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

     

C
RISTÃOS de todo o 
país recordaram on-
tem, Sexta-Feira San-
ta, a paixão de Cristo 
exaltando o amor, o 

perdão e a solidariedade como 
premissas fundamentais para o 
estabelecimento de boas relações 
entre os homens.

Depois de dois anos em que 
as celebrações eram feitas atra-
vés de canais da rádio e televi-
são, devido às medidas de pre-
venção do novo coronavírus, os 
fiéis voltaram a participar nas 
missas, de forma presencial, 
para recordar o sacrifício de Je-
sus Cristo. Durante as orações, 
os crentes partilharam a palavra 
de Deus, intercalando com cân-
ticos que levavam à reflexão so-
bre o sofrimento que Jesus pas-
sou para salvar a humanidade.

O pároco da Sé Catedral de 
Maputo, Padre Giorgio Ferreti, 
explicou que num mundo onde 
ainda há pouco amor e muita 
violência, Jesus Cristo ensina os 
cristãos a amarem de forma de-
sarmada, com mais misericórdia, 
perdão e edificando a paz.

Cristo ensina também o valor 
da palavra amigo e da fraternida-
de, devendo os crentes cuidarem 
uns dos outros, ao mesmo tempo 
que não respondem à violência 
com violência, mas com humil-
dade e paz, à semelhança do que 
ele fez.

“Também nos ensina que 
a morte não é a última palavra 
sobre esta vida ou este mundo. 
Jesus ressuscitou e, como Ele, to-
dos podemos ressuscitar. A guer-
ra, a doença e a pobreza não são o 

NA SEXTA-FEIRA SANTA

Cristãos exaltam perdão
e amor ao próximo

Depois das restrições devido à Covid-19, os fiéis voltam a participar nas missas de forma presencial

A CELEBRAÇÃO da Páscoa constitui uma 
oportunidade para reflexão, por toda a co-
munidade cristã, em torno de valores como 
o sacrifício, compaixão, solidariedade e amor 
pelo próximo que Jesus Cristo sempre pregou 
aos seus discípulos e fiéis.

Segundo o Presidente da República, Filipe 
Nyusi, estes valores ainda se mostram rele-
vantes e podem servir de fonte de inspiração 
para que os moçambicanos se empenhem na 
construção de uma sociedade harmoniosa e 
de bem-estar que Jesus Cristo sempre procu-
rou proporcionar com o seu sacrifício. 

Ontem os cristãos de todo o mundo, in-

cluindo os de Moçambique, em particular, 
celebraram a Sexta-feira Santa, data em que, 
segundo as escrituras bíblicas, marca o ponto 
mais alto do sacrifício de Jesus Cristo e de-
monstra a enorme paixão que teve com a hu-
manidade”, lê-se na mensagem do Chefe do 
Estado.

Explicou que a Sexta-feira Santa é o cul-
minar de uma etapa longa de quaresma, em 
que os cristãos recordaram a vida e obra de 
Cristo, que na cruz morreu pela salvação dos 
homens, e antecede a sua ressurreição, vol-
vidos três dias, momento que assinala o Do-
mingo da Páscoa.

Oportunidade para reflexão 
sobre valores morais

Aumenta taxa de cobertura
de vacinação animal
A COBERTURA da vacinação 
animal registou um crescimento, 
tendo passado de 62 por cento 
em 2020 para 86.75 por cento no 
passado. A informação foi par-
tilhada pelo Director Nacional 
de Desenvolvimento Pecuário, 
Américo da Conceição, no lança-
mento da campanha nacional de 
vacinação de animais, acto que 
decorreu em Bandua, distrito de 
Buzi, em Sofala. 

Segundo Américo da Concei-
ção, a febre aftosa é a doença com 
maior impacto negativo na eco-
nomia, porque a sua ocorrência 
pode gerar interdição das tran-
sacções comerciais do país com 
outros mercados internacionais, 
tanto de produtos de origem ani-
mal como os de origem vegetal 
provenientes das zonas afec-
tadas. Por isso, o Governo mo-
çambicano tem feito um grande 
esforço no sentido de prevenir 
cenários negativos na área da 
pecuária. Dados da Direcção Na-
cional de Desenvolvimento da 
Pecuária indicam que o Governo 
investe, anualmente, em média, 
422.3 milhões de meticais em 
vacinas, medicamentos e drogas 
carracicidas.

Na ocasião, disse que no ano 
passado a produção global foi de 

159.9 mil toneladas de carne, 
contra 141 mil de 2020, o que 
corresponde a um aumento de 13 
por cento.

“Reafirmamos o nosso com-
promisso em estimular a econo-
mia, com destaque para o sector 
agrário, consagrado na Consti-
tuição da República como sendo 
a base do desenvolvimento na-
cional”, assumiu.

Ele fez saber que dos 6.531 
novos empregos previstos para o 
presente quinquénio, 5.431 já fo-

ram até 2021, criados só no sub-
sector pecuário.

Américo da Conceição expli-
cou que o futuro da pecuária na-
cional passa necessariamente por 
criar mais condições para que os 
jovens sejam parte integrante do 
subsector e aproveitem as opor-
tunidades para a geração de ren-
da para si e para as suas famílias.

Dados sobre gado bovino 
partilhados no lançamento da 
campanha nacional de vacinação 
indicam que o país possuía, em 

2021, um efectivo de 2.219.635 
animais.

Presente na cerimónia, o 
governador de Sofala, Lourenço 
Bulha, que procedeu ao lança-
mento da campanha, desafiou os 
produtores a apostarem na vaci-
nação porque garante a saúde do 
animal e a renda familiar.

Apelou, igualmente, para 
que neste processo a fiscalização 
seja efectiva no sentido de ga-
rantir a maior cobertura animal 
possível. 

A vacinação garante a saúde do animal e a renda familiar

destino do mundo, mas sim uma 
vida eterna com Deus”, disse.

Para o bispo da Diocese dos 
Libombos, Dom Carlos Mat-
sinhe, a celebração da Páscoa 
deve servir de momento para 
reflexão sobre os valores da paz, 
fraternidade, perdão e amor ao 
próximo, este último principal 
mandamento que Jesus deixou 
aos fiéis.

Defende que é devido à falta 
de amor que o país e o mundo 
continuam a assistir a guer-
ras e conflitos, situações que 
contrastam com o sacrifício de 

amor demonstrado por Jesus ao 
se entregar para a salvação do 
Homem.

O bispo da Igreja Metodista 
Wesleyana, Dom Dinis Matsolo, 
interpretou as sete palavras pro-
feridas por Jesus Cristo na cruz e 
explicou que estas convidam os 
humanos ao perdão, honestida-
de, arrependimento e à impor-
tância do amor aos membros da 
nossa família e da comunidade.

“A morte de Cristo repre-
senta a vida para o crente, sendo 
a maior expressão de amor que 
Deus poderia ter dado à huma-

nidade. Esta palavra também nos 
mostra que devemos confiar em 
Deus as nossas vidas, tal como 
Jesus o fez”, disse.

Entende ainda que Jesus quer 
que haja relações familiares sau-
dáveis, em que predomina o res-
peito, apoio e segurança e que 
em nenhum momento os filhos 
devem abandonar os pais e vice-
-versa, mesmo em ocasiões difí-
ceis. Por seu turno, o evangelista 
da Igreja Assembleia de Deus 
Sebastião Hobjana considera ser 
momento ideal para que os cren-
tes conheçam e reflictam sobre o 

amor e perdão, pois, apesar de ter 
sofrido na cruz, Jesus Cristo amou 
e perdoou a humanidade.

BAD pode voltar a financiar
orçamento no próximo ano
O GOVERNO espera que o Ban-
co Africano do Desenvolvimen-
to (BAD) possa voltar a apoiar o 
Orçamento do Estado a partir 
do próximo ano. A expectativa 
do Executivo foi expressa pelo 
Ministro da Economia e Finan-
ças, Max Tonela, no final de uma 
visita ao país de uma missão do 
BAD chefiada pelo respectivo 
vice-presidente para a Gover-
nação Económica e Gestão do 
Conhecimento, Kevin Urama.

Max Tonela referiu que o re-
cente acordo alcançado com o 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI) é um sinalizador para que 
o país possa ter condições para 
fazer a mobilização dos recursos 
num cenário de melhoria da sua 
credibilidade nas praças finan-
ceiras internacionais.

“Temos a garantia, do Ban-

co Mundial, de mobilização de 
recursos para o apoio ao Orça-
mento do Estado para o próxi-
mo ano, que seguirá o acordo 
alcançado com o FMI e temos a 
expectativa do BAD voltar a fi-
nanciar o orçamento a partir de 
2023”, referiu Max Tonela.

