulheres e raparigas, com
atenção para o respeito e cumprimento dos Direitos Humanos.
O primeiro grupo de militares do Exército, da Marinha
de Guerra e da Força Aérea
das FADM formado por esta
missão estará apto a partir de
Março para integrar as acções
de combate ao terrorismo em
Cabo Delgado.
Ao fim de dois anos prevê-se que a EUTM Moçambique
capacite onze companhias,
num total de 1100 militares,
numa operação avaliada em 15
milhões de euros, incluindo o
apoio em material não letal.
Antes de Moçambique Josep Borrell visita Quénia, onde
tem previstos vários encontros bilaterais, incluindo com
o Presidente queniano, Uhuru
Kenyatta, onde será lançado
oficialmente o “Diálogo Estratégico UE-Quénia”.
Este diálogo, acordado em

Junho de 2021, visa reforçar a
cooperação regional e multilateral e centrar-se-á nas áreas
da paz, segurança e estabilidade; democracia, governação e
direitos humanos.
A igualdade de género, comércio e investimento, desenvolvimento social bem como as
alterações climáticas, transição
verde e a agenda digital são outras áreas abrangidas.
O alto representante da
União Europeia lançará também o Programa de Cooperação Quénia-União Europeia
para o período 2021-2027, com
um montante de 324 milhões
de euros para os primeiros quatro anos.
O referido programa visa,
sobretudo, a sustentabilidade e a resiliência ambiental, o
desenvolvimento humano e a
inclusão digital, assim como a
paz e estabilidade, com especial enfoque nas mulheres e na
juventude.

1. O Conselho Municipal de Cuamba recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento
Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo
Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de despesas elegíveis
no âmbito da contratação de serviços de consultoria firma para elaboração de estudos e
projecto executivo para Construção de 3 Salas de Aula incluindo bloco administrativo,
bloco sanitário no povoado de Chepa e Construção de alpendre no bairro Adine 3.

2.

Os serviços de consultoria (“os Serviços”) têm como objectivo Elaboração de Estudos de
Especialidade e Projecto Executivo das actividades acima. O Consultor deverá: Realizar
estudos de especialidade e ensaios para a actividade de construção de 3 salas de aula
incluindo bloco administrativo, bloco sanitário no povoado de Chepa e Construção de
alpendre no bairro Adine 3. (iii) Fornecer o projecto executivo de engenharia incluindo
os documentos de concurso ao município e (iv) Garantir a retenção de parte da equipa de
consultores para acompanhamento durante a fase de construção e cumprir com o escopo dos
Termos de Referência.

3.

Os Termos de Referência (TdR`s) detalhados para os serviços acima podem ser solicitados por
e-mail no endereço abaixo indicado.

4.

O Município da Cidade de Cuamba convida empresas de consultoria elegíveis
(“Consultores”) a manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores
interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações
necessárias e a experiência relevante para executar os serviços constituídos por (i) descrição
de trabalhos anteriores realizados pelo consultor com a informação da duração, o cliente e
valor do contrato; (ii) organização e quadro do pessoal da empresa e (iii) certificados / cópias
de evidências que atestam (comprovam) a realização de tais serviços indicados no ponto (i)
acima e (iv) submissão de cópias de documentos actualizados de elegibilidade da empresa
(cadastro único, quitação das finanças, alvará Comercial, BR com estatutos actualizados,
Certificado do INSS, INE, entre outros. Os especialistas principais não serão avaliados na fase
de pré-selecção.

5.

Os consultores podem associar a outras firmas de consultoria para aprimorar as suas
qualificações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de Consórcio e / ou
sub-consultoria e indicar na carta de submissão quem será o líder do consórcio. No caso de
consórcio, todos os membros serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato,
em caso de selecção.

6.

O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado na Qualidade e no
Custo (SBQC) estabelecido no Decreto Nr. 05/2016 de 08 de Março que aprova o Regulamento
de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado.

7.

As manifestações de interesse em Português podem ser submetidas por email (pdf) ou em
envelopes selados e deverão ser enviadas no endereço abaixo até 16 de Fevereiro de 2022,
no intervalo das 7.30h às 15.30h.

DEPOIS DOS ATAQUES TERRORISTAS

ARQUIVO

Melhora segurança em Mecula
A SITUAÇÃO político-militar
no distrito de Mecula, na província do Niassa, tende a voltar à normalidade nos últimos
tempos, razão pela qual já é
notável a circulação de pessoas
e bens, assim como renasce,
embora de forma tímida, a prática de diferentes actividades,
em particular a agricultura para
garantir o sustento das famílias.
A avaliação é do secretário de Estado no Niassa, Dinis
Vilanculo, que esta semana
visitou o distrito de Mecula
para avaliar a situação de segurança, tendo orientado as
autoridades locais no sentido
de sensibilizar os deslocados a
regressarem às suas zonas de
origem de forma segura.
Nos últimos meses do ano
passado o distrito foi invadido por grupos terroristas, que
mataram sete pessoas, saquearam e destruíram infra-estruturas públicas e privadas, o que
forçou a deslocação de cerca
de cinco mil pessoas em busca
de refúgio na vila-sede de Mecula e noutros pontos seguros.
No período entre Novembro e Dezembro do ano passado os terroristas protagonizaram cinco ataques contra as
zonas de Lichengue, Naulala 1,
Naulala 2 e Macalange, no distrito de Mecula.
Estes fogem da ofensiva
combinada das Forças de Defesa e Segurança (FDS) e das
tropas do Ruanda e dos países
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC) na província de Cabo
Delgado.

Segurança volta a reinar em Mecula, o que propicia o retorno das famílias às zonas de origem

O secretário de Estado disse que a presença de um forte
contingente militar das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) em Mecula
transmite segurança à população local, que deve iniciar a
reconstrução das suas vidas e
regressar, de forma gradual, às
respectivas zonas de origem.
O processo, de acordo com
o governante, deve privilegiar
a reconstrução ou construção
das habitações e continuar

com as lavouras das machambas para fazer aproveitamento
da situação favorável para a
agricultura, com a queda da
chuva.
O Instituto Nacional de
Gestão de Desastres (INGD)
- Delegação do Niassa, está a
garantir assistência aos deslocados internos em Mecula,
com a distribuição de insumos
agrícolas para evitar a dependência pelos donativos.
Por outro lado, a ideia é

evitar a concentração de pessoas por muito tempo nos
centros de acolhimento, o que
pode concorrer para a eclosão
de doenças.
O administrador de Mecula, António Joaquim, salientou
que o regresso dos deslocados
às suas origens é seguro, porque a situação já se encontra
normalizada, mas solicitou a
necessidade de mobilização
de mais apoios para assistir aos
afectados.

Nº900120000/UGEA/
PDUL-SDMs/09/2021

Serviços de Consultoria para elaboração de estudos e projectos
executivo para a reabilitação com colocação de pavê da estrada
que liga a avenida 25 de Setembro ao cemitério Mulapani, Rua
30 de Setembro; e Rua sem nome que liga a Rua 1 de Junho à
Rua 30 de Setembro

Endereço: Conselho Municipal da Cidade de Cuamba;
Av. Eduardo Mondlane nº 80
UGEA do Município de Cuamba
Província/Cidade: Cuamba-Niassa-Moçambique
Telefone: -Tel: +258 27162737
Fax número: +258 27162737
Endereço electrónico/E-mail: ugeacuambapdul@gmail.com
Cuamba, aos 26 de Janeiro de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
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PUBLICIDADE

Sábado, 29 de Janeiro de 2022

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUAMBA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO Nº900120000/UGEA/ PDUL-SDMs/11/2021

COMUNICADO

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA FISCALIZAÇÃO DE 08 FUROS POSITIVOS
1.

O Conselho Municipal da Cidade de Cuamba recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento Municipal
(SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar
parte dos recursos para pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da contratação de 1 (um) Consultor Individual
para a fiscalização das obras de construção de 08 furos positivos de água.

2.

Os serviços de consultoria individual (“os Serviços”) têm como objectivo Fiscalização de Construção de 08 furos
positivos nos seguintes Bairros:

A Electricidade de Moçambique, E. P. (EDM) informa aos seus estimados clientes e ao público em geral, que no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infraestruturas eléctricas, haverá interrupção no fornecimento de energia eléctrica no próximo Domingo, dia 30 de Janeiro de 2022, nos seguintes horários e locais:
Província de Maputo
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bairros Matola F e Língamo, partes dos
Bairros Matola A e Hanhane.

Furo 1: 01 fonte para o povoado de Mpilua
Furo 2: 01 fonte para o povoado de Nacuca
Furo 3: 01 fonte para o povoado de Mecupa centro
Furo 4: 01 fonte para o povoado de Matia
Furo 5: 01 fonte para o povoado de Nicora
Furo 6: 01 fonte para o povoado de Mevateni
Furo 7: 01 fonte para o povoado de Helua
Furo 8: 01 fonte para o Ncama
3.

Província de Gaza
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Cidade de Xai-Xai, a Vila da Macia, o Município da Praia do Bilene, os Distritos de Bilene, Chibuto, Chongoene, Manjacaze,
Limpopo e Chigubo.

Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para os serviços acima podem ser solicitados por e-mail no endereço abaixo
indicado.

Das 7:00h às 15:00horas, devendo afectar o Distrito de Chókwe, Aldeia de Marecatane
e a Vila de Lionde.

O Município da Cidade de Cuamba convida consultores individuais elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o seu interesse
na prestação dos Serviços. Os consultores interessados devem enviar o Curriculum Vitae com informações que demonstrem
que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os serviços. O Consultor deverá anexar
cópias de documentos que atestam a sua elegibilidade constituído por: cadastro único, quitação das finanças, alvará comercial,
NUIT, BI, Diploma / Certificado de habilitações Literárias, entre outros.

4.

Província de Inhambane
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar as Cidades de Inhambane, Maxixe, os Distritos de Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Morrumbene, Massinga e Funhalouro.

O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultores Individuais estabelecido no Decreto Nr.
05/2016 de 08 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado.

5.

Província de Tete
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Distritos de Chiúta, Chifunde, Marávia,
Macanga Angónia e Tsangano.

As manifestações de interesse em Português podem ser submetidas por email (pdf) ou em envelopes selados e deverão ser
enviadas no endereço abaixo até dia 16 de Fevereiro de 2022, pelas 15.30 h.

6.

Endereço: Conselho Municipal da Cidade de Cuamba;

Para efeitos de precaução todas as instalações deverão ser consideradas como estando
permanentemente em tensão.

Av. Eduardo Mondlane nº 80
UGEA do Municipio de Cuamba
Província/Cidade: Cuamba-Niassa-Moçambique
Telefone: -Tel: +258 27162737
Fax número: +258 27162737
Endereço electrónico/E-mail: ugeacuambapdul@gmail.com

Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consumidores das zonas acima indicadas, assim como para o público em geral a EDM endereça sinceras desculpas.

Cuamba, aos 26 de Dezembro de 2021

Maputo, 27 de Janeiro de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DE SAÚDE DA CIDADE

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO INFULENE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSO
O Hospital Psiquiátrico do Infulene (HPI), sito na Av. de Moçambique Km 10, Bairro do Zimpeto, Distrito Urbano KaMubukwana, Cidade de Maputo, convida as empresas interessadas para apresentarem propostas
fechadas para o fornecimento de:
Nº

01

02

Número
58L001341/
CL. Nº01/HPI/
UGEA/22
58L001341/
CL. Nº02/HPI/
UGEA/22

03

58L001341/
CL. Nº03/HPI/
UGEA/22

04

58L001341/
CL. Nº04/HPI/
UGEA/22

Modalidade
Concurso Limitado

Concurso Limitado

Objecto
Fornecimento de serviços
de manutenção e
reparação do bem Imóvel
Fornecimento de
serviços de manutenção
e reparação da rede de
agua, esgoto e lavagem de
tanques

Data e Hora
de entrega

Abertura

10/02/22
08:30H

10/02/22
08:45H

Caução
Provisória

UGEA/22
Não requerida

10/02/22
09:30H

10/02/22
09:45H

UGEA/22
Não requerida

58L001341/
CPD. Nº04/HPI/

04

Fornecimento de géneros
alimentícios (Cereais)

Concurso Limitado

Fornecimento de géneros
alimentícios (Legumes e
vegetais)

10/02/22
11:30H

10/02/22
11:45H

05

58L001341/
CL. Nº05/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado

Fornecimento de géneros
alimentícios (carnes e
frescos)

10/02/22
12:30H

10/02/22
12:45H

Não requerida

06

58L001341/
CL. Nº06/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado

Fornecimento de material
de Higiene e Limpeza

10/02/22
13:30H

10/02/22
13:45H

Não requerida

07

58L001341/
CL. Nº07/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado

Fornecimento de material
de consumo para escritório

10/02/22
14:00H

10/02/22
14:15H

Não requerida

08

58L001341/
CL. Nº08/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado

Fornecimento de roupa de
cama do doente(mantas e
lençóis)

11/02/22
08:30H

11/02/22
08:45H

Não requerida

09

58L001341/
CL. Nº09/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado

Fornecimento de
Consumíveis de Informática
(Tonner, tinteiro e flash)

11/02/22
09:30H

11/02/22
09:45H

Não requerida

10

58L001341/
CL. Nº10/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado

Fornecimento de serviço
de limpeza e conservação,
(jardinagem capinagem e
abate de árvores)

11/02/22
10:30H

11/02/22
10:45H

Não requerida

11

58L001341/
CL. Nº11/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado

Fornecimento de
combustíveis e lubrificantes

11/02/22
11:30H

11/02/22
11:45H

Não requerida

58L001341/
CPD. Nº01/HPI/

Concurso pequena

Fornecimento de serviços
de passagens aéreas

11/02/22

11/02/22

12:30H

12:45H

UGEA/22

58L001341/
CPD. Nº03/HPI/

03

Concurso Limitado

01

58L001341/
CPD. Nº02/HPI/

02

10/02/22
10:30H

10/02/22
10:45H

UGEA/22

Não requerida

1.

Dimensão

Concurso pequena
Dimensão

Concurso pequena
Dimensão

Concurso pequena
Dimensão

Fornecimento de serviços
de fumigação e desratização
Fornecimento de serviços
de manutenção e reparação
de sistema de frio(Arcondicionado, geleiras e
congeladores)
Fornecimento de
fardamento e calçado para
funcionários

11/02/22

11/02/22

13:00H

13:15H

11/02/22

11/02/22

13:40H

13:55H

11/02/22

11/02/22

14:30H

14:45H

Não requerida

Não requerida

Não requerida

Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n˚5/2016, de 8 de Março.

Não requerida

2.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los,na
UGEA do Hospital Psiquiátrico do Infulene, pela importância de 1.500,00MT (mil quinhentos meticais), não reembolsáveis, para cada concurso, a ser previamente depositados no Barclays, conta nº 0011110000049 em nome da DSCM
– HOSPITAL GERAL DO INFULENE – RECEITA CONSIGNADA

3.

Os interessados deverão apresentar as propostas no prazo de 12 dias contados a partir da data da última publicação.

4.

O prazo de validade das propostas será de 120 dias.

5.

Os concursos estão abertos só e somente para concorrentes inscritos na UFSA.

6.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública.

7.

Anúncio de Posicionamento será no dia 15/2/2022 no mesmo endereço, horário ver no documento do concurso.