Na ocasião, o governante 
moçambicano também garan-
tiu que o Governo está a tra-
balhar no sentido de reforçar a 
cooperação com todos os seus 
parceiros de desenvolvimento 
a nível bilateral e trilateral com 
o objectivo de aprimorarem as 
condições para o financiamento 
da economia.

“É nesse quadro que temos, 
em Maputo, o vice-presidente 
do BAD para o Desenvolvimen-
to para a Área de Governação 
Económica e Gestão do Conhe-

cimento, que está a trabalhar 
connosco desde o início da se-
mana. O BAD é um parceiro na-
tural de Moçambique que vem 
contribuindo para o promoção 
de programas de desenvolvi-
mento em várias áreas”, subli-
nhou Max Tonela. 

Acrescentou que neste mo-
mento o BAD tem em Moçam-
bique uma carteira de financia-
mento orçada em cerca de um 
bilião de dólares norte-ameri-
canos abrangendo 21 projectos 
focalizados nas áreas de ener-
gia, construção de rodovias, re-
siliência climática e também no 
desenvolvimento do sector da 
Agricultura.

Deixou claro que o que se 
pretende, neste momento, é 
aprofundar a parceria existente 
com o BAD para fazer crescer a 

carteira de recursos para o fi-
nanciamento da economia.

Por seu turno, Kevin Ura-
ma explicou que a visita a Mo-
çambique é um sinal de com-
promisso político mas também 
económico na implementação 
das reformas por parte do Go-
verno moçambicano.

“Moçambique já fez muitos 
esforços concretos nas refor-
mas relacionadas com as fi-
nanças públicas e nas questões 
macroeconómicas dos últimos 
anos. O BAD irá focalizar na 
melhoria da gestão das finanças 
públicas, sobretudo na mobili-
zação de recursos e orçamen-
tação de forma prudente e, no 
geral, fazer com que a dívida 
pública sirva para o desenvolvi-
mento de Moçambique”, pro-
meteu.

Cintura portuária 
vai à requalificação
A SOCIEDADE de Desenvolvimento do Porto de Maputo 
(MPDC), em parceria com o Município de Maputo, está 
a desenvolver trabalhos de requalificação que deverão 
abranger a área de reserva portuária adjacente ao Por-
tão Um, situado no prolongamento da Estrada Nacional 
(EN1). Através de um anúncio, publicado neste matutino, 
o Município alerta para a necessidade de todos os muníci-
pes e transportadores de carga com destino ao porto, em 
particular, procederem à remoção dos seus veículos esta-
cionados neste local até ao dia 28 de Abril corrente.   

Mais água potável
para a Zambézia

SETE novos sistemas de abastecimento 
de água potável serão construídos, este 
ano, na província da Zambézia. Para a 
concretização desta iniciativa, o Governo 
propõe-se  investir cerca de 280 milhões 
de meticais. As infra-estruturas serão 
construídas nos distritos de Quelimane, 
Chinde, Mopeia, Inhassunge, Nicoadala, 
Namarrói e Alto-Molócuè. 

Consulta pública sobre
processamento de ouro  

O MUNICÍPIO de Manica é o local escolhido para acolher a 
primeira consulta pública, no âmbito da realização do Estudo 
de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA) 
das actividades que visam a instalação da primeira planta 
moderna de processamento de ouro na província do mesmo 
nome. Projectada para a localidade de Penhalonga, a referida 
unidade de processamento é propriedade da Mutapa Mining 
& Processing, Lda., uma subsidiária integral da Meteor Glo-
bal Investment FZC.

Quirimbas um dos melhores
destinos turístico de África
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Presença tswana no combate
ao terrorismo eterniza relações
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Moçambique estreia-se
com medalhas em Natação
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Click da Semana Tema de Fundo

AS aulas já iniciaram no país há algum tempo, mas não 
se pode afirmar que correm a bom ritmo, pois os alunos 
fazem-se todos os dias à sala de aulas e não conseguem 
assimilar com sucesso as matérias. 

Há um empecilho, no caso do Ensino Primário, que 
impede os formandos de assimilar os conteúdos devi-
damente por causa da escassez do livro escolar. Poucos 
alunos têm este material de distribuição gratuita, por-
que igualmente poucos manuais escolares chegaram aos 
portos moçambicanos idos da Índia, onde são impressos. 

Estamos a falar de um material que, embora urgente 
e essencial para o bom andamento das aulas, ainda não 
chegou ao país porque, dentre outras razões, na sua má-
xima velocidade, os navios idos doutros continentes le-
vam meses para atracar nos portos nacionais.

Isto faz-nos lembrar um verso do poema “Surge et 
Ambula”, do moçambicano Rui de Noronha, sobre Áfri-
ca, no qual diz “Dormes e o mundo marcha”. É o que, 
neste contexto, estamos a assistir em Moçambique, pois 
as aulas já arrancaram e, mesmo sem manuais, não de-
vem ser paralisadas. As consequências disso serão graves.

É, aliás, de se aplaudir a coragem de avançar mesmo 
sem livros. Estes materiais, muito importantes para pro-
fessores e estudantes porque são um grande auxílio para 
ambos, afinal nada devem travar o desenvolvimento. 

Entretanto, este elemento não ofusca uma constan-
te preocupação do “Conversas ao Sábado” diante da fal-
ta de livros nas escolas. É que não entendemos como um 
navio pode causar grandes prejuízos ao nosso Sistema 
Nacional de Educação (SNE), sobretudo numa situação 
em que se pode evitar o seu uso e economizar-se di-
nheiro a favor do Estado, criando assim um “cofre” para 
outros projectos, como a construção de escolas e biblio-
tecas públicas, por exemplo.

Fora isso, entendemos que os livros podem ser im-
pressos em gráficas nacionais. E se o problema é não 
haver gráficas ou qualidade no país, que se invista na 
sua construção e apetrechamento. Podia se pensar 
numa situação em que fazemos o contrário de importar, 
exportar. 

São antigos os debates em defesa da necessidade de 
se criar uma verdadeira indústria gráfica no país, pois 
não nos faz falta matéria-prima, afinal, só para citar al-
guns exemplos, temos muitas árvores para o fabrico de 
papel. Temos que aproveitar os nossos valiosos recursos.

Neste sentido, não estaremos a começar do zero, 
até porque, não querendo fazer publicidade, a pró-
pria Sociedade do Notícias é detentora da maior e 
mais moderna unidade gráfica do país, o que nos su-
gere que mesmo em termos de formação já há algum 
conhecimento. 

Portanto, se temos todo este potencial, então cai por 
ter o discurso segundo o qual os livros são impressos no 
estrangeiro por falta de qualidade e por o processo sair 
mais barato. Não queremos acreditar que os indianos, 
por exemplo, estiveram sempre no auge da tipografia. 
Há sempre um ponto de partida!

Reforçamos este nosso posicionamento nos socor-
rendo do que disse o académico Nataniel Ngomane, 
numa palestra dada aos profissionais do “Notícias” no 
âmbito da celebração dos 96 anos de existência da em-
presa, completados ontem. 

Ele explicava que quem sai a ganhar neste negócio 
são sempre os outros, pois cada metical pago pelo livro 
serve para fortalecer a economia dos outros países, in-
cluindo as suas indústrias gráficas. Ou seja, ajudamos a 
enriquecer os outros e não a nós mesmos... valha-nos 
Deus!!! 

Urge investir na indústria 
gráfica caseira

O TÍTULO não é nosso. É do realizador italiano Bernardo Bertolucci, autor do célebre 
filme “O Último Tango em Paris”, de 1972, cujos actores são Marlon Brando e Maria 
Schneider. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Aliás, aqui trata-se de jorna-
lismo. E diga-se, em abono da verdade, que é de um jornalismo maduro de que se 
fala. Característico de um jornal que é o maior, mais antigo e mais importante de 
Moçambique e quiçá da região e do mundo: “Notícias”. E quem cá chegar e procurar 
por Teodósio Ângelo dos Santos é capaz de encontrar, à partida, algumas dificulda-
des para o localizar. Mas, se perguntar por Mano Teo facilmente o indicarão. Todos da 
empresa. É porque Mano Teo é o nosso monumento, tal como referiu um dia o antigo 
Director Editorial, Bernardo Mavanga. Afinal, Mano Teo é aquele que não trai, com-
prometido apenas com o trabalho. E, ao fim de 38 anos de “Casa”, onde chegou a 1 
de Agosto de 1984, este mês ele vai à reforma, aliás, à reserva, para usar a expressão 
do Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Sociedade do Notícias, Júlio 
Manjate, na despedida de mais outros 14 colegas que estão na mesma circunstância 
do Teodósio Ângelo. Mas ele apenas passa à disponibilidade certo de que a qualquer 
momento poderá ser requisitado. Isso foi dito e reiterado na celebração dos 96 anos 
do Jornal Notícias, assinalados ontem, 15 de Abril. Vai à reforma com as mãos caleja-
das de tanto labor, de tanto diariamente construir peças jornalísticas com recurso a 
uma mente fértil e inspirada. E houve na quinta-feira uma comemoração para assi-
nalar o aniversário do matutino, fundado em 1926 pelo capitão Manuel Simões Vaz, e 
a ida à reforma do Mano Teo. Um brinde duplo, uma festa rija, como se diria noutros 
tempos. O conjunto de fotografias emprestadas pelo nosso colega Félix Matsinhe si-
naliza alguns dos momentos desta festa que roçou à despedida do Mano Teo, ele que 
ao longo de 38 anos fez desta Redacção a sua principal morada. E a Redacção conti-
nua a ser aquele “dumba-nengue” de ideias, conforme disse, certa vez, o Director 
Editorial Lázaro Manhiça. É uma obra, uma conquista, um grande ganho que precisa 
ser celebrado, sem deixar cair a mística que caracteriza o nosso diário. Se bem que 
esta precisa de ser eternamente mantida, tal como o legado que ele nos deixa. 
Estamos juntos e até sempre Mano Teo. Aquele abraço!  