Endereço: Hospital Psiquiátrico do Infulene - UGEA, Av. de Moçambique Km-10, Bairro do Zimpeto, Distrito Urbano KaMubukwana
Cidade de Maputo.
NB: A Visita é de carácter obrigatório para os concursos nºs 01, 02 e 10 concurso limitado, concursos nºs 02 e 03 pequena
dimensão será nos dias 08 a 09/02/2022
Maputo, Janeiro de 2021
Não requerida

A Directora do Hospital
(Ilegível)
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

DONATIVO IDA D812-MZ

Assistente de Procurement

Concurso Limitado Nº 900120000/CMCC/SDMS-PDUL/19/2021 para Contratação de Serviços
para Fornecimento de 200 candeeiros de iluminação pública e respectivos braços de fixação

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um donativo do Banco Mundial para implementar o Projecto de Economia Rural
Sustentável (PERS), e pretende usar parte destes recursos na contratação de serviços de consultoria (Assistente de
Procurement).

Nos termos da alínea d) do n°3 do artigo 33 conjugado com o n°2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação
de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo
decreto Nº 05/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado à PROELCOLDA pelo valor de 1.276.470,00 Mt.

2. Nexte contexo, o ProAzul, FP, pretende contratar um Consultor Individual que se enquadra na estrutura de funcionamento do
ProAzul, FP, desempenhando as tarefas que lhe forem incumbidas pelo ProAzul as quais incluirão tarefas específicas ligadas
ao (PERS).
3. Os serviços de Consultoria (“os Serviços”) incluem o apoio na planificação, gestão e execução de todas as actividades inerentes ao
ciclo completo de Procurement. A duração do contrato inicial será de 3 anos com avaliações anuais de desempenho e espera-se
que o início do Contrato seja durante o mês de Março de 2022. Mais detalhes sobre os serviços encontram-se nos Termos de
Referência.

Cuamba, aos 26 de Janeiro de 2021
Autoridade competente
(Ilegível)
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4. A descrição detalhada dos serviços entre outros podem ser encontrados nos termos de referência aos quais se pode aceder
seguindo o seguinte link: https://www.proazul.gov.mz/concursos/
5. Os candidatos interessados e com perfil requerido deverão submeter as suas propostas de candidatura que deverão constar dos
seguintes documentos: (i) carta de candidatura, CV (3 páginas), cópias de diplomas ou certificados de habilitações académicas
e 3 referências que poderão ser contactadas durante o processo de avaliação e comparação de candidaturas.
6. Os requisitos de qualificação incluem:
a) Licenciatura em Direito, Gestão, Procurement, ou áreas afins;
b) Mínimo de 5 (cinco) anos de experiência relevante em procurement dos quais pelo menos 2 (dois) anos em projectos
financiados pelo Banco Mundial;
c) Experiência relevante de contratação baseada na legislação nacional;
d) Experiência mínima de 3 anos com instrução de processos de contratação para o Tribunal Administrativo;
e) Experiência em programas de subvenções participadas (matching grants) e/ou procurement baseado na comunidade será
uma vantagem;
f) Fluente em Português e com capacidade de comunicação em Língua Inglesa; e
g) Disponibilidade imediata para iniciar os serviços.

:::::::)(:::::::
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUAMBA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Cancelamento do Concurso
Concurso nº: 01/UGEA/2021
Contratação de Serviços de Consultoria para Abertura de Cinco Furos de Água, equipado com
Bomba manual, nos povoados de Mpilua, Nacuca, Mecupa Centro, Matia e Nicora

7. Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições
para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, de Julho de 2016 (“Regulamentos de Aquisições”), estabelecendo a política do
Banco Mundial sobre conflito de interesses.

Nos termos do número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março
comunica-se que o objecto acima foi Cancelado em virtude de eventos ocorridos após o anúncio do
concurso.

8. O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método Selecção de Consultores Individuais (IC) estabelecido no
Regulamento de Aquisições.
9. As candidaturas deverão ser submetidas através do e-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz e o assunto deve ser: “Assistente de
Procurement.”. A não indicação do assunto pode fazer com que a candidatura não seja considerada.

Aos 26 de Janeiro de 2021

10. O prazo para apresentação de candidaturas é 15 de Fevereiro de 2022 às 14 Horas.

Autoridade Competente

11. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

(Ilegível)

Maputo, aos 31 de Janeiro 2022
867
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUMBA
---------- ¨¨¨ ----------

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA A CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL:
Ord

N.º e Modalidade de concurso

Designação

01

Concurso
N.º 900120000/UGEA/PDUL-SDMs/06/2021

Serviços de Consultoria para Elaboração do plano de mercado e feira do Município de Cuamba

02

Concurso
N.º900120000/UGEA/PDUL-SDMs 07/2021

Serviços de Consultoria para elaboração do plano de Gestão de riscos: drenagem, controlo de
enchentes, erosão e inundações no município de Cuamba

1.

O Conselho Municipal de Cuamba recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial
e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da contratação de 1 (um) Consultor Individual para o objecto de concurso acima.

2.
3.

Os serviços de consultoria individual têm como objectivo a elaboração de estudos de especialidade e planos das actividades acima. O Consultor devera elaborar os estudos e planos conforme os termos de referência.
Os Termos de Referência (TdR`s) detalhados para os serviços acima podem ser solicitados por e-mail no endereço abaixo indicado ou podem ser acessados através do link: https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos

4.

O Município da Cidade de Cuamba convida consultores individuais elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados devem enviar o Curriculum Vitae com informações que
demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os serviços. O Consultor deverá anexar cópias de documentos que atestam a sua elegibilidade constituída por cadastro único, quitação das finanças,
alvará comercial, NUIT, BI, Diploma / Certificado de habilitações Literárias, entre outros.

5.

O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultores Individuais estabelecido no Decreto Nr. 05/2016 de 08 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

6.

As manifestações de interesse em Português podem ser submetidas por email (pdf) ou em envelopes selados e deverão ser enviadas no endereço abaixo até 16 de Fevereiro de 2022, no intervalo das 7.30h às 15.30h.

Endereço: Conselho Municipal da Cidade de Cuamba;
Av. Eduardo Mondlane nº 80
UGEA do Município de Cuamba
Província/Cidade: Cuamba-Niassa-Moçambique
Telefone: -Tel: +258 27162737
Fax número: +258 27162737
Endereço electrónico/E-mail: ugeacuambapdul@gmail.com
Cuamba, aos 26 de Janeiro de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
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Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

CIDADE DE PEMBA

Autarca ameaça exonerar
vereadores recém-nomeados

Novos vereadores e directores empossados na cidade de Pemba

O PRESIDENTE do Conselho
Municipal da Cidade de Pemba, em Cabo Delgado, Florete
Simba Motarua, ameaçou há
dias exonerar dentro de seis
meses ou um ano os vereadores e directores municipais
recém-empossados caso não
correspondam às expectativas
dos munícipes, sobretudo na
resolução dos seus problemas.
Falando na cerimónia de
tomada de posse dos novos
quadros municipais, o chefe da
edilidade de Pemba recordou
que, nos últimos dois anos,

exonerou das suas funções vários outros vereadores de diversas áreas, por incompetência destes, que se traduzia no
mau funcionamento do Conselho Municipal.
Florete Simba Motarua
referiu que a incompetência,
inércia e ineficiência estão a
prejudicar sobremaneira o desenvolvimento do município
de Pemba.
Os quadros nomeados e
empossados são os vereadores
de Transportes, Edson Leite;
e da Juventude e Desportos,

Jerryne Jacob; os directores de
Infra-estruturas, Nelson Zacarias; e do Turismo, Fátima
Danune.
Falando a jornalistas, o presidente do Conselho Municipal
da Cidade de Pemba disse que
desde a sua tomada de posse vem mudando vereadores
e directores de diversas áreas
devido à inércia, ineficiência
e falta de colaboração com a
equipa da direcção da gestão
municipal, defraudando assim
as expectativas dos munícipes
que votaram no seu programa.

“Mesmo para os vereadores e directores que acabam de
tomar posse hoje, se dentro de
seis meses ou um ano não nos
sentirmos satisfeitos com o seu
desempenho, iremos demiti-los imediatamente”, disse
Florete Simba, que acrescentou haver muitos desafios,
indicando que Pemba já não é
aquela cidade de há cinco anos,
pois se no passado havia na cidade 205.430 habitantes, hoje
já são cerca de 420 mil. “Portanto, queremos vereadores
dinâmicos”, referiu.

Simba disse que, quando o responsável de certa área
deixa de cumprir o seu dever,
não pode ser mantido no lugar,
acrescentando que quando tomou posse como presidente
do município prometeu trazer
mudanças para o melhor e que
no meio do trabalho descobriu
que havia vereadores sem capacidade para trazer essas mudanças.
“Não prestavam contas,
nós queremos vereadores que
acompanham um presidente
de fato-macaco na rua. Temos
pressão constante, queremos
que eles acompanhem a nossa corrida e não queremos dar
confiança a ineficientes, pois
a velocidade que temos estado
a dar para a nossa cidade exige que tenhamos uma equipa
dinâmica” - afirmou Florete
Simba.
Edson Leite, empossado
para o cargo de vereador de
Transportes, diz que a desordem que se verifica nos transportes semicolectivos, caracterizada por encurtamento de
rotas e aumento de tarifas de
forma unilateral, tem dias contados. Prometeu fazer mudanças profundas que se possam
traduzir no melhoramento e
ordem no pelouro que passa a
dirigir.
Na verdade, desde que
Simba tomou posse como autarca de Pemba, em 2018, os
munícipes desta urbe dizem
não estar a ver absolutamente nada que esteja a ser feito
pela edilidade. Queixam-se da
falta de remoção de resíduos
sólidos, degradação acentuada
das vias de acesso, entre outros
males que acontecem, alegadamente sob olhar impávido
da edilidade, cujo presidente
está a mudar, quase mensalmente, vereadores.

JULGAMENTO DO ANTIGO DIRECTOR DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Faustino Chavango, antigo director provincial da Indústria e Comércio, em julgamento

saram o Estado em cerca de
quatro milhões de meticais no
processo de adjudicação, a um
privado, de uma residencial

património público, na cidade
de Montepuez, denominada
GEPTEX, alegadamente porque, do preço de arrematação

de cinco milhões de meticais,
o Estado apenas recebeu 1400
mil meticais.
Igualmente, é acusado de

Máquinas apreendidas pelas Alfândegas por tentativa de fuga ao fisco

AS Alfândegas de Moçambique
em Cabo Delgado apreenderam
há dias seis máquinas pesadas
que se encontravam na rota de
fuga ao fisco. Elas teriam sido
adquiridas nos termos da legislação atinente ao regime de
importação temporária, sendo
que o proprietário extravasou
o período suspensivo, tendo,
por conseguinte, sido multado
a pagar ao Estado 16 milhões de
meticais.
De acordo com Fidel
Cruz, director das Alfândegas em Cabo Delgado, trata-se de máquinas pesadas
para escavações e trituração
de pedras pertencentes a
uma empresa que fazia trabalhos de logística às multinacionais que operam na
indústria do gás em Palma.
A fonte explicou que a referida empresa gozava do regime suspensivo de importação
temporária, mas extravasou o
período indicado na lei e não
renovou, encontrando-se em
flagrante violação do Decreto 9/2017, de 6 de Abril, que
aprova as regras gerais do de-

sembaraço aduaneiro em Moçambique.
Afirmou que, ao violar este
dispositivo legal, a empresa em
causa estava numa clara tentativa de fuga ao fisco. A referida
maquinaria, segundo afirmou,
tinha sido importada e a empresa tentou sonegar com o
intuito de prejudicar o Estado.
Uma vez abortada a tentativa de lesar o Estado, de acordo com a fonte, não resta nada
às Alfândegas senão aplicar a
multa correspondente de 16
milhões de meticais. Disse que
tudo foi preparado e encaminhado às autoridades judiciais,
esperando-se que dentro de
duas semanas o infractor pague
a multa.
O interlocutor explicou
que, neste momento, as referidas máquinas estão apreendidas, sendo que elas só poderão ser devolvidas depois de o
proprietário pagar a respectiva
multa devido à tentativa de
fuga ao fisco.
Ainda em Cabo Delgado, as
Alfândegas apreenderam nos
últimos dias cinco viaturas de

alta cilindrada que igualmente
se encontravam na rota de fuga
ao fisco, que ia lesar ao Estado
em cerca de quatro milhões de
meticais. De acordo com Fidel
Cruz, os importadores destas
viaturas terão feito falsas declarações ao não dizer os valores reais de importação.
“Portanto, incluindo os
16 milhões de meticais dos
impostos dos equipamentos
apreendidos, só nos últimos
dias as Alfândegas vão recuperar pouco mais de 20 milhões de meticais que o Estado
ia perder por fuga ao fisco. O
controlo deste mal vai continuar de modo a desencorajar
a sua prática” - explicou Fidel
Cruz.
A fonte disse que o Estado
perde anualmente milhões de
meticais devido à fuga ao fisco.
“Não tenho dados fiáveis neste
momento, mas é uma realidade e sempre os infractores
encontram novas formas de
conseguir defraudar o Estado,
mas sempre as Alfândegas encontram também novas formas
de controlo”, explicou.

Mulheres deslocadas
clamam por apoio

Declarantes negam
envolvimento nos crimes
VÁRIOS declarantes solicitados pelo Tribunal Provincial
de Cabo Delgado, que julga
Faustino Florêncio Chavango,
antigo director provincial da
Indústria e Comércio, acusado
dos crimes de corrupção, abuso
de poder, peculato, falsificação
de documentos e pagamento
de remunerações indevidas,
negam o seu envolvimento nos
actos.
Dentre os vários declarantes arrolados no processo,
incluindo antigos colegas de
serviço do principal acusado, destaque vai para o chefe de Património na Direcção
Provincial da Economia e Finanças, que nas sessões de
julgamento sempre apontou
Faustino Chavango como sendo o responsável que esteve à
frente da Comissão de Alienação da residencial GEPTEX.
Negou que tenha tido conhecimento da criação de
uma comissão encarregue da
adjudicação da referida residencial a um privado, tendo
ficado surpreendo com o facto quando foi inquirido sobre
a matéria na Procuradoria da
República.
O Ministério Público suspeita que Chavango terá orquestrado esquemas que le-

Tentativa de fuga
ao fisco resulta
em apreensão e multa

se ter apoderado de 600 sacos
de cimento que terá levantado na Fábrica de Cimentos de
Cabo Delgado de um lote de
1000 toneladas que a unidade
industrial forneceu ao governo
provincial no quadro do apoio
social.
O Ministério Público deduziu ainda acusação ao antigo
director de se ter apoderado
ilegalmente de 90 mil meticais de ajudas de custo durante uma viagem feita em 2018 a
Maputo para participar na Feira
Internacional (FACIM), com a
justificação de que permaneceria 45 dias, quando, na verdade, o evento teve a duração
de apenas 14 dias.
Chavango nega todas as
acusações, afirmando que
durante o tempo em que era
director provincial sempre
primou por gestão criteriosa
da coisa pública. O Ministério
Público, representado no julgamento pelo Procurador Marcelino Paulo, diz que em todos
os processos que lesaram o Estado Chavango agiu sozinho,
sem envolvimento de colegas.
O julgamento retoma na
segunda-feira, com a audição
de mais declarantes. Os casos
em julgamento remontam aos
anos de 2018 e 2019.