O último tango
do “Mano Teo”
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro   ---------- 82 198
Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

POLÍCIA:   --------------------------------- 199

Corpo da Polícia

Maputo:   ------------------------ 21622001

    21625031

         21327206

SOCORROS: ----------------------------- 197

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

Serviço Geral ------------------  21629554

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

Serviço Geral ------------------- 21620457

Hospital Militar ------------- 21616825/8

José Macamo ------------------- 21600044

                  Idem ------------------- 21600045

Geral de Mavalane ------------ 21675167

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

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

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

Consultoria para Avaliação da Funcionalidade de Sanitários Escolares Inclusivos
Concurso N.º 42/POSNV/2022-T.Wash-2

Anúncio
A SNV é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento internacional. Fundada na Holanda 
há mais de 50 anos, construímos uma presença local a longo prazo em 39 dos países mais pobres 
na Ásia, África e América Latina. Nossa equipe de assessores locais e internacionais trabalha com 
parceiros locais para capacitar as comunidades, as empresas e os governos com as ferramentas, 
conhecimentos e conexões precisas para aumentar os seus rendimentos e ter acesso aos serviços 
básicos, capacitando-os para quebrar o ciclo da pobreza e orientar o seu próprio desenvolvimento.

Contexto: 
O PRONASAR (Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural), é um esforço 
conjunto entre o Governo de Moçambique (GdM) a todos os níveis (central, provincial, distrital e local), 
os parceiros de desenvolvimento, as Organizações Não-Governamentais (ONGs), o sector privado e os 
membros das comunidades, visando a melhoria da cobertura de serviços de abastecimento de água, 
saneamento e higiene das comunidades rurais. No âmbito da preparação do Programa T-WASH II, o 
FCDO acordou com o Governo de Moçambique uma Fase de Transição (Setembro de 2021 a Agosto de 
2022), que visa estabelecer bases/abordagens e mecanismos de implementação; durante esta fase, a 
SNV foi contratada como Agente de Capacitação (AdC).

Tendo em conta a construção/reabilitação massiva de sanitários escolares, bem como os desafios 
relativos ao uso das infra-estruturas, a SNV em estreita coordenação com a DNAAS, pretende contratar 
uma equipa de consultores para a avaliação da funcionalidade de diferentes modelos de sanitários 
escolares desenvolvidos no âmbito do financiamento do FCDO, bem como nas acções de resposta 
para a prevenção da COVID-19.

Obectivo de Consultoria
Fazer uma avaliação da funcionalidade dos diferentes modelos de sanitários escolares, tendo em 
consideração os seguintes aspectos: i) percepção dos/as usuários/as da comunidade escolar sobre a 
funcionalidade dos diferentes modelos de sanitário e sua adequação ao contexto sócio cultural; ii) a 
conformidade dos desenhos técnicos dos diferentes modelos às normas e padrões de abastecimento 
de água, saneamento e higiene nas escolas em desenvolvimento pelo MINEDH-DIEE.

Apresentação de propostas
O/A Consultor/a (ou equipa de consultores/as) deverá enviar a proposta por e-mail até ao 
dia 26/4/2022  para mzprocurement@snv.org  com cc de dafonso@snv.org com o assunto: 
Consultoria para Avaliação da Funcionalidade de Sanitários Escolares Inclusivos.
Apenas empresas que reúnam requisitos elegíveis serão contactadas até 15 dias, findo o prazo para 
submissão de propostas.

3303

www.portmaputo.com

Caro Munícipe 

No âmbito dos trabalhos de requalificação da Cintura

Portuária realizado pela Sociedade de Desenvolvimento

do Porto de Maputo (MPDC) em parceria com o Município

de Maputo, estão previstos trabalhos de requalificação

da área de reserva portuária adjacente ao Portão 01, situado

no prolongamento da Estrada Nacional EN1. Neste contexto, 

vimos informar aos munícipes em geral e aos operadores de 

transporte de carga para o porto em particular, que deverão 

proceder com a remoção dos seus veículos estacionados 

neste local até ao dia 28 de Abril de 2022.  

Pelo que, apelamos a colaboração de todos.
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Uma sexta-feira
calma na capital
A 

CIDADE capital do 
país, habitualmente 
muito agitada, viveu 
ontem um dia cal-
mo. Esta foi a primeira 

consequência da tolerância de 
ponto decretada pelo Minis-
tério do Trabalho e Segurança 
Social para permitir aos cristãos 
melhor e efectiva celebração 

da Sexta-Feira Santa. Aliás, em 
diferentes pontos da cidade, o 
maior movimento de pessoas foi 
precisamente de crentes de dife-
rentes denominações religiosas a 
caminho ou de regresso dos lo-
cais de cultos. Muitas lojas esti-
veram encerradas, mas algumas 
estiveram abertas. Os proprie-
tários, a maioria não professan-

te da religião cristã, reclamando 
da falta de clientes, fecharam os 
seus estabelecimentos no perío-
do da tarde. Com a cidade vazia, 
acontecia o inimaginável em dias 
normais: as viaturas dos trans-
portes públicos de passageiros à 
espera de gente para levar. Nos 
terminais e paragens interme-
diárias, eram visíveis “chapas” 

em fila aguardando “paciente-
mente” por passageiros. Na pe-
riferia da cidade de Maputo, o 
cenário não era muito diferente. 
Por exemplo, na Praça dos Com-
batentes, em ritmo mais sereno, 
alguns vendedores informais 
exerciam as suas actividades, 
uns “desafiando” a Polícia Mu-
nicipal, como o habitual.

A cidade esteve vazia

Muita gente esteve nas casas de culto 

Mesmo assim, algumas lojas abriram as portas

Inusitado: transporte à espera de passageiros 
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Vandalização de PT
deixa famílias às escuras
PELO menos 700 famílias ficaram às escu-
ras, ao longo desta semana, em Marracuene, 
província de Maputo, na sequência da van-
dalização de cinco Postos de Transformação 
(PT) de energia eléctrica.

As vandalizações, que consistiram na 
remoção de cabos de cobre, um metal co-
mercializado no mercado negro ou exporta-
do ilegalmente para a vizinha África do Sul, 
ocorreram nos bairros Abel Jafar, Agostinho 
Neto, 15 de Agosto, Simbeze e na vila de 
Marracuene.

“Na madrugada de sábado, malfeitores 
vandalizaram dois PT nos bairros Abel Jafar e 
Agostinho Neto. Na terça-feira, igual núme-
ro de PT foi destruído, um na subestação de 
Marracuene, que alimenta todo o distrito, e 
de novo em Agostinho Neto. No dia seguin-
te, registámos mais duas violações de infra-

-estruturas eléctricas, uma em 15 de Agosto 
e outra no Simbeze, o que totaliza seis casos 
em uma semana”, disse o director da Área 
de Atendimento ao Cliente na delegação da 
Electricidade de Moçambique (EDM) Ka-
Guava, Sidónio Mundlovo.

Contou que um dos envolvidos numa das 
vandalizações do PT de Agostinho Neto foi 
identificado pela Polícia e será responsabili-
zado pelo crime.

“A EDM está preocupada com o aumento 
de casos de vandalização das infra-estrutu-
ras eléctricas, daí que, em coordenação com 
a Polícia, está a estudar mecanismos para re-
forçar a segurança do material”, referiu.

Apontou que a EDM gastou cerca de 1,5 
milhão de meticais na reposição dos PT, va-
lor que serviria para ligar outras residências 
à rede eléctrica.

O ESTACIONAMENTO ir-
regular na cidade de Ma-
puto aumentou, a avaliar 
pelas multas passadas pela 
Polícia Municipal (PM) em 
comparação com o período 
homólogo do ano passado. 

Com efeito, foram pas-
sadas 52 multas entre 4 e 10 
de Abril corrente, contra 
45 de igual período do ano 
passado.

Segundo o porta-voz da 
PM na cidade de Maputo, 
Mateus Cuna, a zona bai-
xa da urbe foi onde mais se 
verificou este tipo de in-
fracção, caracterizado por 
estacionamento em locais 
proibidos, como passeios, 
cruzamentos, entronca-
mentos ou espaços sinali-
zados com linha amarela.

“Exortamos os muníci-
pes a cumprirem o código 
da estrada, a sinalização 

Aumenta estacionamento irregular

EM MARRACUENE

vertical e horizontal de 
proibição de estaciona-
mento, e a deixarem livres 
os passeios para evitar o 
bloqueio ou a remoção dos 
veículos”, apelou.

Acrescentou que, na 

baixa da cidade, a Empresa 
Municipal de Mobilidade 
e Estacionamento inten-
sificou as suas actividades 
com sinalização de locais 
próprios para o estaciona-
mento.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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M
OÇAMBIQUE e o 
Botswana deci-
diram reactivar 
o projecto para 
a construção 

do porto de águas pro-
fundas de Techobani-
ne, distrito de Matutuí-
ne, província de Maputo. 
O projecto, que prevê a li-

gação entre Moçambique e 
Botswana por linha férrea, 
exige estudos profundos, 
incluindo a componente 
ambiental, harmonização 
de interesses e mobiliza-
ção de financiamentos. 
Inicialmente orçado em 
sete mil milhões de dólares, 
o projecto inclui uma linha 

férrea com uma extensão de 
cerca de 1100 quilómetros. 
Para o efeito, ambos os 
países deverão desembol-
sar a soma de um milhão 
de dólares, incluindo o 
vizinho Zimbabwe, para 
a realização de um pré-
-estudo de viabilidade. 
O facto foi anunciado em 

Gaberone, pelo presidente 
do Botswana, Mokgweetsi 
Masisi, minutos após o tér-
mino de um encontro man-
tido com o seu homólogo 
moçambicano, Filipe Nyusi, 
que hoje termina uma visita 
do Estado de três dias àque-
le país da África Austral. 
“Já é tempo de arrancar com 

O GOVERNO brasileiro dis-
se que não apoia a proposta 
russa, de criação de um siste-
ma de pagamento específico 
para o bloco dos países BRIC, 
para atenuar as sanções im-
postas ao país pela invasão 
militar à Ucrânia.

Segundo a Agência Bra-
sil, o secretário de Assuntos 
Económicos Internacionais 
do Ministério da Economia, 
Erivaldo Alfredo Gomes, 
afirmou, aos jornalistas, que 
“este não é um tema de tra-
balho, não está na agenda do 
Brasil”. 

Esta tomada de posição 
do Governo brasileiro surge 
na sequência de uma pro-
posta, no início do mês, do 
Ministro das Finanças russo, 
Anton Siluanov, que defen-
deu a criação de um sistema 
de pagamento, em substitui-
ção do Swift, específico para 
os países do chamado bloco 
BRIC ( Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul). 

Apesar de discordar da 
proposta russa, Erivaldo 
Alfredo Gomes, citado na 
Agência Brasil, sublinhou 
que o país defende a criação 

de um novo sistema de pa-
gamentos, mais veloz, que 
permita transações interna-
cionais no próprio dia. 

“Faz sentido a gente ter 
uma discussão sobre como 
estabelecer uma nova pla-
taforma. O Brasil entende 
que isso deve ser em âmbito 
multilateral, global. Não uma 
solução específica de alguns 
países. Até para evitar a frag-
mentação”, frisou. 

O Governo brasileiro tem 
uma abordagem ambígua em 
relação à Rússia desde que o 
país lançou, em 24 de Feve-

reiro, uma ofensiva militar à 
Ucrânia. 

Por um lado, votou no 
Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU) contra a Rússia 
numa resolução que conde-
nava as acções de Moscovo. 

Por outro, absteve-se da 
resolução que suspende a 
Rússia do Conselho de Direi-
tos Humanos devido a alega-
dos crimes de guerra e crimes 
contra humanidade na Ucrâ-
nia. 

Dias antes do ataque rus-
so, o Presidente brasileiro, 

Jair Bolsonaro, esteve reuni-
do com o seu homólogo Vla-
dimir Putin.

A acrescentar, o Brasil 
não apoia as sanções impos-
tas à Rússia, estando mesmo 
a encetar esforços para que a 
venda de fertilizantes russos 
não seja incluída nas sanções. 

O Brasil, uma das maio-
res potências agroalimenta-
res do mundo, depende em 
mais de 90% da importação 
de fertilizantes, produto este 
que a Rússia e a Ucrânia são 
dos maiores exportadores 
mundiais.

Moçambique e Botswana
reactivam projecto
do Porto de Techobanine

Mapa do projecto do Porto de Techobanine 

O GOVERNO espera iniciar 
dentro dos próximos dias 
discussões com o Banco 
Africano de Desenvolvi-
mento (BAD) para a con-
clusão do novo programa 
de cooperação com um ho-
rizonte de cinco anos.

Com o início previsto 
para o próximo ano, o novo 
programa deverá priorizar 
projectos que promovam 
o desenvolvimento de in-
fra-estruturas  económicas 
que acelerem a transfor-
mação económica do país, 
fortaleçam a resiliência e 
beneficiem o desenvolvi-
mento do sector privado 
e gerem empregos para os 
jovens.

Informações avançadas 
pelo Ministro da Economia 
e Finanças, Max Tonela, 
indicam que para além dos 
programas acima referidos, 
o BAD deverá contribuir na 
implementação de refor-
mas das finanças públicas 
visando assegurar a esta-
bilidade macro-económica 
do país.

 Tonela falava quarta-
-feira última numa confe-
rência de imprensa conjun-
ta com o Vice-presidente 
do Banco Africano de De-
senvolvimento (BAD) para a 
área de governação econó-
mica e gestão de conheci-
mento, Kevin Urama.

Respondendo a questões 
dos jornalistas, o ministro 
da Economia e Finanças 
manifestou-se esperançado 
na retoma, a partir do pró-
ximo ano, do apoio da ins-
tituição financeira africana 
ao Orçamento do Estado.

Admitiu igualmente 
a possibilidade de o Go-
verno poder efectuar mais 
um reajuste no preço dos 
combustíveis, no país, face 
à tendência crescente do 
custo do barril de petróleo 
no mercado internacional, 
devido à guerra entre Rús-
sia e Ucrânia.

O ministro da Econo-
mia e Finanças diz que a 
acção é uma das soluções 
do Executivo para evitar 
o aumento acentuado da 

dívida junto das gasoli-
neiras e garantir a conti-
nuidade do fortalecimen-
to deste recurso no país. 
“ Há um grande incremento 
dos preços, sobretudo ten-
do em conta que a Rússia 
tinha uma capacidade de 
fornecimento de cerca de 
trinta por cento do consu-
mo de diesel no mercado 
europeu. Portanto, face a 
essa pressão, apesar de uma 
ligeira redução dos preços 
dos combustíveis, que já 
chegou aos trinta, a pressão 
de derivados, sobretudo no 
diesel, é de uma tendência 
crescente”, explicou o go-
vernante. 

Acrescentou que neste 
momento, há uma discus-
são com as gasolineiras com 
vista a encontrar formas de 
mitigação mas, dependen-
do da evolução, pode ser 
necessário que faça mais 
um ajustamento, que é para 
evitar ou garantir a conti-
nuidade de fornecimento 
dos combustíveis em Mo-
çambique.

PARA OS PRÓXIMOS CINCO ANOS

Governo e BAD discutem
novo programa de ajuda

a fase de implementação do 
projecto. A tarefa é con-
vidar o Presidente Masisi 
e o presidente Emmerson 
Mnangagwa, do Zimbabwe, 
para  visitarmos a zona e 
depois lançarmos o projecto 
de estudo como foi referido. 
Faremos isso o mais bre-
ve possível”, disse Nyusi. 
Masisi, por seu turno, reite-
rou o interesse do Botswa-
na afirmando que “cons-
titui uma oportunidade 
para garantir a segurança 
e uma via alternativa prin-
cipalmente para as nossas 
importações estratégicas”. 
Num outro desenvolvimen-
to, Masisi anunciou que o 
seu país vai aumentar de 
500 para 1000 o número de 
elefantes que vai oferecer 
a Moçambique para o pro-
grama de repovoamento 
das áreas de conservação. 
Explicou que com a ofer-
ta pretende-se elevar o 
desenvolvimento do tu-
rismo em Moçambique 
e consequente aumen-
to das receitas do sector. 
O Presidente Nyusi agrade-
ceu pela oferta e disse que 
os elefantes vão contribuir 
para o crescimento do sec-
tor de turismo no país.-
-(AIM)

Produção industrial
regista melhorias no país

mentos nos primeiros três 
meses, o que representou 
3% de redução de unidades 
produtivas face ao trimestre 
anterior.