ALGUMAS mulheres viúvas e solteiras chefes
de família que vivem nos centros de reassentamento existentes nos distritos de Montepuez, Ancuabe e Namuno, em Cabo Delgado,
deslocadas internas por conta dos ataques
terroristas, clamam por apoio psicossocial,
meios de compensação e alimentos para os
seus filhos.
Maliquice Daudo, mãe viúva de cinco menores de idade que vive no centro de deslocados internos de Nacaca, em Chiúre, contou
que o pai dos petizes foi assassinado quando
num dos ataques terroristas ao distrito de
Quissanga.
“Eles vieram à noite e começaram a disparar, fugimos para o mato, mas no dia seguinte tínhamos fome e o meu marido voltou
à aldeia para ver se conseguia alguma coisa
de comer e nunca mais voltou. Fiquei a saber
mais tarde que tinha sido morto” - contou
amargurada.
Maliquice Daudo disse que sobrevive de
ajuda disponibilizada pelo governo e parceiros, no âmbito de assistência humanitária,
porém explicou que o que recebe não é suficiente para alimentar a sua família, por isso
aproximou-se da comunidade nativa de Nacaca para pedir que lhe concedessem espaço
para fazer sua machamba, para produzir sua
própria comida e reduzir a dependência dos
apoios.
“Mas eles negaram, disseram-me para
rasgar os sacos da comida que eu recebo e fazer machamba aí mesmo” - lamentou Maliquice Daudo.
A nossa interlocutora disse que sente
muito pelo desaparecimento do seu companheiro, mas o impacto é maior nos seus filhos,
que, por diversas vezes, têm procurado saber
do paradeiro do pai.
“Não sei o que fazer, tento esconder-lhes

a verdade, mas sei que um dia vão descobrir,
por isso peço apoio sobre como gerir esta situação porque eu não sei o que fazer”-confessou Daudo.
Mwassiti Ncubwa, solteira e mãe de dois
filhos, um dos quais deficiente físico, actualmente reassentados no centro de deslocados
de Marrocane, no distrito de Ancuabe, defendeu a necessidade de o governo e parceiros
apoiarem as mães viúvas e solteiras chefes de
família em meios de compensação para seus
dependentes e recursos financeiros para que
possam desenvolver pequenos projectos de
geração de renda, com vista à sua subsistência.
“Meu filho não anda, é deficiente, sou
obrigada a ficar todo o tempo com ele, e isso
impede-me de ir à machamba, mas se ele tivesse cadeira de rodas as outras crianças podiam empurrá-lo e brincar com ele enquanto eu estou a fazer pequenos negócios, mas
também não tenho dinheiro para começar
negócio, o que me deixa limitada” - contou
Ncubwa.
Sobre as preocupações apresentadas, a directora dos Serviços Provinciais de Acção Social, Maria Raimundo, fez saber que o sector
que dirige está a fazer levantamento de crianças em situação de vulnerabilidade por conta
dos efeitos dos ataques terroristas, com vista a
providenciar-lhes o apoio necessário.
“Por exemplo, em 2020, apoiámos algumas crianças deslocadas com deficiência,
reassentadas em Mueda, em cadeiras de rodas, muletas, entre outros meios” - explicou
Raimundo.
Raimundo afastou a possibilidade de o governo instalar centros infantis nos centros de
reassentamento porque, segundo ela, o executivo está a trabalhar para o retorno da população deslocada às zonas de origem.

OPINIÃO & ANÁLISE

Sábado, 29 de Janeiro de 2022

Antes mais
tarde que nunca!
TEÓFILO GERMANO
Há sensivelmente meio ano, um leitor deste
prestigiado matutino escreveu nesta página,
uma carta apelando para que a questão da
requalificação da Praça da Juventude não
passe de mais uma promessa do Presidente
do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Eneas Comiche que, semanas antes, tinha
vindo a público anunciar que tal facto, finalmente, ia ocorrer, embora sem prazos. Mas
deu para presumir que tal estava para breve,
porquanto o edil da capital do país, já nessa altura, convidou os vendedores informais
que desenvolvem as suas actividades naquele espaço a abandoná-lo voluntariamente, o
mesmo que, pelo que acompanhei esta semana, através deste jornal, a edilidade voltou
a fazê-lo, através da vereação da Juventude
e Cidadania, afinal o espaço é da juventude,
essa camada da sociedade que é o garante
do desenvolvimento deste país e, por conseguinte, percursor da própria cidadania.
Sei que os visados, refiro-me aos vendedores informais, estão relutantes em abandonar o local sob várias alegações, entre as
quais a de que é ali que conseguem o seu
sustento e das suas famílias. Sendo isto verdade, não deixa também de ser quando se diz
que existem muitos espaços e bancas livres
nos diversos mercados municipais da cida-

de, alguns dos quais bem próximos dali onde
estão a ser convidados a abandonar voluntariamente, onde podem, muito bem, desenvolver as suas actividades em condições de
segurança.
Para o caso concreto da Praça da Juventude, o nome remete-nos a uma camada
social dinâmica e que contagia energia positiva que impulsiona o desenvolvimento. No
entanto, isso contrasta com o que acontece
no local, onde só se encontram apenas vendedores de diverso tipo de produtos, camiões
com materiais de construção civil, nomeadamente areia e pedra, a aguardarem pela
clientela, estaleiros de fabrico de fabrico e
venda de blocos de construção, oficinas de
reparação de viaturas, para além de transportadores que aguardam pelos passageiros. E,
no meio disto, encontram-se também os amigos do alheio, aqueles que apenas querem
sobreviver desgraçando pessoas trabalhadoras e honestas, para não falar de vendedores
e consumidores de diversos tipos de drogas.
Sendo responsabilidade da edilidade
colocar ordem naquela praça e fazer jus ao
nome que ostenta, a juventude, o futuro do
amanhã do país,faz sentido que intervenha
na sua requalificação, ainda que seja tarde
em face das promessas que vêm sendo feitas
nesse sentido. Mas, como se costuma dizer,
mais vale tarde do que nunca.

Precisa-se de mais vozes
para se juntarem
à de Mateus Licusse
ANTÓNIO DA CONCEICAO
Fiquei bastante comovido com o conteúdo
da carta de opinião de Mateus Licusse, que
consta nos jornais notícias dos dias 26 e 27
de Janeiro do corrente ano, pois, ilustra a
verdade dos factos da triste e vergonhosa situação que, infelizmente, se vive na nossa
sociedade nos dias de hoje.
É preciso que haja mais vozes, sem
complexos e nem vergonha, a protestarvigorosamente contra o comportamento
inadequado e inapropriado dos marandzas
de todas as idades que pululam por todos
os cantos, enxugando homens e destruindo
lares.
Num passado recente, quando se falava de marandzas, logo a priori, vinha à
mente de qualquer um, de se tratar de catorzinhas, mas hoje em dia, esta ambição
desmedida de algumas mulheres, já não
tem idade.
Estamos numa sociedade em que a falsidade nos relacionamentos vai crescendo
no gráfico e de forma exponencial, sem
tirar mérito aos que se amam de verdade,
sem a interferência de bens matérias, isso
existe sem dúvidas, mas tornou-se raro na
sociedade.
Hoje em dia, mesmo depois de muitos
anos de casamento, é proibido o homem
perder emprego ou ficar doente, pois,
acontecendo isso por muito tempo, é suficiente para algumas mulheres abandonarem os seus lares e procurar o bem-estar de
uma maneira leviana.
É urgente que a Lei da Família seja revista, porque não é justo, nem ético e nem
moralista que uma determinada mulher,
depois de muitos anos de casada, abandone
o seu marido porque perdeu emprego ou
porque está doente, dado que, essa prática,
está a ser frequente nos dias de hoje.

Algumas mulheres, como se não bastasse abandonar o marido porque está sem
emprego ou doente, ainda se dão ao luxo
de andar pelos tribunais, para incriminar o
seu marido porque, somente, dele quer se
livrar.
É chegada a vez, de os tribunais ou a
Justiça, em geral, acautelar-se por essas
mulheres marandzas, que muitas vezes fazem-se de vítimas, somente porque descobriram novos horizontes e querem divórcio a todo custo, pondo em causa o bom
nome do marido com quem tantos anos
viveu.
Muitos advogados, que andam nisto há
muitos anos, já sabem que existem muitas
mulheres que precisam dos seus serviços
para estes orquestrarem argumentos bastantes e suficientes para alcançar os seus
objetivos, que é o divórcio para poderem
voar ao seu bel-prazer na nova vida que
pretendem levar com os poderosos.
A nossa sociedade está de pernas para
o ar, não se sabendo de concreto o que se
espera das gerações vindouras se algo não
for feito. É preciso que todos nós, que não
nos identificamos com estas práticas, repudiemos a todo momento. Pois, o amor
da actualidade tornou se tão materialista,
de tal forma que ser pobre é sinonimo da
solteirice. A evolução da sociedade demonstra, a cada segundo que passa que, ter
retribuição de amor, só é possível quando
tiveres conta bancaria obesa, carro de luxo,
casa com piscina, ser gestor de alguma empresa, enfim, tem que ter dinheiro, assim
receberá amor.
Muitos homens, têm se feito de fortes
a estas situações, provocadas por algumas
mulheres nos casamentos, sem denunciá-las, o que é mau, porque tem terminado
em violência ou homicídios voluntários ou
involuntários.
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JAIME MACHEL

Limites da arbitragem
(3)
em litígios petrolíferos JOÃO JOSÉ PASCOAL *
ESTA matéria nos remete à ponderação sobre a arbitrabilidade objectiva do litígio que tenha
como causa o dano ambiental. Estaremos
perante um objecto passível de arbitragem?
O Professor Dário Moura Vicente aborda
sobre os critérios de que depende a ponderação sobre a possibilidade do objecto ser
cometido à decisão dos árbitros. Segundo
o autor, são critérios fundamentais, a patrimonialidade, a disponibilidade do direito
litigioso, o critério misto (direitos patrimoniais disponíveis). Dário Moura Vicente,
Convenção de Arbitragem: problemas actuais, (Comunicação feita na I Conferência
Internacional sobre Arbitragem, realizada
em Luanda, 2012, p. 303).
Para Manuel Pereira Barrocas, a matéria ambiental constitui um domínio de
direitos não transigíveis, sendo por essa razão não-arbitrável. Este autor faz um percurso pelo Direito Comparado, trazendo
ao estudo os posicionamentos dos Estados
Unidos da América, França e Portugal em
relação à arbitrabilidade da matéria inerente ao ambiente. Segundo o autor, nalguns
Estados da Federação dos EUA admite-se
a negociação entre as comunidades locais
com intervenção das autoridades, sobre a
instalação de novas unidades industriais.

Em caso de impasse, ou seja, se as partes
envolvidas na negociação não alcançarem acordo, a lei prevê a remissão do caso
à arbitragem, para efeitos de resolução
compulsória do conflito.
Na França, há desenvolvimento de
práticas contratuais de resolução de conflitos ambientais com remissão à arbitragem,
para efeitos de resolução. Já em Portugal, a
resolução de questões ambientais é exclusivamente da competência do Estado, afastando-se assim a remissão de casos desta
natureza à resolução arbitral, (Manuel Pereira Barrocas, Manual de Arbitragem, Almedina, Lisboa, 2013, p. 136).
Com efeito, a respeito da convenção
de arbitragem, e com interesse especial
na matéria que estamos aqui a abordar, a
Lei da Arbitragem Voluntária portuguesa,
aprovada pela Lei n.° 63/2011, de 14 de
Dezembro, estabelece nos termos do artigo
1.º n.° 1 que desde que por lei especial não
esteja submetido exclusivamente aos tribunais do Estado ou a arbitragem necessária, qualquer litígio respeitante a interesses
de natureza patrimonial pode ser cometido
pelas partes, mediante convenção de arbitragem, à decisão arbitral.
Ilações especiais podem ser retiradas
da disposição legal supra citada, no sentido
de que a remissão de matéria ambiental à

arbitragem dependeria de:
i. Inexistência de lei especial que determine a exclusividade dos
tribunais judiciais (tribunais do Estado)
na resolução da matéria;
ii. Inexistência de disposição legal específica que determine a
exclusividade da arbitragem necessária
na resolução da questão;
iii. Natureza patrimonial do litígio.
Das anotações ao artigo 1.º da Lei da
Arbitragem Voluntária portuguesa, resulta
que o critério da patrimonialidade deve ser
conjugado com o da transigibilidade do direito controvertido. A patrimonialidade alcança-se pela avaliação dos interesses em
dinheiro; e são susceptíveis de transacção,
por interpretação do artigo 1249º do Código Civil, que regula sobre os direitos de
que as partes não podem dispor e as questões respeitantes a negócios ilícitos, (Dário
Moura Vicente, Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, 2.ª Edição, Revista e Actualizada, Almedina, Lisboa, 2015, p. 22).
Para Pires de Lima e Antunes Varela,
entre os bens de que o contraente não pode
dispor estão, necessariamente, os que são
objectivamente indisponíveis. A esses se
refere, no domínio da transacção judicial,
o artigo 299º do Código de Processo Civil. Estão compreendidos nesta categoria,

além das coisas que se encontram fora do
comércio (vide artigo 202º n.° 2) os direitos de natureza pessoal, … (Pires de Lima
e Antunes Varela, Código Civil Anotado,
Volume II, 4a edição revista e actualizada,
Reimpressão, Coimbra Editora, Coimbra,
2010, p. 932).
No direito moçambicano, o artigo 10
n.° 4 da Lei 11/99, de 08 de Julho, estabelece que a convenção arbitral deve determinar com precisão o objecto.
Esta convenção deve, pois, se conformar com a ordem jurídica vigente, mormente não atentar contra a lei, nos termos
do artigo 280º do Código Civil.
Será desconforme com a ordem jurídica a convenção arbitral que fixe para
efeitos de arbitragem um objecto que tenha sido posto à margem da arbitragem,
expressamente por lei. Tal previsão legal
tem eficácia própria para o afastamento
das matérias ambientais da lide arbitral,
bastando que demonstre ser indisponível o
direito regulado. Se a lei substantiva qualificar certo direito como sendo intransigível
e insusceptível de avaliação em dinheiro,
esse direito se exclui de constituir objecto
de convenção arbitral.
* Docente da Faculdade de Direito da
UEM

Ruas dos bairros suburbanos
esquecidas pelo município
GREGÓRIO FABIÃO
AS estradas da cidade de Maputo, de há algum tempo, vêm reclamando de uma intervenção em razão do seu avançado estado
de degradação, que agora foi acentuado
com as chuvas que vêm se registado nesta
época.
Sendo isto uma verdade inegável, porque visível aos olhos de todos, também é
verdade que estas chuvas estão a degradar
cada vez mais as ruas dos bairros peri-urbanos que, pelo que nos tem sido dado
a constatar, nunca mereceram nenhuma
atenção das autoridades municipais que,
mesmo nos seus programas de intervenção, cujas promessas nunca chegaram a
ser concretizadas, não fazem referência a
elas.
Talvez recordar ao Conselho Municipal
que os bairros peri-urbanos são aqueles que

congregam maior número dos munícipes e
com grandes necessidades na sua movimentação. Por isso, penso que o melhoramento
das vias de acesso àquelas zonas residenciais devia constituir uma prioridade das
autoridades municipais ,sobretudo se se tomar em linha de conta que com a entrada de
cobrança das taxas de portagem ao longo da
Estrada Circular do Maputo, algumas delas
poderiam servir de alternativa para muitos munícipes que não poderão arcar com
mais aquele encargo. Por falar das ruas do
interior dos bairros suburbanos e da necessidade da facilidade de movimentação dos
seus residentes, e não só, há a referenciar
a chamada Rua da Mafurreira, que parte da
Avenida de Moçambique dando acesso ao
Mercado Grossista do Zimpeto. Trata-se,
sem dúvidas, de uma via de capital importância para a movimentação de centenas senão milhares de pessoas que diariamente se
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dirigem àquele centro comercial , por sinal
o maior, pelo menos em toda a região sul
do país.
A reabilitação ou melhoramento rotineiro desta rua, de terra batida, não só facilitaria a movimentação dos que pretendem aceder ao mercado Grossista e nas residências,
bem como ao Estádio Nacional do Zimpeto, como também descongestionaria a Avenida de Moçambique naquela zona. É que
para transitar por aquele local, sobretudo
nas horas consideradas de ponta e aos fins-de-semana, altura em que muitas pessoas
se dirigem ao “Grossista” para fazer as suas
compras, é uma autêntica dor-de-cabeça,
devido ao congestionamento que se regista
no troço da Avenida de Moçambique, entre
a chamada Paragem da Mafurreira e a ponte
da “Circular”.
Importa referir que para além dos vendedores informais que desenvolvem as suas
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actividades ao longo daquele troço, ante a
impotência das autoridades municipais em
retirá-los, nas proximidades do Mercado
Grossista localiza-se o terminal dos transportes públicos e semicolectivos de passageiros, um dos maiores da capital do país.
É a partir dele onde partem os transportes
para vários destinos da Região Metropolitana do Grande Maputo, nomeadamente
Matola, Boane e Marracuene, e também
para os distritos da Manhiça, Namaacha,
Ressano-Garcia, entre outros. É só imaginar que confusão isso provoca naquele ponto para uma única alternativa oferecida aos
automobilistas, já que a chamada Rua da
Mafurreira está bastante degradada e, por
conseguinte, quase intransitável, sobretudo
neste período chuvoso. Poderia mencionar outras ruas que penso que são, certamente, do conhecimento das autoridades
municipais.
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TELEFONIA MÓVEL