Uma série de factores 

continuou a afectar o sector 
industrial, destacando-se 
a falta de matéria-prima, 
acesso ao crédito, a concor-
rência e os outros constran-
gimentos não especificados 

que dificultaram o óptimo 
desempenho do sector.

No período em refe-
rência, o indicador de 
confiança que abrange o 
comércio por grosso e a re-

talho, manutenção e repa-
ração de veículos automó-
veis voltou a registar uma 
redução, facto que aconte-
ce pelo segundo trimestre 
consecutivo, tendo o seu 
saldo continuado abaixo da 
média.

O INE explica que con-
tribuíram para esse com-
portamento desfavorável 
do indicador do sector em 
análise a avaliação negativa 
da perspectiva da procura, 
apesar do incremento da 
demanda e da actividade 
actual. 

O indicador de confian-
ça do sector de serviços 
(que inclui os serviços de 
transportes, alojamento e 
restauração, construção 
e dos outros serviços não 
financeiros) registou uma 
queda ligeira, tendo o res-
pectivo saldo se situado 
muito abaixo do nível re-
gistado no trimestre ho-
mólogo de 2021. 

SISTEMA DE PAGAMENTO PARA OS BRIC

Brasil não apoia proposta russa

A PRODUÇÃO industrial 
no mercado moçambica-
no, durante o primeiro tri-
mestre do ano em curso, 
registou um incremento 
considerável pela segunda 
vez consecutiva, tendo o 
respectivo saldo continua-
do abaixo da média. 

Segundo dados do Insti-
tuto Nacional de Estatística 
(INE), a conjuntura favorá-
vel da indústria foi influen-
ciada, fundamentalmente, 
pela avaliação positiva do 
sector bem como da pers-
pectiva ligeiramente posi-
tiva de emprego no trimes-
tre em análise. 

Entretanto, o volume de 
negócios registou uma que-
da, facto que se traduziu no 
aumento ligeiro dos stocks 
nos armazéns industriais no 
trimestre em estudo. 

De acordo com os da-
dos do INE, cerca de 45 por 
cento das empresas des-
te sector teve constrangi-

PUBLICIDADE

                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  073/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 14 Abril
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,20           64,46     63,83

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             4,31            4,40      4,36
  Botswana             Pula             5,48            5,59      5,54
  eSwatini             Lilangueni       4,31            4,40      4,36
  Mauricias            Rupia            1,48            1,51      1,49
  Zâmbia               Kwacha           3,64            3,71      3,67

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           503,51          513,54    508,53
  Malawi               Kwacha          78,62           80,19     79,41
  Tanzânia             Shilling        27,26           27,81     27,54
  Zimbabwe             Dólar          167,20          170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            13,37           13,64     13,51
  Canada               Dolar           50,23           51,23     50,73
  China/Offshore       Renminbi         9,89           10,09      9,99
  China                Renminbi         9,91           10,11     10,01
  Dinamarca            Coroa            9,21            9,40      9,31
  Inglaterra           Libra           82,75           84,40     83,58
  Noruega              Coroa            7,20            7,34      7,27
  Suécia               Coroa            6,65            6,79      6,72
  Suíça                Franco          67,42           68,76     68,09
  União Europeia       Euro            68,57           69,94     69,26

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,5515700  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.972,53000
Venda..............  1.973,04000

                              Maputo,  18.04.2022
(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.

Ministro da Economia e Finanças, Max Tonela e Kevin Urama do BAD

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
ARCEBISPO da 
Beira, Dom Cláu-
dio Dalla Zuan-
na, defendeu esta 
quinta-feira que as 

pessoas não devem resolver 
as divergências que existem 
nos seus lares recorrendo à 
violência.

“Se for o caso, parece que 
estamos longe da nossa ter-
ra. Não podemos deixar que 
mais violência se arraste para 
a mesma linguagem para re-
solver as nossas dificuldades. 
Fora disso, há só uma paz 
que pode ser imposta pelo 
mais forte, que se transfor-
ma numa trégua à espera do 
próximo”, enfatizou o cléri-
go, falando numa conferên-
cia de imprensa por ocasião 
da Páscoa, que ontem se as-
sinalou.

Referiu que a paz é um 
dom de Deus e deve ser aco-
lhida para a liberdade, des-
tacando que, para isso, há 
só um caminho que Jesus 
percorreu, que é de ternura 
e perdão, que deve ser per-
corrido com imensidão, co-
ragem e firmeza.

Num outro pronuncia-
mento, Dom Cláudio Dalla 
Zuanna deplorou a guerra na 
Ucrânia que, na sua visão, 
já resultou no aumento dos 
preços dos produtos de con-
sumo, representando assim 
dificuldades acrescidas para 
as famílias.

“A subida dos preços 
dos combustíveis e o con-

O INÍCIO da campanha 
de pesca deste ano está a ser 
caracterizado pela abun-
dância de recursos marinhos 
ao longo da faixa costeira da 
cidade da Beira. 

Este facto surge na se-
quência do período de veda 
desta actividade, que durou 
cinco meses, concretamen-
te entre Novembro e Março, 
com vista a permitir a re-
produção das espécies.  

Apesar de a medida de 
proibição temporária da 
pesca decretada pelo Go-
verno ser alvo de fortes con-
testações dos operadores 
artesanais, semi-industriais 
e industriais, principalmen-
te devido ao que conside-
ram um período de tempo 
excessivo, sugerindo estes 
uma redução para três me-
ses, todos os actores avaliam 
que o impacto deste impe-
dimento tem sido bastante 

positivo, impactando na sua 
subsistência e até nas ex-
portações.  

Joana Jossias, por exem-
plo, que vive no posto ad-
ministrativo de Mafambisse, 
no Dondo, percorre diaria-
mente 45 quilómetros até à 
zona costeira da Praia Nova, 
na Beira, com o intuito de 
adquirir peixe e marisco.

Ela congratula-se por-
que, neste momento, a 
oferta supera largamente 
a demanda, recorrendo ao 
tradicional processo de fu-
magem e congelamento.

Por conseguinte, refe-
riu que o preço de compra 
baixou drasticamente de 
200,00 para 100,00 meticais 
cada quilograma do peixe da 
faina acompanhante, incre-
mentando assim o poder de 
compra e contribuindo na 
proteína dos consumidores.  

O mesmo sentimento 

Resolver divergências 
através do diálogo

DEFENDE DOM CLÁUDIO

Dom Cláudio Dalla Zuanna, Arcebispo da Beira

Pescado abunda depois da veda

Praia Nova com abundância de pescado

sequente agravamento dos 
custos dos produtos da pri-
meira necessidade está a 
sufocar cada vez mais a vida 
das famílias de baixa renda, 
sobretudo nos principais 
mercados da cidade da Beira.

Lembrou que a Covid-19 
“impediu o desejo de estar-
mos juntos. Limitou o acesso 

à educação, aos cuidados de 
saúde, trouxe pobreza e difi-
culdades nas nossas casas”.

Lamentou, também, a 
experiência das mudanças 
climáticas, que nos últimos 
três anos assolaram particu-
larmente a cidade da Beira, 
destruindo infra-estruturas 
sociais e económicas e tra-

zendo insegurança alimen-
tar e fome.

CRISTÃOS DEFENDEM 
PERDÃO 

Os cristãos católicos ro-
manos consideram que a 
Páscoa simboliza o perdão e 
reconciliação no seio dos fi-
lhos de Deus.

Aida Fortes, da Paróquia 
de Matacuane, entende que 
este momento deve servir 
de reflexão por todo o mal 
que o ser humano pratica na 
sociedade, nomeadamente 
entre vizinhos e colegas de 
serviço.

“O ódio, a inveja, a per-
seguição, a intriga, o boato 
e até a bajulação, entre ou-
tros males que diariamen-
te acontecem nos locais de 
trabalho, devem pertencer 
ao passado”, incutiu.

Paulo Xavier, que reza na 
Paróquia de Macúti, acres-
centou que hoje a sociedade 
é caracterizada pela inveja 
e ninguém deseja o bem do 
outro.

“Há muita maldição e 
autoritarismo, em que uns 
se acham detentores de po-
deres absolutos, reprimindo 
os outros. Alguns pensam 
que sabem tudo e os outros 
são inúteis, sobretudo no 
local de trabalho. Mas a Pás-
coa serve de balão de oxi-
génio, lavando todos esses 
males ou percepções erradas 
de uns contra os outros”, 
defendeu. 