Há incumprimento
no tempo estabelecido
para chamadas

A

S operadoras de
telefonia
móvel
continuam a não
cumprir com o
tempo estabelecido para as chamadas de
voz, situação que afecta a
qualidade na acessibilidade
dos serviços.
A informação foi revelada pelo Instituto Nacional de Comunicações de
Moçambique (INCM), que
avaliou entre 1 e 3 de Janeiro a qualidade dos serviços
prestados pelas operadoras
Tmcel, Vodacom e Movitel
na zona metropolitana de
Maputo.
A aferição foi realizada nas cidades de Maputo,
Matola, distritos de Marracuene e Boane no período
de transição do ano, em que
se regista maior demanda
dos serviços de comunicações.
O regulador concluiu
que a qualidade do tempo de estabelecimento das
chamadas de voz nas redes
2G e 3G baixou, conside-

INCM está preocupada com o incumprimento do tempo estabelecido para chamadas

rando as metas estabelecidas.
“Em relação ao indica-

dor taxa de transferência de
dados (Data Throughput),
que corresponde à veloci-

dade de transferência na
rede 3G, todas operadoras
cumpriram com as metas

determinadas,
enquanto
que para 4G a Vodacom afigura-se no topo, com 38.4
Mbps, seguido da Tmcel,
com 6.93, e por fim a Movitel com 4.98 Mbps”, indica
o INCM.
Em relação à distribuição do nível do sinal de rádio verifica-se uma fraca
cobertura para a rede 4G
ao longo da rota, atingindo
apenas 53 por cento para a
Vodacom, 34 para Tmcel e
30 para Movitel, no nível de
classificação “boa”.
No entanto, para as redes 2G e 3G as empresas
conseguiram atingir níveis
de boa cobertura acima de
70 por cento.
O INCM sublinhou que
a actividade permitiu a obtenção de informação sobre
o nível de cobertura geográfica e qualidade dos serviços
praticados nas tecnologias
2G, 3G e 4G simultaneamente para todas operadoras de telefonia móvel celular na perspectiva de um
utilizador comum.

Um milhão de dólares a quem
criar comida para o espaço
A ADMINISTRAÇÃO Nacional da Aeronáutica e Espaço
(NASA, na sigla em Inglês)
promete oferecer um milhão de dólares a quem criar
comida segura, saborosa e
nutritiva para levar nas viagens espaciais.
A empresa, em colaboração com a Agência Espacial Canadiana, está a estudar formas de os astronautas
alimentarem-se no espaço
em missões de longa duração, como ir a Marte.
“Quem criar sistemas
tecnológicos de produção
alimentar inovadores que
exijam o mínimo de desperdício com comida segura, nutritiva e saborosa,
pode ganhar um milhão de
dólares”, indicou a empresa.
Entre os requisitos está
organizar uma despensa
para uma tripulação de quatro pessoas a propósito de
uma missão de ida e volta
de três anos sem reabastecimento, bem como melhorar
a acessibilidade dos alimentos na Terra, em particular,
através da produção directa
nos centros urbanos e em
ambientes remotos e hostis.

Espera-se com o projecto combater a fome na Terra,
que tem vindo a agravar-se
devido aos efeitos das alterações climáticas.
“Impulsionando as fronteiras da tecnologia alimentar manter-se-á os futuros
exploradores
saudáveis,
para além de ajudar a alimentar as pessoas”, referiu
Jim Reuter, administrador da Direcção de Missões
de Tecnologia Espacial na
agência.
Embora haja apenas um
vencedor, as restantes boas
ideias não serão descartadas, razão pela qual, a NASA
também vai oferecer outros
prémios.
Os 10 melhores classificados vão receber 20 mil
dólares e avançar para a próxima fase e os cinco finalistas
150 mil. Destes vai selecionar-se o vencedor do prémio de
um milhão de dólares.
Na primeira fase do desafio, realizada em Outubro,
a NASA distinguiu 18 equipas com um total de 450 mil
dólares pelas suas ideias de
tecnologia inovadora de produção alimentar.
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Está Conforme
Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022
A Notária
(Ilegível)

Nova linhagem
da variante Ómicron
detectada em 40 países
A NOVA sublinhagem BA.2
da variante Ómicron da
Covid-19, identificada em
Novembro, já se espalhou
por mais de 40 países da
Ásia e Europa e pode prolongar a actual vaga de casos no mundo.
A nova versão já foi detectada em França, Suécia,
Índia, Alemanha, Bélgica,
Austrália, Estados Unidos
da América (EUA), Singapura, Reino Unido e Dinamarca.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) já recomendou às autoridades
nacionais para começarem
a investigar e caracterizá-la de modo a perceber se
representa perigo para os
países já fustigados pela
Ómicron.

Ainda não há dados
concretos sobre uma possível resistência às vacinas
contra a Covid-19 ou se a linhagem poderá causar forma mais graves da doença.
A nova versão é descendente da variante Ómicron apelidada de BA.1
pela comunidade científica, que continua a ser
responsável pelo enorme
crescimento de casos em
todo o mundo.
“A circulação da sublinhagem em algumas das
mutações está a aumentar
em muitos países. As investigações sobre as características da BA.2, incluindo as propriedades de fuga
imunitária e virulência,
devem ser uma prioridade”, indicou a OMS.

Não há provas de que a
nova versão seja mais virulenta ou que se espalhe
mais rapidamente que a
BA.1, mas parece ser mais
difícil de rastrear.
“Sabemos que a Ómicron pode escapar mais
facilmente à imunidade
pré-existente das vacinas e à exposição a outras
variantes do vírus. O que
ainda não sabemos é se a
nova faz isso melhor ou
pior”, disse James Musser, director do Centro de
Doenças Infecciosas Humanas do Hospital Metodista de Houston nos
(EUA).
A sublinhagem tem 32
mutações em comum com
a variante Ómicron e outras 28 mutações.

ANÚNCIO

Área Operacional de Tete

Comunicado
O FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água, Área Operacional de Tete (FIPAGAOT), comunica a todos os clientes e utentes da estrada que vai desde o Centro Distribuidor do FIPAG em Matema
ao Cruzamento de Ceta, que neste troço decorrerão nos próximos 45 dias escavações de valas para instalação de
tubagens no Âmbito do Projecto WASIS II.
Informamos ainda, que o tráfego nas áreas afectadas pelas obras, deverá ser realizado com recurso a vias alternativas
previamente definidas e sinalizadas.
Mais, se informa que todas as reclamações e sugestões resultantes do trabalho acima referenciado, deverão ser
encaminhados para o contacto +258 866767193 (disponível 24 horas) ou depositadas sob forma de correspondência
em caixas disponíveis para o efeito nas lojas de cobrança do FIPAG-AOT e locais de obra.
Pelos transtornos que a situação possa vir a causar, o FIPAG endereça sinceras desculpas e agradece a compreensão
de todos.
Tete, 27 de Janeiro de 2022
Gabinete de Comunicação e Imagem
Locais onde se encontram Caixas de reclamações
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercado Nsango
Igreja Católica São josé
Mercado Kambinde
Igreja Católica Nsra de Fátima
Mercado 3 de Janeiro (Bairro Azul)
Escola Primária de Kapanga
Mercado Bagamoyo
Mercado Carbo Moc.

Na Execução Ordinária nº 77/2016-I, que o exequente Moza Banco, SA move
contra o executado Farmácia Matola, E.I, foi ordenada a venda por meio de
proposta em carta fechada, em segunda praça, do seguinte imóvel:
Verba Única
Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Boane, sob o nº 519 a
fls. 80 verso, do livro B/2 e inscrito sob o número 1457 a fls. 83 verso, do livro
G/2 a favor de Ernesto Langa, que constitui uma hipoteca a favor do exequente
Moza Banco, SA, inscrita sob o número 142 a fls. 41, do livro C/2, pelo valor
mínimo de 5 221 500,00MT (cinco milhões, duzentos e vinte e um mil e
quinhentos meticais), correspondente a metade do valor da avaliação.
As propostas devem mencionar preço superior ao da avaliação já indicado na
verba, para o princípio de pagamento da dívida e custas judiciais.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel, a
entregarem as suas propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 25 de
Setembro, Palácio da Justiça, 4º andar, nesta cidade, durante as horas normais
de expediente, bem como ficam notificados àqueles que, nos termos do disposto
no art. 876º/2 do Código de Processo Civil, poderiam requerer a adjudicação
e bem assim aos titulares de qualquer direito de preferência na alienação do
imóvel penhorado para, querendo, exercerem o seu direito no acto da venda.
No dia 7 de Fevereiro de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências desta
Secção, proceder-se-á à abertura das propostas até esse momento apresentadas,
cujo acto podem os proponentes assistir.
O imóvel poderá ser visitado no Bairro Belo Horizonte II, talhão nº 280, província
de Maputo, ao cuidado do exequente, durante as horas normais de expediente.
Maputo, aos 5 de Janeiro de 2022
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE TERESA
DELFINA FIGUEIREDO DA SILVA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e oito de Janeiro de
dois mil e vinte e dois, exarada de folhas cinquenta e cinco verso a cinquenta e sete,
do livro de notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta e quatro, traço
“B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMEDE BAY,
Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de TERESA DELFINA FIGUEIREDO
DA SILVA, de quarenta anos de idade, no estado de solteira, que era natural de Maputo,
com última residência habitual no Bairro da Malanga, filha de José Figueiredo da Silva
e de Carlota Chithonga.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última.
Deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: Daniel
Mudaca Júnior e Carlos Geraldo da Silva Monjane, solteiros, maiores, naturais de
Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Especialistas investigam sublinhagem da variante Ómicron

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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Festa da marrabenta
a partir de amanhã

É

OFICIALMENTE lançada amanhã, pelas
17.00 horas, no distrito de Marracuene,
província de Maputo,
a 15.ª edição do Festival da
Marrabenta.
O evento deste ano decorrerá de 2 a 5 de Fevereiro, nos formatos presencial
e virtual, devido à pandemia
do novo coronavírus, e tem
como lema “Cantar, Dançar e
Perpetuar a Marrabenta”.

“A presente edição é feita em moldes diferentes dos
anteriores, pois não podemos realizar concertos com
a população, mas criámos
condições para que possam
ver a marrabenta através da
televisão e plataformas digitais”, disse Paulo Sithole, organizador do festival.
O festival fará desfilar
em palco artistas como Dilon Djindji, Xidiminguana, Elvira Viegas, Sizaquel

Matlombe, Roberto Chitsondzo, Salimo Mohamed, Stewart Sukuma,
Zoco Dimande, Otis (Alípio
Cruz), Leman Pinto, Banda
Kakana, Banda Marracuene,
Banda Massinguitane, Grupos Tradicionais, Grupo de
Makwaela, Edú, Ziqo, Ben
Muthemba, Tchakaze, Ernesto Ximanganine, Ta Basil
e João Cossa.
“Esta edição, que junta
gerações diferentes e mú-

sicos há muito não vistos a
tocar por causa da pandemia, é especial para todos e é
uma espécie de homenagem
que fazemos aos fazedores
da marrabenta e a este ritmo
musical”, referiu Sithole.
O lançamento do festival contará com a presença,
dentre outras figuras, da Ministra da Cultura e Turismo,
Eldevina Materula, e do administrador do distrito de
Marracuene, Shafee Sidat.

Músicas de Neil Young
removidas do Spotify
AS músicas do cantor e compositor
canadiano Neil Young foram retiradas da plataforma de “streaming”
Spotify, depois de o artista ter protestado contra a reprodução de
“podcasts” polémicos pela companhia, acusando-a de desinformação sobre a pandemia do novo
coronavírus.
Em comunicado, o Spotify disse que lamentava a decisão de Neil
Young, esperando “recebê-lo de

volta em breve”.
Neil Young, de 76 anos, pediu,
na segunda-feira, publicamente,
ao seu empresário e à sua editora
que removessem a sua música do
serviço de “streaming”, onde tem
mais de seis milhões de ouvintes
mensais, segundo a sua página inicial do Spotify.
O autor de “Heart of Gold” e
“Harvest Moon”, em comunicado,
explicou ter tomado esta decisão

por causa dos polémicos “podcasts” The Joe Rogan Experience, do
comediante americano Joe Rogan,
que acumula milhões de reproduções, nos estará a vender teorias da
conspiração e desinformação sobre
a Covid-19.
Rogan é também acusado de ter
desencorajado a vacinação entre
os jovens e pressionar o uso de um
tratamento não autorizado, Ivermectina, contra o coronavírus.

Obras de Calane
da Silva merecem
ser reeditadas
OS livros do escritor Calane
da Silva, que hoje completa
o seu primeiro aniversário de
morte, merecem ser reeditados porque carregam a história do país.
Esta é a opinião do professor de literatura e ensaísta
Nataniel Ngomane, uma das
figuras ontem ouvidas pelo
“Notícias” para falar do legado de Calane, que perdeu a
vida aos 70 anos, em Maputo,
vítima da Covid-19.
Segundo Nataniel Ngomane, as obras como “Xicandarinha na Lenha do
Mundo” e “Dos Meninos da
Malanga” devem constar do
catálogo dos principais livros
nacionais, porque através delas muitas pessoas poderão
compreender as diferentes
dinâmicas da história do país,
desde o período colonial.
“Ele escreveu textos narrativos e poesia sonhando
o país. Este é um dos seus
maiores legados”, recordou
quem não duvida ser o autor
também merecedor de ter o
seu nome dado a uma praça
pública, em particular na capital do país. Foi, na óptica
de Ngomane, “um homem
das artes e escreveu textos
que representavam Lourenço Marques, actual cidade de
Maputo, no tempo colonial,
retratando as diferenças que
existiam naquele período”.
Foi assim que, continuou,
escreveu sobre o bairro da
Malanga, onde passou boa
parte da sua vida e não se esquece de mencionar que teve
um grande papel activo na
história das letras, tendo sido
um dos principais dinamizadores, junto de figuras como
Orlando Mendes, das actividades que marcaram a história da Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO),
a qual foi membro fundador
e presidente da Mesa da Assembleia-Geral.
Ainda na capital, lembrou, no coreto do Jardim
Tunduru, Calane costumava
declamar poesia em concorridos saraus, alguns deles por
si organizados.
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Estes momentos que
marcaram a história cultural do país também foram
mencionados pelo escritor e
secretário-geral da AEMO,
Carlos Paradona, que encontra no inconformismo e persistência um dos maiores legados de Calane da Silva.
“Já adulto, prestes a entrar para a reforma como jornalista (profissão que exerceu, por exemplo, na revista
‘Tempo’), Calane abraçou os
estudos universitários, vindo
a doutorar-se pela Universidade Eduardo Mondlane”,
disse.
Recorda que a sua obra
poética também fez dele
vencedor do Prémio José
Craveirinha, atribuído pela
AEMO e pela empresa Hidroeléctrica de Cahora Bassa. Calane foi laureado a título póstumo com Prémio
Guerra Junqueiro Lusofonia
2020, que foi anunciado no
ano passado.
“Para celebrar a sua obra,
dedicaremos, nos próximos
dias, um sarau de poesia a
este embondeiro da literatura
moçambicana”, prometeu.
Por seu turno, o ensaísta
e jornalista José dos Remédios disse ao “Notícias” que
Calane da Silva era um dinamizador das artes activo e
interventivo e, por isso, merece ser estudado em todos os
níveis do Sistema Nacional de
Ensino.
“A memória de um homem assim deve ser regularmente preservada nos manuais escolares - actualmente
nenhum livro da disciplina de
Português, da primeira à sétima classe, tem um texto dele
- nas casas e nos centros culturais”, comentou.
Defende que tal como fez
a editora Alcance, depois da
sua morte, também se pode
criar um prémio literário em
sua memória. “Mas isso ainda
é pouco”, chutou, referindo-se à necessidade de se debater, reeditar as suas obras,
criar conferências, palestras,
estudar e divulgar o trabalho
do escritor.
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“Quem não tem cão, caça com gato”.
- Provérbio popular
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
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09:00
09:30
10:00
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N/O
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MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO

Lote- 1 Fornecimento de
CONCURSO POR Equipamentos Informáticos
COTAÇÕES N° Lote- 2- Aquisição de
04C020554/
Combustível e Lubrificantes
CC/01/2022
Lote- 3 Manutenção de Meios
Circulantes

Concorrentes
Elegiveis

Preço
do
Documento
de Concurso

BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e às
12.37, com 0.98 e 1.10 metros, respectivamente

FASE DA LUA
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O GOVERNO DO DISTRITO DE ANCUABE convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais interessadas a apresentarem
propostas, em carta fechada, para os concursos discriminados na tabela abaixo:
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
GOVERNO DO DISTRITO DE ANCUABE
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

29/24

22 /16

10:30

Objecto
do
Concurso

15

HINO NACIONAL
DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
EPISÓDIOS 46
E 47
BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO
CRIANÇAS CONTRA O VÍRUS
DIRECTO
CONVERSAS EM CASA
DIRECTO
DESENHOS ANIMADOS: CÓDIGO DO PUZZLE
EPISÓDIOS 42 A 44
PONTOS DE MEMÓRIA: RITOS
DE INICIAÇÃO - KUTHAGA
MASSANGENA
3600 SEGUNDOS
REPLAY VERÃO: MANUEL ZIMBA/LOCUTOR E JORNALISTA
DA RM DESPORTO
GRAVADO
JORNAL DA TARDE
DIRECTO
PELA LEI E ORDEM
TENDA DA JUSTIÇA
AGORA NÓS: O CABEÇA DA
FAMÍLIA
CAMPEONATO DA CIDADE EM
BASQUETEBOL: FERROVIÁRIO
A VS COSTA DO SOL
DIRECTO
VIBRAÇÕES
GRAVADO/BEIRA

19:15

PASSADEIRA VERMELHA

19:30

SOJOGO: 05ª EXTRACÇÃO DA
LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER
E INFORMAÇÕES / TOTOBOLA

20:00

TELEJORNAL

21:00

MITOS E TABÚS: ODETE OKWA-

22:00

ESPECTÁCULO: ACÁCIA JAZZ

00:00

VIBRAÇÕES

01:15

TENDA DA JUSTIÇA

02:00

PONTOS DE MEMÓRIA: RITOS

DIRECTO
NA PROGRAMA 02
PARTE 02
REPETIÇÃO
REPETIÇÃO
DE INICIAÇÃO - KUTHAGA
MASSANGENA
REPETIÇÃO
02:30

PELA LEI E ORDEM

03:00

AGORA NÓS: O CABEÇA DA

REPETIÇÃO
FAMÍLIA
REPETIÇÃO
04:00

3600 SEGUNDOS

05:00

REPLAY VERÃO: MANUEL ZIM-

REPETIÇÃO
BA/LOCUTOR E JORNALISTA
DA RM DESPORTO
REPETIÇÃO
06:00

HINO NACIONAL

06:05

FILME NACIONAL: UM ANO DE
GORONGOSA

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE

Data e hora
de Anúncio de
Posicionamento
dos
Concorrentes

02.00- UM ESPECTÁCULO
04.57- HINO NACIONAL
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- NOVA VIDA, NOVO LAR
08.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Pessoas, Singulares,
micro, Pequenas e Médias
Empresas inscritas no
Cadastro Único

11.10- TURMA DA ALEGRIA

Data: 7/2/2022
Hora: 10.00H

Data: 7/2/2022
Hora: 10.30H

Não Exigido

12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

Data 15/2/2022
Hora 8.30H

12.02 – MAGAZINE DESPORTIVO
12.20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
12.30- JORNAL DA TARDE

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos ou adquirí-los no Serviço Distrital de
Planeamento e Infra-estruturas de Ancuabe, Avenida Principal.

13.00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
15.00- TARDE DESPORTIVA
18.10 – HORA DO SOLDADO
19.00 – SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

2. A validade das propostas é de 90 dias e as mesmas deverão ser entregues no endereço acima indicado.

19.02 – MAGAZINE DESPORTIVO

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

19.20 – BOLETIM METEOROLÓGICO
19.30 – JORNAL DA NOITE
20.00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
20.30- ZONA QUENTE 1.ª PARTE

Ancuabe, aos de 29 de Janeiro de 2022
UGEA
(Ilegível)

21.10- ZONA QUENTE 2.ª PARTE
NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19.30 E 21.00 HORAS
16
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NECROLOGIA

M ARI A DE

JAI M E ARTUR

FÁTI M A BASÍ LI O

M ANUEL TOM O

CHAGUALA

(1956 - 2022)

CANCA

FALECEU

FALECEU

FALECEU
Os Magistrados e funcionários do Tribunal
Administrativo Provincial do Niassa comunicam com profunda dor e consternação o
desaparecimento físico de MARIA DE FÁTIMA
BASÍLIO CHAGUALA CANCA, mãe do Juiz-Presidente deste Tribunal, Cláudio Duarte
Canca, ocorrido no dia 27/1/2022, no Hospital
Central de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, sábado, dia 29/1/2022, na
capela do Hospital Central de Maputo, pelas
8.30 horas, seguido de funeral, no Cemitério
de Lhanguene, na cidade de Maputo, às 10.00
horas. Paz à sua alma.
18

Seus irmãos, esposa, filhos,
cunhados, sobrinhos, noras, genros e família Tomo em geral comunicam o desaparecimento físico
do seu ente querido JAIME ARTUR
MANUEL TOMO, ocorrido no dia
27/1/2022, vítima de doença, cujo
funeral se realiza no Cemitério da
Santa Isabel, na Beira, hoje, sábado, dia 29/1/2022, pelas 14.00
horas. Paz à sua alma.
1240

I SAC FI LÉM ON

AURÉLI O ZACARI AS

TOVELA

SI M ANGO
FALECEU

(19 anos de eterna saudade)

Querido esposo e pai,
faz hoje 19 anos que
nos deixou. A saudade de todos
os momentos em que esteve connosco é permanente. Agarramo-nos aos seus conselhos para superarmos as adversidades nesta
nossa caminhada e agradecemos
a Deus por ter feito parte da nossa
vida. Hoje, sábado, dia 29/1/2022,
pelas 9.00 horas, iremos depor flores em sua memória, no Cemitério
de Lhanguene. Paz à sua alma.
902

M ATI AS I SAC M UGABE
(Missa de 30 dias)
Querido pai, sentimos nos nossos corações o quão é difícil vivermos sem ti ao nosso lado. Tua esposa Eugénia, filhos
Berckler e Sidra, Onésia e Sérgio, Edwin e Núria, Raquel e
Francesco, Bess e Dino, irmãos, cunhados e toda a família Mugabe e Mapanzene,
todos juntos, iremos depositar flores na tua campa, hoje, dia 29/1/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 8.00 horas, sinal de grande amor por ti. Descanse
em paz, nosso inesquecível pai!
904
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LEMBRETE

Já renovou a
Faça a sua subscrição e receba o seu
Jornal em casa!
www.jornalnoticias.co.mz

M ARI A DE
FÁTI M A BASÍ LI O
CHAGUALA
CANCA

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais.
Termos e condições aplicavéis

sua Subscrição
dos jornais?

Os Estudantes da primeira turma de
Licenciatura em Linguística (19891994) da Faculdade de Letras da UEM
expressam deste modo o seu sentimento de profundo
pesar pelo passamento do seu colega e amigo, o Professor AURÉLIO ZACARIAS SIMANGO, ocorrido na passada
quinta-feira, dia 27/1/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 30/1/2022, pelas 10.00 horas,
no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório na
sua residência, no Bairro de Albasine, a partir das 8.00
horas. À esposa e família enlutada apresentam sentidos
pêsames. Que o Aurélio descanse em paz.
903

AURÉLI O ZACARI AS SI M ANGO
FALECEU
A Direcção, Corpo Docente, Corpo Técnico Administrativo e
estudantes da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da UEM
cumprem com imensa dor e consternação o dever de comunicar o falecimento do Mestre AURÉLIO ZACARIAS SIMANGO,
docente nesta Facudade, ocorrido no dia 27/1/2022, no HCM,
cujo funeral se realiza amanhã, dia 30/1/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério
de Michafutene, antecedido de velório às 8.00 horas, na sua residência, sita no
Bairro de Albasine. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.
896

Seus filhos José Canca, Márcia Canca, Yolanda
Canca, Cláudio Canca e Nelson Canca, irmãos Leonor, Filomena, Fernando, Virgínia e Custódia, noras,
sobrinhos, netos e demais familiares comunicam o
falecimento do seu ente querido MARIA DE FÁTIMA BASÍLIO CHAGUALA CANCA, ocorrido no dia
27/1/2022, na Clínica do HCM, cujo funeral se realiza no Cemitério de Lhanguene, hoje, sábado, dia
29/1/2022, pelas 10.00 horas, antecedido de velório
às 8.00 horas, na capela do HCM. Paz à sua alma.
841

M ARTA COSSA
FALECEU
O Presidente do Conselho Municipal de Maputo, membros do Conselho Municipal, quadro de apoio e funcionários em
geral comunicam com profunda dor e consternação
o desaparecimento físico da Srª MARTA COSSA, mãe
da Srª Cilda António Cossa, funcionária do Conselho
Municipal de Maputo, afecta no Pelouro de Saúde e
Acção Social, ocorrido no dia 27/1/2022, na Cidade
de Maputo, cujo funeral se realiza hoje, dia 29/1/2022,
na província de Gaza em Chilembene, antecedido
de velório na capela do Hospital Central de Maputo,
pelas 8.00 horas. À família enlutada apresentam as
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
891

JORGE FRANCI SCO
CHAGUALA
FALECEU
O Presidente, Vice-Presidente, Juízes Conselheiros,
Secretário-Geral e funcionários em geral do Tribunal
Supremo comunicam com profundo pesar e consternação o falecimento do Sr. JORGE FRANCISCO
CHAGUALA, pai do Sr. Sérgio Jorge Francisco
Chaguala, chefe da Repartição de Informática do
Tribunal Supremo, ocorrido no dia 27/1/2022, vítima
de doença, cujo funeral se realiza hoje, sábado, dia
29/1/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00
horas, antecedido de velório, pelas 9.00 horas, na sua
residência, no Bairro de Hulene, cidade de Maputo.
À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
900

LUÍ S JOÃO NOBELA
FALECEU
A Direcção do Serviço Nacional de Investigação
Criminal da Cidade de Maputo vem comunicar
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do colega LUÍS JOÃO NOBELA, Agente de Investigação Operativa de 2ª, afecto no distrito KaMavota, ocorrido
na madrugada do dia 27/1/2022, no Hospital Central de Maputo,
vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje,
dia 29/1/2022, pelas 11.00 horas, no cemitério familiar, no distrito
da Manhiça, antecedido de velório na residência do finado, sita
no Bairro de Khongolote, pelas 8.00 horas. Paz à sua alma. 898
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Estudante Adelino Luís
ganha concurso de crónicas

C

OM o texto “Maratona para o Precipício”, um relato sobre
o drama da seca, o estudante Adelino Luís
foi recentemente anunciado vencedor do concurso
de crónicas, realizado pela
primeira Feira do Livro Beira (FLIB 2021).
O concurso de crónicas,
curado pela associação Kulemba, destinava-se a estudantes universitários de
todo o país e visava reflectir
sobre a importância da água
no contexto das mudanças
climáticas, um tema que
actualmente constitui uma
preocupação global.
Segundo a organização,
ao todo participaram neste
certame 44 autores de todas
as regiões do país, dos quais
Adelino Luís foi o vencedor, depois de submeter o
seu texto “Maratona para
o Precipício”, usando o
pseudónimo Lirane.
Curiosamente,
“Maratona para o Precipício”
retrata a história da personagem Lirane, uma menina
de 17 anos de idade e casada
há quatro anos com um homem polígamo.
Apesar de ainda ser pequena, a personagem cum-

Adelino Luís

pre o dever de cuidar do
seu lar - aproveitando a
ocasião para discutir a
problemática dos casamentos prematuros, e
todos os dias tem que caminhar por largos quilómetros à procura do preciso liquido. É que devido
às mudanças climáticas,
o rio mais próximo da sua
aldeia rendeu-se à seca.