Pescadores registam grande produção

foi partilhado pelo coorde-
nador do Conselho Comu-
nitário de Pesca (CCP) na 
zona da Praia Nova, Manuel 
Machava, o qual acredita 
que a veda valeu a pena.

Com efeito, ele faz vo-
tos que tal continue neste 
ambiente por muito tempo, 
principalmente para permi-
tir a recuperação do tempo 
perdido.

Machava também ape-
lou, no entanto, a todos os 
pescadores no sentido de 
seguirem todas as regras re-
comendadas para o efeito, 
abandonado o recurso às re-
des nocivas, vulgo “chico-
cota”, que arrastam todas as 
espécies marinhas.
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O
RGANIZAÇÕES da 
sociedade civil, pais 
e alunos defende-
ram quinta-feira, na 
cidade de Maputo, 

a necessidade de difusão de 
informação sobre sexuali-
dade, saúde sexual e repro-
dutiva aos adolescentes e 
jovens.

A posição foi assumi-
da num debate organizado 
pelo Movimento de Educa-
ção para Todos (MEPT) e que 
juntou jovens, adolescentes, 
pais e encarregados de edu-
cação, organização não-go-
vernamentais e o Governo.

O debate enquadra-se na 
discussão pública que marca 
a sociedade moçambicana 
desde o início do ano sobre 

os conteúdos de sexualida-
de disponíveis nos manuais 
escolares, nomeadamente o 
livro da 7.ª classe.

Para Nina Yengo, espe-
cialista de género na Plan In-
ternacional, a sexualidade é 
parte integrante da vida. As 
crianças, os adolescentes e 
jovens têm o direito de rece-
ber informação fiável, cien-
tífica e abrangente, sobre-
tudo em Moçambique, onde 
os índices de gravidezes pre-
coces, uniões prematuras e 
infecções de transmissão se-
xual (ITS), incluindo a SIDA, 
continuam altos.

“O exercício da sexuali-
dade na adolescência, sem 
informação sobre saúde se-
xual e reprodutiva, constitui 

um risco para a vida dos ado-
lescentes e jovens, trazen-
do consequências a médio e 
longo prazos”, defendeu.

Acrescentou que 46% das 
adolescentes dos 15 aos 19 
anos são mães ou estão grá-
vidas, e, desta percentagem, 
55% são do meio rural e 35 
urbano. “Esses dados mos-
tram, de forma clara, a ne-
cessidade de se trabalhar no 
combate a este mal por meio 
de transmissão de informa-
ção útil e fiável”, disse.

“Investir na educação 
sexual dos adolescentes e 
jovens reduz o início da ac-
tividade sexual, bem como 
comportamentos de risco 
associados à saúde sexual 
e reprodutiva, e aumenta 

o uso de métodos anticon-
ceptivos para a prevenção 
de gravidezes indesejadas” 
destacou.

Arsénio Tualufo, encar-
regado de educação, disse 
ser relevante que se ensine 
sobre saúde sexual, princi-
palmente porque persistem 
tabus na sociedade.

Ytanie Mayra, aluna de 14 
anos, reconheceu a impor-
tância de ter aprendido so-
bre a sexualidade na 7.ª clas-
se, na medida em que teve 
conhecimento sobre como 
se relacionar com os outros e 
os cuidados a tomar.

Por outro lado, Gina Gui-
bunda, porta-voz do Mi-
nistério da Educação e De-
senvolvimento Humano, 

considerou importante o en-
contro, pois permitiu ouvir 
diferentes sensibilidades da 
sociedade sobre o assunto, 
que poderão ajudar para uma 
melhor abordagem da pro-
blemática da saúde sexual 
e reprodutiva nas escolas, 
num momento em que mui-
to se discutem os conteúdos 
que estão nos manuais de 
ensino.

“Se nós queremos que es-
ses conhecimentos sejam os 
melhores, é preciso que toda 
a sociedade esteja connos-
co para indicar os caminhos 
que devemos seguir para que 
estes conteúdos possam ir ao 
encontro daquilo que a pró-
pria sociedade deseja”, vin-
cou.

SEXUALIDADE, SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

Sociedade civil defende 
difusão de informação

O MOTORISTA Samuel Mahalambe está no 
“Notícias” há mais de duas décadas. Entrou 
nesta empresa a 8 de Junho de 1998 e, de lá para 
cá, testemunhou diversos momentos, bons e 
maus, porém cruciais para a sua certeza de es-
tar numa instituição forte e resiliente a crises. 

Mahalambe tem toda uma vida resumida 
na estrada, pois antes de ser quadro do “No-
tícias” trabalhava como motorista de “chapa”. 
Quase todos os dias acordava cedo para colo-
car o pé no acelerador e percorria a extinta rota 
Benfica-Ronil, desde 1990.

Contou que nunca lhe passou pela cabe-
ça que poderia trabalhar numa instituição de 
grande prestígio como o “Notícias”, em parte 
devido ao preconceito que a sociedade desen-
volveu pelos “chapeiros”, por se considerar 
que não têm bom comportamento. 

“Muitas pessoas não gostam de contratar 
um ‘chapeiro’, mas é um bom motorista”, ex-
plicou. 

Disse que conheceu o matutino, de forma 
distante, graças a um colega que gostava de ler 
jornais. Entretanto, chegou à empresa por via 
de alguém que lhe disse que havia vagas para a 
condução e então tentou a sorte. 

“Decidi deixar a vida de ‘chapas’ e integrar 
uma empresa que me pudesse pagar acima de 
um milhão de meticais da antiga família e foi o 
que, graças a Deus, aconteceu comigo”, disse.

De lá para cá, passam quase 24 anos. Por-

tanto, acompanhou parte dos bons e maus 
momentos da empresa, que dentro de quatro 
anos completará 100 anos de existência.  

Neste sentido, considera-se uma pessoa 
com idoneidade suficiente para afirmar que o 
“Notícias” é um bom gestor de crises. 

Contou que, antes de 2010 (não precisou o 
período), muitos trabalhadores pensaram que 
a firma poderia falir. “A empresa nunca ficou 
sem pagar salários, mas houve um tempo que 
ela não conseguia honrar a tempo com esse e 
outros compromissos. Então desconfiamos 
que estávamos à beira da falência”, recordou.

Mostrou-se feliz com o facto de este pro-
blema ter sido ultrapassado e afirmou com se-
gurança que nem sequer consegue imaginar a 
empresa falida, o que, a acontecer, considerou, 
seria uma grande catástrofe.

Outro exemplo de resiliência a crises en-
contrado por Samuel Mahalambe é mais re-
cente. Diz respeito à forma como a instituição 
geriu a pandemia do novo coronavírus, que 
afectou negativamente quase todas as grandes 
firmas. 

Do mesmo modo, Mahalambe gaba-se 
igualmente por não ter contraído, até hoje, a 
doença desde a sua eclosão. “Muitas pessoas 
entraram nos nossos carros, depois descobri-
mos que estavam contaminadas, mas os nossos 
testes sempre deram negativo. Nenhum moto-
rista teve Covid-19”, esclareceu.

Samuel Mahalambe

SAMUEL MAHALAMBE

O “Notícias” 
é resiliente a crises

O JUIZ Efigénio Baptista, que 
julga o caso “Dívidas não de-
claradas”, colocou de parte 
mover uma acção de despejo 
contra todas as famílias dos 
réus que se encontram a ha-
bitar nos imóveis arrestados 
a pedido do Ministério Pú-
blico (MP).

Conforme deu a conhe-
cer na sessão de quinta-fei-
ra, nenhuma família será re-
tirada de qualquer uma das 
residências antes de a sen-
tença deste processo transi-
tar em julgado.

“As famílias continuam 
nas casas, mesmo na con-
dição de arrestadas, até que 
haja uma decisão transitada 
em julgado. Não quer dizer 
que, uma vez que foi anuído 
o arresto preventivo, as pes-
soas tenham de ser despe-
jadas. Não é isso! O tribunal 
não vai agir nesse sentido. 
Elas vão continuar nas resi-
dências até a decisão transi-
tar em julgado”, esclareceu 
o juiz da causa.

Explicou ainda que a de-
cisão final sobre a acção de 

arresto está dependente da 
leitura da sentença do pro-
cesso-crime das “dívidas 
não declaradas”, previs-
ta, em princípio, para 1 de 
Agosto.

“Se no processo principal 
das ‘dívidas não declaradas’ 
o réu não for condenado, não 
será arrestado nenhum dos 
seus bens que o Ministério 
Público pretende ver rever-
tidos a favor do Estado. Mas, 
caso seja condenado, então o 
cenário muda”, disse.

O tribunal vai ouvir no 

dia 26 deste mês, na condi-
ção de declarantes no pro-
cesso de arresto, os adminis-
tradores da empresa Anlaba, 
de que o réu Gregório Leão 
é sócio. Trata-se de Imran 
Issa e Bilal Sifat, já ouvidos 
na mesma condição durante 
a produção de prova do caso 
“Dívidas não declaradas”.