Chicassula Tchinquitinculo

De acordo com a Fundza, a originalidade, criatividade e domínio da
linguagem contribuíram
para que “Maratona para
o Precipício” convencesse
o júri composto por Bento Baloi (escritor), Celso
Muianga (editor) e Celina
Martins coordenadora do
“Camões” na Beira.
Em compensação, o
estudante receberá um
prémio de 15 mil meticais,
que servirá como grande
incentivo no seu exercício literário, até mesmo
por ele não esconder a sua
“paixão pela literatura nos
seus mais diversos géneros”, algo que deverá fazer casando a escrita com
a filosofia, um curso por
si frequentado na Universidade Eduardo Mondlane
(UEM).
Em segundo lugar ficou o autor Chicassula
Tchinquitinculo, pseudónimo de Fernando Cambedza, também estudante
da UEM, onde frequenta
o curso de direito, como
resultado de ter submetido
ao concurso a crónica “O
Luto”.
Com esta conquista
tem direito a um prémio

avaliado em 10 mil meticais.
O seu texto retrata a
ambição de certos rapazes que, movidos pela
ambição de enriquecer
através da extracção do
ouro, provocam uma carnificina na sua comunidade por causa da contaminação da água do rio.
Cambedza é dos mais
experientes na escrita
entre os concorrentes,
afinal é autor do livro de
poemas “Kutanga da Terra Viva”, publicado em
2016 e co-autor de “Poemas e Cartas Ridículas de
Amor”, de 2020.
É ainda membro das
associações Internacional
dos Estudantes Universitários (W-Carp Mozambique) e Kulemba, bem
como colabora com a revista literária de Sofala,
Soletras.
Já em terceiro lugar
ficou Arjoco Xiculele,

mo e educação bilingue,
depois de adquirir uma
formação em ensino de
inglês.
Escreve poesia desde 1999, apesar de até os
dias que correm não ter
nenhuma obra publicada.
O relato que explora
os efeitos nefastos causados pelas cheias e secas,
tendo o Homem como
grande causador das alterações climáticas que
fustigam o mundo, lhe
valerá cinco mil meticais.
Nesta edição do concurso organizado pela
Kulemba
participaram
estudantes
matriculados numa instituição do
ensino superior em Moçambique, sendo os três
primeiros classificados
estudantes da Universidade Eduardo Mondlane.
Entretanto, esta maratona literária não termina

Branca de Neve então passou a viver na floresta e fez
amizade com os animais. Um
dia, ao caminhar, se deparou
com uma casinha muito simpática. Ela entrou na casa e viu
sete camas pequenas. Cansada,
a jovem adormeceu em uma
das caminhas.
A casa era o lar de sete
anões que, durante o dia, trabalhavam em uma mina. Ao
voltarem para casa encontraram Branca dormindo e ficaram muito felizes.
A jovem despertou e contou sua triste história. Os anões
prometeram ajudá-la e ela ficou morando com eles e fazen-

do as tarefas de casa.
Um dia, a madrasta ao perguntar para o espelho sobre sua
beleza, descobriu que a enteada ainda estava viva. Ela então,
decide se disfarçar de velha
camponesa e vai até a floresta
para oferecer uma maçã envenenada para Branca de Neve.
A moça dá a primeira mordida e logo cai desfalecida, ao
ver que tinha conseguido o que
queria, a madrasta má foge.
Os anões, ao retornarem
para casa avistam a bela Branca caída no chão e ficam muito
tristes. Eles então a colocam
em uma caixa de vidro no meio
da floresta para poderem sem-

DELFINA MUGABE
(delfinadelfina1963@gmail.com)

O pronome relativo
Hoje vamos falar dos pronomes relativos e da
sua função na oração, na sequência da solicitação
de um leitor que pretende saber como usar e qual a
função dos pronomes relativos “quanto e cujo”.
Sobre esta questão, vejamos primeiro o que
diz a gramática da língua portuguesa. Pronomes
relativo são vocábulos que se referem a um termo
antecedente ou que retomam uma palavra anterior a
este. Estes pronomes estabelecem uma ligação com
esse termo antecedente e iniciam uma nova oração.
Exemplo: “Este é o professor que foi promovido
a director da escola”. Nesta frase, o pronome
relativo é o “que”; e o termo antecedente a que se
refere é “o professor”, presente na primeira oração e
a introduzir a segunda oração. Quer dizer, a frase é
composta por duas orações:
Primeira: “Este é o professor”.
Segunda: “o professor foi promovido a director
da escola”.
Assim, as duas orações podem ser unidas por
intermédio de um pronome relativo que confere
mais sentido à primeira oração para além de
substituir o grupo nominal da segunda, evitando a
repetição desnecessária: “ o professor”.
Vejamos mais um exemplo: “João, traga o
livro que deixei na mesa”. Sem o pronome relativo
“que”, a frase ficaria nestes termos:
- “João, traga o livro”. “O livro deixei na
mesa”. Como se pode depreender, o último termo
da primeira oração repete-se no início da segunda,
tornando a leitura desaprazível.
A gramática alude que os pronomes relativos
podem ser classificados em variáveis e invariáveis.
Os primeiros, podem variar em número (singular ou
plural) e género (masculino e feminino) tal como
ilustra a lista: “o qual/ a qual”; “quanto/quanta”;
“quantos/quantas”; “cujo/cuja”; “cujos/cujas”. Os
invariáveis são: “Que, quem, onde”.
Vejamos alguns exemplos da aplicabilidade
dos pronomes relativos: “o qual”. Este pronome é
variável como mencionado, em número e género e
é precedido de um artigo (o/a; os/as), conforme o
contexto. Ex:
-Esta é a viatura com a qual vou viajar fim de
semana à praia do Tofo;
- Eu trouxe o documento do qual retirei a
informação para a elaboração do relatório.
-Estas são as pessoas ao lado das quais fui
educada.
Nestas duas frases, o pronome é precedido do

artigo (a, o, as) que indicam o género do sujeito da
oração: “a viatura”, “o documento” e “as pessoas”.
Quanto à forma “quem” é usada, apenas,
quando se trata de pessoas, com a função de sujeito
e exige o verbo na terceira pessoa do singular.
Exemplo:
- Quem escreveu esse aviso no quadro foi o
professor, mas já foi embora.
- Meu filho é única pessoa
por quem daria a vida.
Porém, o “que” pode se referir a pessoas ou
a seres inanimados. Ex:
- Ele é o jovem que vai estudar na Escócia. (o
“que” se refere a pessoa: o jovem)
- Aquele é o edifício que desabou na sequência
do ciclone Ana. (o “que” indica um ser inanimado:
o edifício).
- Aquele que puder ajudar será bem-vindo.
(o “que” se refere a uma pessoa: “aquele”
-determinado indivíduo).
O pronome “cujo” é variável em número e género.
Ele é usado para indicar algo que pertence a
alguém e a concordância ocorre no vocábulo
imediatamente a seguir a este pronome. Exemplos:
- A viatura cujo dono foi assaltado nunca mais
se localizou.
- Os meninos cujos pais não participaram na
reunião da turma estão suspensos.
Em relação ao pronome “onde” indica,
apenas, um lugar. É usado, exclusivamente para ser
inanimado. Ex:
-Aquela é a casa onde os meus pais viveram
durante muitos e longos anos;
- O Pedro continua a morar no edifício onde
outrora funcionou um banco comercial.
- A Biblioteca onde queria levantar alguns
livros está fechada por causa de COVIB-19.
- A cidade onde nasci é muito pobre.
A forma “quanto” que varia em “quanta/
quantas; quantos é utilizada para expressar o valor
de quantidade. Ex:
-“O meu irmão não fez tudo quanto lhe
competia nesse empreendimento, por isso foi à
falência.
- Nesta terra não há nada. Traga tudo quanto
puderes.
Portanto, tal como explicámos, a utilização dos
pronomes relativos evita a repetição dos termos nas
orações, o que torna o discurso facilmente inteligível
para além de conferir ao leitor, uma leitura prazerosa.

Arjoco Xiculele

pseudónimo de Arlindo Cossa, com a crónica “Brada, Tudo Acaba”.
É também estudante da
Eduardo
Universidade
Mondlane, onde cursa
mestrado em bilinguis-

por aqui, visto que depois
do anúncio dos vencedores do concurso literário, segue agora a edição
duma antologia de crónicas contendo os 25 melhores textos do certame.

Conto infantil - A branca de neve
Era uma vez Branca de Neve,
uma princesinha muito bonita que morava com seu pai.
Sua mãe havia morrido e o rei
se casou novamente com uma
bela moça.
Entretanto, a nova esposa do rei era também muito vaidosa e má. Ela possuía
um espelho mágico e todas as
manhãs perguntava para ele:
“Espelho, espelho meu, existe
uma mulher mais bela do que
eu?”
E o espelho sempre respondia que ela era a mais bela
de todas.
Enquanto isso, Branca de
Neve crescia e se tornava cada
dia mais formosa, com a pele
alva como a neve, os cabelos
negros como a noite e a boca
vermelha como o sangue.
Assim, um dia, ao perguntar para o espelho, a madrasta
recebeu como resposta: “Minha rainha, a senhora é realmente muito bela, mas agora
Branca de Neve é a mais bonita
de todas.”
Furiosa, a madrasta mandou um de seus servos sequestrar Branca de Neve e matá-la
na floresta, trazendo o seu
coração como prova de sua
morte. O servo, com pena da
jovem, ordenou que ela fugisse
e levou o coração de um veado
que passava no local.

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

pre admirar sua beleza.
Passado um tempo, surge
um príncipe com seu cavalo
branco. Ao ver a linda moça
adormecida, o jovem não se
contém e lhe dá um beijo.
Nesse momento, Branca de
Neve desperta do encanto e se
apaixona pelo príncipe. Os dois
se casam e vivem felizes para
sempre.
Branca de Neve é uma história muito antiga que possui
diversas versões, assim como
os outros contos.
Aqui, os valores que estão
postos dizem respeito ao desenvolvimento psicológico e o
despertar para uma nova vida,

saindo infância/adolescência
para a fase adulta.
Branca de Neve é uma menina que tem uma madrasta
muito má e invejosa, mas talvez essa seja apenas a visão que
a criança tem da mãe em determinado momento da vida.
Assim, ao ir para a floresta
é como se a garota estivesse fugindo do mundo que conhece
e adentrando seu próprio inconsciente, cheio de perigos.
Entretanto, ao encontrar os
sete anões, Branca de Neve encontra simbolicamente ferramentas que a ajudam a lapidar
sua personalidade.
A maçã, segundo a filosofia, representa o coração (o
mesmo que o caçador ficou
de levar para a madrasta como
prova da morte da jovem).
Pode simbolizar ainda a passagem da infância para a maturidade sexual (erotismo), assim
como na passagem bíblica em
que Eva come o fruto proibido.
Ao cair em sono profundo,
Branca está simbolicamente
absorvendo todo o conhecimento que adquiriu até o
momento, sendo despertada
novamente quando integra-se
com o lado masculino de sua
psique, no caso o príncipe.
Fonte: https://www.culturagenial.com/historias-infantis-contos-para-criancas/

Ac t iv i d a d e
Ligue os pontos de 1 a 23
e dê continuidade à pintura
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Gâmbia-Camarões
abrem “quartos”

A

PARTIDA entre a
Gâmbia e os Camarões abre esta noite
(18.00 horas) a disputa dos quartos-de-final da 33.ª edição do Campeonato Africano das Nações
(CAN), que tem como jogo de
maior cartaz o embate entre
Egipto e Marrocos, que se realiza amanhã à mesma hora.
A anfitriã Camarões, que
não teve missão fácil para
ultrapassar as condicionadas
Ilhas Comores, terá que estar na sua melhor forma para
derrotar a aguerrida Gâmbia,
que durante a prova sofreu
apenas um golo.
Os “Leões Indomáveis”,
que têm em Aboubakar o
maior artilheiro da prova, são
a equipa com mais golos na
competição, mas também sofreram em todos os seus jogos.
O facto é que os anfitriões
estão em boa forma e somam
sete vitórias e um empate nos
últimos oito jogos. Os pentacampeões vão para este embate depois de terem vencido
os dois anteriores encontros
com a Gâmbia e merecem um
favoritismo no campo teórico.
Mas terão que ser cautelosos,
pois enfrentam a forte defensiva da Gâmbia, selecção que
chega aos quartos-de-final na
sua primeira aparição.
No outro confronto de
hoje, às 21.00 horas, Burkina
Faso, que passou pelo Gabão
nos oitavos-de-final, terá
pela frente a Tunísia. Os tunisinos eliminaram a favorita

Eternos rivais de Lisboa num confronto que vale uma taça

Sporting ou Benfica:
Quem fica com a Taça?

Camarões voltam a jogar hoje, mas desta feita contra a Gâmbia para os “quartos”

Nigéria com vitória por 1-0.
EGIPTO-MARROCOS
CENTRA ATENÇÕES
Já amanhã, às18.00, horas será realizado o confronto
mais aguardado dos quartos-de-final entre Egipto, de
Mohamed Salah, e o Marrocos, do lateral Hakimi, que
participou directamente da
reviravolta, por 2-1, diante do
Malawi.
Os egípcios, treinados

pelo luso-moçambicano Carlos Queiróz, afastaram a Costa do Marfim no desempate
através de grandes penalidades.
Nos últimos jogos disputados por ambos o Egipto registou três triunfos, um
empate e uma desaire. Do
outro lado, Marrocos teve
igualmente três vitórias, uma
igualdade e uma derrota.
Para fechar os jogos dos

quartos-de-final amanhã, às
21.00 horas, teremos frente-a-frente o Senegal, do craque do Liverpool Sadio Mané,
e a Guiné Equatorial, que segue com uma campanha interessante.
Após deixar a actual campeã Argélia para trás na fase
de grupos, a selecção da Guiné venceu Mali por 6-5 no
desempate através de grandes
penalidades e tem uma pala-

vra a dizer diante do Senegal,
que ainda não deslumbrou.
QUARTOS-DE -FINAL
HOJE
18.00 horas: Gâmbia - Camarões
21.00 horas: Burquina
Faso - Tunísia
AMANHÃ
18.00 horas: Egipto-Marrocos
21.00 horas: Senegal-Guiné-Equatorial

Arsénio Marrengula no Tunísia-Burkina
O ÁRBITRO assistente Arsénio Marrengula volta a
entrar em cena no CAN. O moçambicano foi nomeado para dirigir o embate desta noite (21.00 horas) entre as selecções nacionais do Burquina Faso
e da Tunísia a contar para os quartos-de-final da
prova continental.

Arsénio Marrengula será o primeiro assistente de um quarteto dirigido por Joshua Bondo (do
Botswana) e que inclui ainda Gilbert Kipkoech
Cheruiyot (Quénia) como segundo assistente e
Peter Waweru Kamaku (Quénia) como quarto árbitro.

SPORTING e Benfica medem forças esta noite, a
partir das 21.45 horas, em Leiria, para a final Taça
da Liga 2021/22.
Será a quarta vez que os “eternos rivais” da
capital lisboeta se vão encontrar em jogos nesta
prova e o histórico é 100 por cento favorável às
“águias”.
O primeiro embate teve lugar em 2008/09 e
ainda estará na memória de muitos, marcado por
um polémico penalte assinalado por Lucílio Baptista contra os leões por pretensa mão de Pedro
Silva, numa altura em que o Sporting, treinado
por Paulo Bento, vencia por 1-0, graças a um golo
de Bruno Pereirinha.
José Antonio Reyes, entretanto já falecido,
empatou na conversão dessa grande penalidade para o Benfica de Quique Flores e, depois, no
desempate por penaltes que decidiu essa final,
os encarnados foram mais felizes, com Rochemback, Derlei e Hélder Postiga a falharem para o
Sporting e apenas Aimar e Katsouranis a falharem
para o Benfica. Para a posteridade fica o gesto de
Pedro Silva (expulso por protestos no momento

da grande penalidade) a arremessar para longe a
medalha de finalista vencido no final da partida.
Um ano depois, em 2009/10, Sporting e Benfica encontraram-se nas meias-finais em Alvalade. O Sporting viu-se reduzido a dez elementos
logo aos sete minutos, por expulsão de João Pereira e, com mais um jogador em campo, o Benfica, já treinado por Jorge Jesus, acabou por golear
por 4-1. David Luiz, Ramires, Luisão e Cardozo
marcaram para as águias, com os leões, orientados por Carlos Carvalhal, a marcarem pelo meio
por Liedson.
E o terceiro embate aconteceu, uma vez mais,
na temporada seguinte, 2010/11. Desta vez na
Luz, novamente nas meias-finais, o Sporting,
treinado por José Couceiro, até marcou primeiro,
por Hélder Postiga, mas o Benfica empatou por
Cardozo antes de, nos descontos da segunda parte, Javi Garcia fazer o 2-1 para as águias e colocar
os encarnados em mais uma final.
Sporting eliminou nas meias-finais o Santa
Clara, enquanto o Benfica deixou pelo caminho
o Boavista.

NBA

Lakers derrotados

Este é o quarto jogo em que o moçambicano
está envolvido no CAN. Estreou-se na primeira
jornada no embate Nigéria-Egipto. Marrengula
ainda trabalhou na partida entre os Camarões e as
Ilhas Comores a contar para os oitavos-de-final e
agora está nos “quartos”.

Irão 14.º país no “Mundial”
UM golo do avançado Mehdi
Taremi valeu ao Irão um triunfo
caseiro por 1-0 sobre o Iraque,
em Teerão, e o apuramento
para a fase final do Campeonato Mundial de Futebol de 2022.
Taremi selou, aos 48 minutos, o sexto triunfo em sete
jogos dos iranianos no Grupo
“A” da terceira fase de qualificação asiática e a sexta presença do país no “Mundial”,
depois de 1978, 1998, 2006,
2014 e 2018, sempre com eliminações na fase de grupos.
O Irão, 14.º país com lugar

garantido na prova, junta-se
às selecções sul-americanas
de Argentina e Brasil, ao anfitrião Qatar e às europeias
Alemanha, Bélgica, Croácia,
Dinamarca, Espanha, França,
Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça.
CANADÁ, MÉXICO
E EUA MAIS PRÓXIMO
O Canadá, os Estados Unidos e o México ficaram mais
perto da fase final ao vencerem
os seus encontros da nona jornada da zona CONCACAF de
qualificação.