A convocação de Imran 
Issa e Bilal Sidat, no enten-
der do tribunal, visa escla-
recer em que circunstâncias 
a Sociedade Anlana adquiriu 
os três imóveis arrestados a 

pedido do  MP. No seu con-
traditório, Gregório Leão 
disse não ser o titular e que 
nunca teve em sua posse a 
gestão dos mesmos. 

Do mesmo modo, o tri-
bunal expediu um ofício 
à Imprensa Nacional para 
esclarecer a natureza e os 
nomes sócios da Sociedade 
Anlaba. Da Conservatória 
dos Registos de Entidades 
Legais, o tribunal pretende 
saber quem é que procedeu 
à compra e venda das resi-
dências

PELO menos 300 crianças terão educação da 
primeira infância no distrito de Chibuto, pro-
víncia de Gaza, com a inauguração, quarta-
-feira, de cinco escolinhas comunitárias. 

Localizados nos bairros de Chaimite, 25 de 
Junho, Malehice, Chiconelane e Maivene, os 
estabelecimentos de ensino pré-escolar fo-
ram criados no âmbito do projecto “Educado-
res em Movimento, Uma Educação Itinerante 
para a Primeira Infância”, implementado pela 
Acção e Integração para o Desenvolvimen-
to Global  (AIDGLOBAL), Serviço Distrital da 
Juventude, Educação e Tecnologia de Chibuto 
(SDJET), Serviço Distrital de Saúde, Mulher e 
Acção Social (SDSMAS) e  parceiros. 

A abertura das escolinhas comunitárias 
visa contribuir para o desenvolvimento da 
qualidade na primeira infância, baseando-se 
num modelo pedagógico pioneiro, assente em 
recursos locais e sustentáveis, com foco no 
ensino bilingue e com recursos pedagógicos 
inovadores, como a Bibliotchova, adequada 
a crianças, além de um modelo de gestão co-
munitária acessível a crianças de comunidades 
rurais.

A presidente de direcção da AIDGLOBAL, 
Suzana Damasceno, disse que a expectativa da 
organização e dos pais é que os filhos apren-
dam novas coisas através de jogos e cantigas 
em língua local, o xichangana, e o português, 

bem como tenham capacidade de descrevê-
-las. 

“A aposta numa resposta local de aco-
lhimento de iniciativas que visa promover a 
educação pré-escolar surge a par da conscien-
cialização e da capacitação de pais, mães, edu-
cadores, cuidadores e autoridades locais que, 
paralelamente, têm vindo a ser desenvolvidas 
ao longo do projecto, que termina em Novem-
bro”, apontou Damasceno. 

Acrescentou que o plano pedagógico das 
escolinhas foi construído em articulação com 
o Ministério do Género, Criança e Acção So-
cial, para apoiar a dinamização das estabeleci-
mentos educativos.

ARRESTO DOS IMÓVEIS DAS “DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”

Tribunal descarta 
despejar famílias dos réus 

Chibuto coloca 300 crianças
na educação infantil DEZOITO pessoas perderam a 

vida e 19 ficaram feridas, nove 
das quais com gravidade, em 
consequência de acidentes 
ocorridos nas estradas do país 
na semana passada.

Segundo o porta-voz do 
Comando-Geral da Polícia da 
República de Moçambique 
(PRM), Orlando Mudumane, 
essas mortes e feridos resulta-
ram de 21 acidentes de viação 
- 11 atropelamentos e 10 des-
pistes e capotamentos. Este 
número representa uma su-

bida relativamente a igual pe-
ríodo do ano passado, em que 
foram registados 15 acidentes.

“O excesso de velocidade 
e má travessia do peão conti-
nuam a ser a principal causa 
dos acidentes ao nível nacio-
nal», frisou. 

Ainda no quadro do ba-
lanço do trabalho da PRM na 
semana passada, Muduma-
ne anunciou a detenção de 81 
indivíduos, 33 dos quais por 
prática de crimes contra pes-
soas e património e 48 por in-

fracções diversas.
No âmbito da fiscalização 

rodoviária, foram detidos 121 
indivíduos por condução ile-
gal e 64 por corrupção. Ain-
da nesta área, foram autua-
dos 67.436 automobilistas, 
apreendidos 35 viaturas, 834 
livretes, 776 cartas de condu-
ção e aplicadas 4150 multas.

Também houve detenção 
de 1227 pessoas, 567 das quais 
por violação de fronteira, 336 
por imigração ilegal e 374 por 
práticas de delitos comuns.

O MINISTÉRIO do Trabalho e Segurança So-
cial de Moçambique (MITSS) assegurou estar 
empenhado na legalização de trabalhadores 
agrícolas moçambicanos na África do Sul.

Falando à Rádio Moçambique (RM), o de-
legado da Administração do Trabalho na Áfri-
ca do Sul, João Almeida, disse terça-feira que 
as autoridades laborais moçambicanas estão 
a trabalhar com as agências de recrutamento 
de mão-de-obra para que os moçambicanos 
que estão agricultura saiam da situação de 
ilegalidade em que se encontram neste país 
vizinho.  

“Constatámos, a priori, que eles têm pro-
blemas de documentos: não têm BI [bilhete 
de identidade] nem passaporte”, disse Al-
meida.

A regularização da situação “vai ganhar 
celeridade” depois da Páscoa, acrescentou. 
Esta celebração cristã é comemorada este ano 
no domingo, dia 17.

O delegado da Administração do Trabalho 
na África do Sul assinalou que o número de mo-
çambicanos em situação ilegal nas explorações 
agrícolas sul-africanas representa dois terços 
do total de compatriotas que estão empregados 
no sector no país vizinho, que ascende a nove 
mil trabalhadores.

Além da agricultura, milhares de moçambi-
canos trabalham no sector mineiro e tantos ou-
tros no comércio informal na África do Sul, uma 
das maiores economias do continente africano.

Várias vezes têm sido relatados abusos a ci-
dadãos estrangeiros, incluindo moçambicanos, 
em situação ilegal na África do Sul, como ex-
ploração, trabalho não remunerado e deporta-
ções arbitrárias.

O repatriamento de trabalhadores em si-
tuação ilegal é muitas vezes feito com a coni-
vência das entidades patronais, que aprovei-
tam a situação para se furtar ao pagamento de 
salário.

Estradas nacionais 
continuam vias de mortes

MITSS quer legalização 
de moçambicanos

A TRABALHAR NAS “FARMAS” SUL-AFRICANAS

Repatriados 11 estrangeiros em situação ilegal
ONZE imigrantes com ida-
des compreendidas entre 
21 e 30 anos, oriundos da 
Etiópia, foram terça-feira 
devolvidos ao seu país de 
origem pelo Serviço Nacio-
nal de Migração (SENAMI) 
por apresentarem diversas 
irregularidades nos seus 
documentos e falta de es-
clarecimento do motivo da 
viagem.

Segundo o porta-voz do 
SENAMI na cidade de Ma-
puto, Felizardo Jamaca, o 
grupo foi interpelado pelas 
autoridades há três me-
ses no distrito de Chókwè, 
província de Gaza, quando 
pretendia apanhar trans-

porte com destino à África 
do Sul.

O repatriamento foi 
realizado com apoio da Or-
ganização Internacional 
para as Migrações (OIM).

Jamaca referiu ainda es-
tarem em curso trabalhos 
de fiscalização, em parceria 
com várias áreas de segu-
rança, com vista a identifi-
car os pontos frequentes de 
passagens ilegais. 

O porta-voz apelou à 
colaboração da comunida-
de, denunciando existên-
cia de estrangeiros sendo 
transportados ou a residi-
rem no bairros ou aldeias 
de forma clandestina.Migrantes no Aeroporto Internacional de Maputo, pouco antes da viagem para o seu país
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CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

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

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

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

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

Sábado, 16 de Abril de 2022

PUBLICIDADE

Direcção Regional Centro
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Publicação de Alteração da Data de Abertura de Concursos
1. Nos termos do número 4 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, o 

FIPAG-Direcção Regional Centro, vem através desta, comunicar a alteração da data de abertura dos concursos abaixo elencados.