Na liderança da tabela,
os canadianos jogaram fora e
venceram as Honduras que
seguem no último lugar, por
2-0, graças a um autogolo de
Denil Maldonado, logo aos 10
minutos, e um tento de Jonathan David, jogador do Lille,
aos 73.
A formação canadiana
soma 19 pontos, contra 18 dos
Estados Unidos, que receberam e venceram El Salvador
por 1-0, graças a um golo solitário de Antonee Robinson,
defesa do Fulham, aos 52 mi-

nutos.
No terceiro lugar, com 17
pontos, segue o México, que
teve ainda mais dificuldades
em vencer na Jamaica, onde
perdia a 10 minutos do fim,
apesar de estar a jogar contra
10 desde os 45+2 minutos, por
expulsão do anfitrião Damion
Love.
Já depois disso, aos 50 minutos, Daniel Johnson adiantou os jamaicanos, mas o México ainda logrou a reviravolta
na parte final, com tentos de
“rajada” do suplente Henry

Martin, aos 82 minutos, e Alexis Vega aos 83.
Abaixo de Canada, Estados Unidos e México, nos três
lugares de apuramento directo, segue, no quarto lugar, de
acesso a um play-off intercontinental, o Panamá (14 pontos), que deu um passo atrás
ao perder fora por 1-0 com a
Costa Rica quinta (12).
Com cinco jornadas por
disputar, Jamaica (sete pontos), El Savador (seis) e Honduras (três) só estão na corrida
em termos matemáticos.

Brasil travado no Equador em jogo cheio de casos

Não faltou emoção e polémica no Equador-Brasil

JÁ qualificado para o “Mundial”, o Brasil foi ao
Equador empatar a um golo em jogo da 15.ª jornada de apuramento sul-americano para o Quatar-2022.
Logo aos seis minutos, Casemiro inaugurou
o marcador a favor do Brasil e aos 15 houve lugar
ao primeiro de três cartões vermelhos mostrados
em 15 minutos, apesar de só dois terem valido.
O guarda-redes equatoriano Alexander Dóminguez, após agressão em Matheus Cunha, recebeu ordem de expulsão e cinco minutos volvidos
foi Emerson Royal, lateral direito do Tottenham,
que viu o segundo cartão amarelo e consequente
vermelho.
Aos 31 minutos, Alisson acertou na cabeça de um avançado do Equador quando aliviou
uma bola e foi expulso. O árbitro após consultar as imagens no VAR mudou a cor do cartão e
mostrou o amarelo ao guarda-redes do Liverpool.
Já na segunda parte, depois de uma grande
penalidade a favor do Equador revertida pela
equipa de arbitragem no VAR, o médio Felix Tor-

res, aos 75 minutos, assinou o 1-1, mas ainda haveria espaço para nova polémica de arbitragem.
Em cima do quinto minuto do tempo adicional, Alisson fez penalte sobre Álvaro Preciado, atingindo o equatoriano com os punhos
dentro da grande área, foi novamente expulso
(segundo amarelo) mas, após nova consulta no
VAR, o árbitro reverteu uma vez mais a decisão
e o jogo terminaria mesmo com o 1-1 no marcador, num jogo em que cada uma das partes teve
mais 10 minutos do que os 45 regulamentares.
O Brasil passa a ter 36 pontos na liderança
da classificação, enquanto o Equador, uma das
grandes surpresas deste apuramento, continua
em terceiro com 24 pontos.
Já a Argentina, sem Messi, triunfou em
terreno chileno (1-2). Dí María abriu a contagem logo aos nove minutos. Brereton,
aos 20 minutos, empatou e ainda na primeira parte, Lautaro fixou o resultado final.
O Uruguai, com um golo de Luis Suárez, foi vencer no Paraguai, por 1-0, e manteve-se bem vivo
na luta pelo apuramento.

Joel Embiid apontou 21 pontos, contribuindo em grande medida para a vitória dos Philadelphia sobre os Lakers

OS Los Angeles Lakers perderam fora com o Philadelphia 76ers, por 105-87, em mais uma jornada da NBA-Conferência Oeste.
Anthony Davies teve uma noite inspirada - 31
pontos, 12 ressaltos, dois roubos de bola e quatro desarmes de lançamento - mas de nada valeu
aos Lakers que tiveram pela frente Joel Embiid (21
pontos, nove ressaltos e sete assistências) e Tobias Harris, que fechou a noite com 23 pontos.
Este resultado deixa os Lakers no nono lugar
da Conferência Oeste e cada vez mais longe do

acesso directo ao “play-off”, garantido às seis
melhores equipas de cada conferência.
Destaque ainda para os Warriors que venceram os Minnesota Timberwolves por 124-115.
Pela primeira vez desde as finais da NBA em 2019,
os “splash brothers” Steph Curry (29) e Klay
Thompson (23) anotaram mais de 20 pontos em
simultâneo num jogo.
Os Warriors são a segunda melhor equipa do
Oeste com 36 vitórias e 13 derrotas, apenas atrás
dos Phoenix Suns com 38-9.

OPEN DA AUSTRÁLIA

Medvedev e Nadal
disputam final
DANIIL Medvedev derrotou
Stefanos Tsitsipas na segunda
meia-final do Open da Austrália e vai discutir a vitória no
primeiro Grand Slam da temporada com Rafael Nadal.
Meses depois de ter negado, nos Estados Unidos, a Novak Djokovic a conquista do
21.º título do Grand Slam da
carreira, o tenista russo tentará fazer o mesmo na final de
amanhã diante do espanhol

sabendo que, se vencer, rouba a liderança do “ranking”
a Novak Djokovic e assume
pela primeira vez na carreira o
topo do ATP World Tour.
A meia-final diante de
Tsitsipas foi superada em
quatro “sets”, pelos parciais
de 7-6 (7-5), 4-6, 6-4 e 6-1
num encontro com a duração de 2.3 horas e que teve
um momento de alta tensão.
Já perto do final do segundo

“set”, Medvedev queixou-se que Tsitsipas estava a receber instruções do pai (coaching é proibido nos torneios
ATP) e, furioso, chegou mesmo a insultar o árbitro de cadeira.
Vencedor do último torneio do Grand Slam (Open
dos Estados Unidos), Medvedev vai marcar presença na
terceira final de um major e
segunda seguida na Austrália.

Sábado, 29 de Janeiro de 2022

19

DESPORTO

BASQUETEBOL

Costa do Sol campeão
da cidade de Maputo

A

equipa feminina do
Costa do Sol é nova
campeã de basquetebol da cidade de Maputo. As “canarinhas”
venceram o Ferroviário “A”, na
noite de ontem, por 81-59, no
Pavilhão da UEM, terminando
o “play-off” disputado à melhor de três jogos por 2-0, após
a vitória no jogo-1 por 72-52 na
quarta-feira.
Ontem só uma vitória interessava ao Ferroviário para

forçar o decisivo embate no
sábado. O Costa do Sol, por sua
vez, também pensava na vitória para evitar um desgastante
terceiro jogo.
Tal como no jogo-1, o Ferroviário adiantou-se no marcador e, para não variar, foi
das mãos de Deolinda Gimo. O
Costa do Sol respondeu por Ingvild Mucauro. As “locomotivas” assumiram o jogo, mas as
“canarinhas” souberam reagir,
com uma inspiradíssima Eleo-

téria “Formiga” Hlavanguana,
que ajudou a sua equipa a sair
do primeiro quarto com dois
pontos de vantagem (22-20).
No segundo quarto os
problemas com o marcador
electrónico, que começaram
ainda na primeira metade do
primeiro quarto, prevaleceram, tornando difícil a missão
dos jornalistas que cobriam a
partida e dos espectadores que
queriam acompanhar a marcha
do marcador.

Problemas técnicos à parte,
o Costa do entrou melhor no
segundo quarto, forçando Nasir Salé a pedir um desconto de
tempo. “Formiga” continuava
endiabrada e já havia somava
dois triplos, além da sua energética acção defensiva. Cheia
de confiança, contrastando
com a sua prestação no jogo-1,
assistia e penetrava.
As meninas de Nasir Salé
tinham poucas soluções e nem
a claque conseguia espevitar

a equipa. O Costa do Sol foi ao
intervalo com uns confortáveis
18 pontos (47-29).
No regresso dos balneários as “canarinhas” voltaram
a marcar primeiro e a defender forte numa defesa mista,
o que complicava o ataque das
“locomotivas”. Um triplo de
Elizabeth evidenciou ainda
mais as diferenças entre as duas
equipas (52-29). Dulce Mabjaia
ainda disfarçou as debilidades
da sua equipa com cinco pontos
conseguidos em duas jogadas
consecutivas (um triplo e dois
pintos resultantes de ressalto).
Àquela altura o resultado estava
em 52-35, as “canarinhas” estavam apáticas. Leonel Manhique leu o jogo e pediu desconto
de tempo.
A reacção veio a partir de
Nilsa Chiziane no ataque e Ingvild a anular Gimo e Odélia.
O Ferroviário ainda conseguiu reagir na linha dos 6,75m
através de Anabela Cossa e
Dulce Mabjaia. Mas não passou
disso.
No derradeiro quarto Nasir Salé refrescou a sua equipa,
mas seria o seu adversário a ser
demolidor, com Elizabeth a
colocar o Costa do Sol a vencer
por 68-50, e Sheila Ventura a
atirar um triplo que colocou as
“canarinhas” de novo numa
confortável vantagem de duas
dezenas (71-51), estavam disputados ainda quatro minutos.
Depois as “canarinhas” só tiveram que gerir até aos 22 pontos
(81-59) finais!

ANDEBOL NA CAPITAL

Quarteto inicia batalha pelo título
COSTA do Sol e Malhangalene, em masculinos, e Matchedje e Costa do Sol, em
femininos, iniciam esta tarde
a batalha pelo título de campeão da cidade de Maputo da
modalidade em seniores.
Costa do Sol e Malhangalene serão os primeiros a entrar em campo, quando forem
15.00 horas. É a reedição da
última final do Campeonato
da Cidade entre as duas melhores equipas de andebol da
actualidade.
Espera-se uma final cheia
de adrelina, um “play-off” à
melhor de cinco.
Os “canarinhos” são os
detentores do título, sendo
que a partir de hoje devem
tentar contrariar o poderio da
Malhangalene, equipa que se
tem revelado mais forte e regular na presente temporada.
Aliás, pelo percurso que fez
até à final, Malhangalene é o
favorito à conquista do troféu.

Para alcançar a final o Costa do Sol derrotou a Sansão
Muthemba e a Malhangalene
bateu Mahotas, ambos por
2-0, num “play-off” à melhor
de três.
À semelhança de masculinos, em femininos também se
repete a final da última edição
entre o Matchedje e o Costa
do Sol. As “militares” são as
detentoras do título e continuam a melhor equipa feminina da capital e não só.
As “canarinhas” já sabem
que para derrubar o Matchedje a perfeição pode não ser suficiente. Augura-se uma boa
série da final, que também
será num “play-off” a melhor
de cinco.
Para chegar à final o Matchedje deixou para trás o
Ferroviário, nas “meias”,
enquanto o Costa do Sol superou a Sansão Muthemba.
Matchedje-Costa do Sol tem
início às 17.00 horas.

Os “locomotivas” procuram primeira vitória no “Provincial”

CAMPEONATO PROVINCIAL DE SOFALA

Ferroviário da Beira
busca primeiro triunfo
DEPOIS do empate a um golo
diante do Sporting da Beira, Ferroviário da Beira busca
amanhã o seu primeiro triunfo
no Campeonato Provincial de
Futebol de Sofala, que entra
hoje na sua segunda jornada.
O único representante da
província de Sofala no Moçambola defronta amanhã, às 13.30
horas, no Estádio Municipal da
Beira, a frágil Chama da Unidade, que se estreou na prova
perdendo (2-0) frente ao Têxtil

do Púnguè.
A ronda abre hoje com dois
embates. O Têxtil do Púnguè
defronta o ACLL Nacional de
Gorongosa, às 13.30 horas, e
o Matchedje da Beira terá pela
frente o FC da Beira, a partir das
15.30 horas.
A segunda jornada da prova
termina amanhã com o embate, previsto para às 15.30 horas, entre o Sporting e o Estrela
Vermelha da Beira, que só se
estreia agora devido ao número

ímpar de participantes.
Devido ao factor referenciado, a Liga Desportiva de
Sofala, que começou a prova
vencendo (3-0) o Matchedje,
fica de fora.
A prova é liderada pela Liga,
que soma três pontos, tal como
o FC da Beira e Têxtil. O Ferroviário e o Sporting têm um em
quarto e quinto lugares, respectivamente. Sem nenhum
ponto está o Matchedje, Chama da Unidade e Gorongosa.

EM TCHUMENE

Desportivo-Clube
dos Amigos hoje no
arranque da “Abertura”
A PARTIDA entre o Desportivo da Matola e o
Clube dos Amigos, no campo da Associação
Black Bulls, em Tchumene, vai marcar esta
tarde, às 15.00 horas, o arranque oficial do
Torneio da Abertura na província de Maputo.
A prova continua amanhã, no campo do
Desportivo, com a formação do Real de Mahelane a defrontar a Escola de Sargento das
Forças Armadas (ESFA) enquanto Clube de
Marracuene terá pela frente Atlético de Marracuene.
Já no campo da Texlom, a equipa da Associação Jeito FC defronta Timbercity FC e Xi-

manganine FC joga diante do Cross United FC.
Esta é a primeira competição futebolística na província de Maputo e arranca com um
ligeiro atraso devido à demora na vacinação
dos atletas, aliada à reprovação numa primeira fase dos campos inspeccionados.
Foi uma demora que permitiu à Associação Provincial de Futebol de Maputo incluir
mais equipas no torneio e consequentemente
a realização de um novo sorteio.
Para a disputa da prova os plantéis foram
submetidos, sexta-feira, a testes de despiste
da Covid-19.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Zainadine, Clésio e Witi
defrontam “dragões”

VÓLEI DE PRAIA

Torneio Rei e Rainha anima fim-de-semana
DECORRE hoje e amanhã na praia
da Costa do Sol - Zona do Triunfo o Torneio Rei e Rainha de Vólei.
A prova juntará dezenas de vo-

leibolista, entre federados e populares.
As duplas vencedoras, masculina e feminina, receberão um pré-

mio monetário de dez mil meticais.
O torneio, que conta com o
apoio da Momentum Moçambique, é organizado pela Federação

Moçambicana de Voleibol (FMV),
tendo como objectivo a divulgação
da modalidade e a pesquisa de talentos.

“Golfe” disputa esta manhã
Torneio Ordem de Mérito
O CLUBE de Golfe da Polana,
sediado em Maputo, roda esta
manhã o 1º Torneio Ordem
de Mérito dos Sócios, em que
dezenas de golfistas já estão
inscritos para a disputa desta
competição, que se estenderá
por todo o ano, segundo nos

afiançou o presidente da colectividade, Benjamim Fernandes.
Segundo a nossa fonte, a
competição está aberta a todos os sócios do clube maiores de 15 anos e com “handicap” registado, sendo que

o sistema de disputa será o
“Stableford” – nome de seu
criador, o Dr. Frank Stableford – em que a partida é disputada por buracos, sendo a
pontuação atribuída em função do número de pancadas
efectuadas, acima, abaixo ou

iguais ao par de cada buraco
do campo.
Através da Ordem de Mérito, a direcção pretende promover o convívio e o espírito
desportivo entre os sócios do
clube e jogadores convidados,
bem como estimular a prática

do golfe sem descurar as regras de jogo e de etiqueta.
Por fim, pretende-se,
através desta realização, organizar um “ranking” de todos os associados, reconhecendo, no final do ano, os
“Campeões do Clube”.

Zainadine, que tem sido titular indiscutível, terá uma missão árdua no “dragão”

EM mais um fim-de-semana
de futebol pela Europa, onde
despontam muitos moçambicanos, os holofotes centram-se
em Zainadine Jr. e Clésio (Marítimo) e Witi (Nacional) com
a particularidade de o destino
ter colocado no seu caminho
o Porto e Porto B, respectivamente.
A dupla de moçambicanos
dos “insulares” Zainadine Jr.
e Clésio bate-se amanhã, às
22.30 horas, no reduto do FC
Porto, líder da Liga Portuguesa.
Advinha-se, por isso, um jogo
híper-difícil para os maritimistas, actuais nonos classificados
com 24 pontos.
Para a II Liga Portuguesa, o
Nacional, de Witi, que vem de
duas derrotas, pretende fazer
uso do factor casa para voltar

às vitórias, quando receber os
“dragões” amanhã, a partir das
13.00 horas. Mas pela frente
terá um adversário que irá, certamente, oferecer muita resistência. No quinto lugar, com 29
pontos, os nacionalistas precisam de ganhar para não deixar
fugir o grupo da frente, composto por Rio Ave (33), Feirense (36), Casa Pia (36) e Benfica
B (39).
O Porto B está em oitavo lugar com 27 pontos, os mesmos
que o Chaves, de Bruno Langa,
que também recebe o Feirense
amanhã, às 16.00 horas.
O Chaves, que contabiliza
cinco jogos sem perder, quererá manter o ciclo. Aliás, uma
vitória coloca-o com 30 pontos
e, portanto, na luta pela promoção à I Liga Portuguesa.

MIQUISSONE DISPUTA
TAÇA DA LIGA
O Al Alhy, de Luís Miquissone, que se vê privado por
estas alturas de muitos dos
seus principais jogadores, ao
serviço da selecção no CAN,
joga amanhã com o National
Bank para a quinta jornada do
Grupo “B” da Taça da Liga do
Egipto.
O “gigante” do Cairo, que
poderá contar com o extremo esquerdo moçambicano
no onze, procura alcançar a
primeira vitória, após ter sido
derrotado, quinta-feira diante
do Smouha SC, por 3-0, em
jogo da quarta jornada.
Nas primeiras três rondas,
o Al Alhy empatou diante do
Arab Contractors (1-1), El Ismaily (1-1) e El Gouna (0-0).
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Ruanda reabre fronteira com Uganda

Parlamento questiona PR sobre
uso de fundos públicos pelo ANC

O MINISTÉRIO dos Negócios Estrangeiros do Ruanda anunciou ontem a reabertura da principal fronteira com o Uganda, encerrada
desde Fevereiro de 2019, mais um passo para normalizar as relações
entre os dois países vizinhos. A reabertura do mais importante posto
fronteiriço com o Uganda está prevista para 31 deste mês. O anúncio
foi feito menos de uma semana após a visita do filho do Presidente
do Uganda, Yoweri Museveni, o general Muhoozi Kainerugaba, a
Kigali, onde este e o Presidente do Ruanda, Paul Kagamé, manifestaram a vontade de “restaurar” as relações bilaterais.

O

COMITÉ
Permanente de Contas
Públicas (SCOPA)
do Parlamento sul-africano solicitou
ao Presidente da República,
Cyril Ramaphosa, uma explicação oficial sobre o alegado uso indevido de fundos
públicos pelo ANC, partido
no poder.
Em comunicado, o órgão fiscalizador das finanças
do Parlamento sul-africano
referiu que a carta enviada
na quinta-feira ao chefe de
Estado inclui “um conjunto detalhado de questões”
sobre alegações de “desvio
de fundos públicos para fins
político-partidários” pelo
Congresso Nacional Africano (ANC), o partido no poder
desde 1994 na África do Sul,
de que Ramaphosa é também presidente.
“De acordo com a decisão do comité [em 25 Janeiro
de 2022], o Presidente Ramaphosa tem 10 dias úteis

para responder à carta. Após
considerar a resposta por escrito do Presidente a comissão considerará se é necessário convidar o Presidente a
fornecer registos adicionais
ou a comparecer perante a
comissão [parlamentar] para
responder a quaisquer outras
perguntas sobre o assunto”,
adianta o comunicado divulgado na página oficial do
parlamento sul-africano.
A
Procuradora-Geral da República, Busisiwe
Mkhwebane,
confirmou
também que está a investigar uma queixa de alegada
violação de ética contra o
chefe de Estado sul-africano
apresentada por um deputado suspenso do ANC que
integra o órgão fiscalizador
das finanças do parlamento
sul-africano.
O Presidente sul-africano
terá alegadamente declarado
numa reunião de direcção
do partido no poder, no ano
passado, sobre as suas cam-

REUTERS

ÁFRICA DO SUL

Ramaphosa tem 10 dias úteis para responder à carta da SCOPA

panhas eleitorais, que estava
ciente de que o ANC usou

fundos públicos para fins
partidários, segundo uma

gravação áudio divulgada
recentemente na imprensa

local. O ANC defendeu as
declarações atribuídas a Ramaphosa, salientando que
“é necessário contextualizar
a gravação para entender as
declarações do presidente”
do partido no poder.
“Na Comissão Zondo
[que investiga a grande corrupção na África do Sul],
um dos altos funcionários
da Agência de Segurança do
Estado fez um testemunho
no sentido de que os cofres
do Estado foram usados para
actividades do ANC. Nesse
sentido, o presidente diz que
isso é o que todos sabemos e,
portanto, precisamos de ser
transparentes sobre o assunto”, adiantou em declarações a uma televisão local
Sibongile Besani, alto funcionário do ANC responsável
pelos assuntos da presidência do partido.
De acordo com o responsável do ANC, a gravação
da reunião é “autêntica”.
(LUSA)

Inicia em Angola julgamento do “caso
Cafunfo”
A JUSTIÇA angolana começou ontem a julgar o líder do Movimento do Protetorado Português Lunda Tchokwe (MPPLT), José Mateus
Zeca Mutchima, responsabilizado pelos incidentes em Cafunfo,
província da Lunda Norte, que causaram mortos e feridos há um
ano. Segundo a Polícia angolana, cerca de 300 pessoas ligadas ao
MPPLT, que há anos defende autonomia daquela região rica em recursos minerais, tentaram invadir, na madrugada de 30 de Janeiro
de 2021, uma esquadra policial de Cafunfo, e em defesa as forças de
ordem e segurança atingiram mortalmente seis pessoas. A versão
policial é contrariada pelos dirigentes do MPPLT, partidos políticos
na oposição e sociedade civil local, que falam em mais de uma dezena de mortos.

Coreia do Norte confirma
disparo de mísseis

A COREIA do Norte confirmou ontem que testou dois mísseis táticos
terra-terra e dois mísseis cruzeiro na terça-feira, com êxito, num
total de seis lançamentos só este mês. Segundo a agência noticiosa
estatal norte-coreana, a KNCA, Pyongyang conduziu os lançamentos “para renovar o sistema” no caso dos mísseis cruzeiro e “para
testar a potência da ogiva convencional” no caso dos mísseis táticos
terra-terra. Em ambos os testes os mísseis atingiram um alvo insular
no Mar do Japão, noticiou a KNCA, que especifica que os dois mísseis
cruzeiro percorreram uma distância de 1800 quilómetros. A Coreia
do Norte mostra, assim, a determinação do regime em continuar a
testar o armamento, num momento de pressão crescente por parte
dos Estados Unidos.
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Ucrânia: Um conflito com história, mitos e medos globais
Ucrânia”, acrescentou.

LUSA
OS povos da Rússia e da Ucrânia têm uma relação histórica a que o Presidente russo,
Vladimir Putin, recorre para
reclamar que deviam constituir uma só nação, por terem a
mesma origem.
Mas as etapas mais recentes
do conflito entre os dois países estão relacionadas com a
dissolução da União Soviética
(1922-1991), de que a Ucrânia
fez parte, e da aproximação de
Kiev ao Ocidente.
Questões mais relevantes
de enquadramento do conflito:
PUTIN: “UM SÓ POVO,
UMA SÓ NAÇÃO”
“Acredito que os russos e os
ucranianos são um só povo. (…)
Uma só nação, de facto”.
A frase foi proferida por
Vladimir Putin em 1999, numa
entrevista ao realizador norte-americano Oliver Stone e
ilustra o sentimento do líder
russo em relação à Ucrânia.
Dois anos depois, Putin
publicou um longo ensaio com
o título “Sobre a Unidade Histórica de Russos e Ucranianos”
em que defendeu que os dois
povos (e os bielorrussos) têm
a mesma ascendência e foram
separados por forças externas.

DO IMPÉRIO RUSSO À
INDEPENDÊNCIA

Cresce temor de uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia

“Estou confiante de que a
verdadeira soberania da Ucrânia só é possível em parceria
com a Rússia. (…) Juntos sempre fomos e seremos muitas
vezes mais fortes e mais bem-sucedidos. Pois somos um só
povo”, escreveu Putin.
MITO RUSSO
Esta perspectiva é contestada por muitas pessoas dentro
da Ucrânia, mas também fora:
uma unidade criada pelo serviço externo da União Europeia
(UE) para combater as campanhas de desinformação de
Moscovo abordou esta questão esta semana, considerando
tratar-se de “um dos mais antigos e profundamente enraizados mitos utilizados contra a
Ucrânia”.

“Embora tenham raízes comuns (…), não é verdade que
os ucranianos e os russos sejam uma nação 800 anos mais
tarde. Apesar de longos períodos de domínio estrangeiro, a
Ucrânia tem uma forte cultura
e identidade nacional, e é um
país soberano”, disse o projecto
EU vs Disinfoa.
“A noção de uma ‘nação
totalmente russa’ sem fronteiras políticas é uma construção
ideológica que remonta aos
tempos imperiais e tem sido
utilizada como um instrumento para minar a soberania
e a identidade nacional ucranianas. Desde 2014, o Governo
russo tem cultivado este mito
com renovado vigor numa tentativa de racionalizar e justificar
a sua agressão militar contra a

Depois de vários períodos de uma História comum a
russos e ucranianos, a Ucrânia
integrou o império russo (17211917) antes de se tornar uma
república soviética, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial
(1939-1945).
Com o fim da União Soviética, em 1991, tornou-se independente e aproximou-se do
Ocidente, tendo sido considerada como a ex-república soviética com mais hipóteses de
alcançar a integração europeia.
Vários analistas têm dito
que Putin, e muitos russos, não
aceitam esta “separação” e a
agência Associated Press (AP)
escreveu recentemente que,
desde que chegou ao poder em
2000, o líder russo “tem trabalhado firme e sistematicamente para inverter o que considera
ser a humilhante dissolução da
União Soviética há 30 anos”.
Um artigo do site político referiu na quinta-feira que
“2022, o centenário da fundação da União Soviética, seria o
momento perfeito para [Putin]
avançar contra a Ucrânia”.
INTEGRAÇÃO EUROPEIA?
Em 2008 a Organização

do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em Inglês)
concordou que a Ucrânia e a
Geórgia poderiam vir a tornar-se membros da Aliança.
No mesmo ano, com José
Manuel Durão Barroso a presidir à Comissão Europeia (20042014), a União Europeia (UE) e
a Ucrânia iniciaram conversações para a assinatura de um
acordo de associação.
No comunicado sobre a
iniciativa, as duas partes proclamaram que “o futuro da
Ucrânia está na Europa”.
EUROMAIDAN, CRIMEIA
E DONBASS
Mas em 21 de Novembro
de 2013, uma semana antes da
assinatura do acordo no Conselho Europeu de Vilnius, o
então Presidente ucraniano
pró-Moscovo, Viktor Yanukovytch, suspendeu o processo
e anunciou que a Ucrânia iria
aderir à União Aduaneira Eurasiática (a revista britânica The
Economist escreveu, na altura,
que nunca a Ucrânia tinha estado tão próxima de “atravessar a fronteira entre a Rússia e o
Ocidente”).
A decisão gerou uma onda
de protestos conhecida por
“Euromaidan” – uma ‘ashtag’
(etiqueta) que inclui a palavra

que na Ucrânia significa “praça” para identificar as manifestações da Praça da Independência, em Kiev.
Apesar da repressão brutal,
com mais de uma centena de
mortos, Yanukovytch acabou
por cair e refugiou-se na Rússia
em Fevereiro de 2014.
Ao mesmo tempo, a Rússia
invadiu e anexou a península
ucraniana da Crimeia. E na região de Donbass (leste) eclodiu
uma guerra separatista com
apoio russo que já provocou
cerca de 14 mil mortos e 1,5
milhões de deslocados, segundo a ONU.
Perante estes acontecimentos, o acordo de associação UE-Ucrânia só foi concluído em Junho de 2014, e entrou
em vigor em 1 de Setembro de
2017.
CISMA NA IGREJA
ORTODOXA
Em 5 de Janeiro de 2019 o
patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeu I, outorgou a independência à Igreja
Ortodoxa da Ucrânia, separando-se formalmente da Igreja
Ortodoxa Russa ao fim de 332
anos.
A Rússia acusou os Estados
Unidos de encorajarem a ruptura para enfraquecer Moscovo.

NATO E UE “À PORTA” DE
6% DA RÚSSIA
Fundada em 1949 por 12
países, a NATO expandiu-se
para Leste depois da dissolução
da União Soviética.
Polónia, Hungria e República Checa aderiram em 1999,
apesar dos protestos da Rússia.
Seguiram-se outros países
da antiga esfera soviética, mas
Ucrânia, Geórgia e Bósnia-Herzegovina ainda não fazem
parte, apesar de a NATO ter reconhecido oficialmente as respectivas candidaturas.
A NATO conta agora com
30 membros, alguns dos quais
fazem fronteira com a Rússia:
Noruega (membro fundador),
Polónia (fronteira com Kaliningrado, no Mar Báltico), e
Estónia, Letónia e Lituânia
(aderiram em 2004).
“A Rússia diz que a NATO
está a cercar a Rússia. De facto, apenas 6% das fronteiras
da Rússia tocam os países da
NATO”, disse o secretário de
Estado norte-americano, Antony Blinken, há uma semana,
numa palestra em Berlim.
Também a UE integrou já
alguns dos antigos membros
da União Soviética: Eslováquia,
Eslovénia, Estónia, Hungria,
Letónia, Lituânia, Polónia e

República Checa desde 2004,
Bulgária e Roménia desde
2007, e a Croácia desde 2013.
O ‘TIMING’ DE UMA
CRISE
A Rússia desencadeou a
crise sobre a Ucrânia numa altura em que a NATO se prepara
para aprovar um novo conceito
estratégico na cimeira de Madrid, em Junho deste ano, para
substituir o documento aprovado em Lisboa, em 2010.
Também a UE está a finalizar a discussão sobre a chamada “Bússola Estratégica”,
a nova política de segurança e
defesa que o Conselho Europeu
deverá adoptar na cimeira de
Março, em Bruxelas.
“A Europa está em perigo.
Antes, quando se dizia isto,
alguns riam-se, mas agora já
se riem menos”, disse na terça-feira, no Parlamento Europeu, o Alto Representante da
UE para a Política Externa e de
Segurança, Josep Borrell.
Uns dias antes, Antony
Blinken descreveu a crise de
um modo ainda mais dramático: “É maior do que um conflito entre dois países. É maior do
que a Rússia e a NATO. É uma
crise com consequências globais, e requer atenção e acção
globais”.
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MOÇAMBIQUE
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por
apurar entre os dias 16…
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