Nº do Concurso Modalidade 
do Concurso Objecto de contratação Data e hora limite de entrega das propostas Data e hora de abertura das 

propostas
Nova Data e Hora de 
Entrega de Propostas

Nova Data e Hora  de 
Abertura de Propostas

FIPAG-DRC/
CP/10/2022

Concurso 
Público

Prestação de serviços de segurança e 
transporte de valores

Lote 1 
Tete

18/4/2022
8.30 horas

18/4/2022
9.00 horas 

9/5/2022
8.30 horas

9/5/2022
9.00 horas 

Lote 2 
Moatize

18/4/2022
12.30 horas

18/4/2022
13.00 horas 

9/5/2022
10.30 horas

9/5/2022
11.00 horas

Lote 3 
Quelimane

18/4/2022
8.30 horas

18/4/2022
9.00 horas

9/5/2022
12.30 horas

9/5/2022
13.00 horas

Lote 4 
Mocuba

18/4/2022
12.30 horas

18/4/2022
13.00 horas

9/5/2022
14.30 horas

9/5/2022
15.00 horas

FIPAG-DRC/
CP/11/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de material de manutenção e 
reparação da rede no sistema de abastecimento 

de água

20/4/2022
8.30 horas

20/4/2022
9.00 horas

10/5/2022
8.30 horas

10/5/2022
9.00 horas

FIPAG-DRC/
CP/13/2022

Concurso 
Público Fornecimento de 1 viatura do tipo mini-bus 21/4/2022

8.30 horas
21/4/2022
9.00 horas

10/5/2022
10.30 horas

10/5/2022
11.00 horas

FIPAG-DRC/
CP/14/2022

Concurso 
Público Fornecimento de viaturas

Lote 1 
Manica

25/4/2022
8.30 horas

25/4/2022
9.00 horas 

11/5/2022
8.30 horas 11/5/2022

9.00 horas

Lote 2 
Tete

25/4/2022
10.30 horas

25/4/2022
11.00 horas

11/5/2022
10.30 horas 11/5/2022

11.00 horas

Lote 3 
Quelimane

25/4/2022
12.30 horas

25/4/2022
13.00 horas

11/5/2022
12.30 horas 11/5/2022

13.00 horas

Lote 4 
Mocuba

25/4/2022
14.00 horas

25/4/2022
15.00 horas

11/5/2022
14.30 horas 11/5/2022

15.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos dos concursos durante as horas normais de expediente, a partir da data da publicação do presente anúncio, na UGEA, 
sediada no endereço indicado no n.º 5 deste anúncio, podendo adquirí-los pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), devendo para tal depositar o valor na conta bancária n.º 

número: 23151380.10.00 domiciliada no FNB.
3. O período de validade das propostas é de 60 dias, contados a partir da data-limite de entrega das mesmas.
4. O  anúncio de posicionamento dos concorrentes dos concursos será efectuado no dia 13 de Maio de 2022, às 9.00 horas, no endereço indicado no ponto abaixo.
5. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública nas datas e horas indicadas na tabela acima, no seguinte endereço:

FIPAG-Direcção Regional Centro
Rua Kruss Gomes, n.º 38

Tel.-+258 2354967
Cidade da Beira

6. 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.º 5/2016, de 8 de Março.

Beira, Abril de 2022
A Autoridade Competente
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…Vende-se…
PEDREIRA localizada em Boane, 
vende-se. Para mais informações 
contacte: 84-3880210

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

REAFIRMA GOVERNADOR MANUEL RODRIGUES

Executivo continuará 
a acarinhar jornalistas

Governador Manuel Rodrigues falando aos escribas no acto de confraternização por ocasião do Dia do Jornalista Moçambicano

O 
GOVERNO de 
Nampula vai con-
tinuar a acarinhar 
e a apoiar os jorna-
listas desta região 

do país no exercício da sua 
função de informar e formar 
a sociedade com isenção e 
rigor. O compromisso foi 
reafirmado quinta-feira, na 
capital provincial, pelo go-
vernador Manuel Rodrigues, 
durante a confraternização 
com profissionais de comu-
nicação social por ocasião do 
Dia do Jornalista Moçambi-
cano, assinalado a 11 de Abril 
corrente.

O governante reconhe-
ceu a nobreza da profissão 
de jornalista e apelou para 
que seja exercida obser-
vando a ética e deontologia 
profissionais. Destacou a 
contribuição dos profissio-
nais de comunicação social 
no desenvolvimento da pro-
víncia de Nampula e do país, 
em geral.

Disse haver ainda de-
safios a serem superados, 
apontando, por exemplo, a 
questão sempre premente 
do acesso às fontes de infor-
mação. Manuel Rodrigues 
sustentou que algumas fon-
tes oficiais se têm “fechado 
nos gabinetes”, com o medo 
de dar entrevista sobre de-
terminada matéria do seu 
domínio, “esquecendo que 
a informação não é para o 
consumo do jornalista mas 
sim da sociedade e para o 
desenvolvimento do país”.

O chefe do Executivo 

Provincial de Nampula con-
vidou os jornalistas a não he-
sitarem de “bater na mesma 
tecla” para que os directores 
provinciais, os chefes dos 
departamento ou qualquer 
outro responsável a nível da 
governação descentralizada 
tenham e sintam a obriga-
ção de fornecer informação 
de qualidade e atempada, 
fazendo cada um a sua parte.

“Eu sempre digo nas 
sessões do Governo que os 
directores devem falar à 
imprensa sobre as realiza-
ções do Executivo e dos seus 
sectores, mas alguns deles, 

não sei porquê, têm medo. 
Então, queria convidá-los, 
mais uma vez, para que aca-
bem com o medo”, reco-
mendou o governador.

Manuel Rodrigues reco-
nheceu também as precá-
rias condições de trabalho 
a que ainda estão sujeitos 
jornalistas de alguns órgãos 
de informação da província, 
que se manifestam de diver-
sas formas, dentre as quais a 
falta de instalações próprias 
e transporte. A propósito, 
disse que com a projecta-
da cidadela administrativa, 
alguns órgãos poderão ser 

acolhidos no empreendi-
mento.

Entretanto, a secretá-
ria do Sindicato Nacional de 
Jornalistas (SNJ) em Nam-
pula, Hermínia Francisco, 
afirmou que os 44 anos da 
criação desta agremiação 
consubstanciam uma luta 
permanente pela liberdade 
de imprensa e valorização 
dos profissionais de infor-
mação, quer seja por via de 
manutenção dos postos de 
trabalho, quer para uma re-
muneração condigna, pro-
gressão na carreira, entre 
outros.

Vendedores satisfeitos 
com retoma das feiras
OS vendedores de diversos artigos e bens 
posicionados nos mercados e outros lo-
cais de venda pública na cidade estão sa-
tisfeitos com o anúncio feito esta semana 
pelo presidente do Conselho Municipal, 
Paulo Vahanle, da retoma das feiras do-
minicais.

As feiras haviam sido interrompidas 
há dois anos, no âmbito das medidas de 
prevenção da Covid-19. Elas albergam 
num único espaço vendedores oriundos 
de diversos mercados da cidade, e até 
dos distritos, expondo ao público os ar-
tigos ou bens que têm para vender. 

Geralmente as feiras dominicais 
atraem muita gente, pois nelas são ven-
didas diversos artigos, sobretudo bugi-
gangas, objectos de arte, entre outros, 
constituindo-se em autênticos pólos de 
atracção turística.

Os vendedores consideram que a de-
cisão tomada pelo Conselho Municipal 
de reabrir as feiras vem numa boa altura, 
considerando o tempo em que ficaram 
sem expor os seus bens à venda. César 
Caetano, vendedor de mobiliário, disse 
estar satisfeito com o anúncio pois, se-
gundo afirmou, vai poder expor os seus 
produtos para muitos clientes que só 
têm tempo aos domingos. Charas Abda-
la, vendedor ambulante, disse, por seu 
turno, que durante as restrições o volu-
me de vendas reduziu de forma drástica, 
mas com o anúncio da retoma poderá 
amealhar o suficiente para o sustento 
da sua família.  Paulo Vahanle prometeu 
para Maio a retoma das feiras dominicais, 
respeitando todos os protocolos das au-
toridades sanitárias para a contenção na 
propagação da Covid-19.

Malfeitores desgraçam
camponeses em Nahene
OS pequenos produtores da 
zona de Nahene, em Natikiri, 
arredores da cidade de Nampu-
la, queixam-se de vandalização 
e roubo de produtos alimenta-
res nas suas machambas, uma 
acção praticada por indivíduos 
ainda desconhecidos.

Esta prática, segundo apu-
rou a nossa Reportagem, co-
meçou a ganhar forma em finais 
do mês passado, mesmo antes 
dos produtos como maçaroca, 
amendoim e feijões atingirem 
a sua fase de maturação. Gran-
de parte das famílias residentes 
em Nahene tem a agricultura 
como principal actividade para 
o seu auto-sustento.  

O líder comunitário de 
Nahene, Aureliano Muavano, 

que manifestou preocupação 
dos produtores locais, disse 
que os malfeitores realizam 
as suas incursões na calada da 
noite. Muavano receia que os 
roubos venham a causar bol-
sas de fome e criar insegurança 
alimentar no seio dos produ-
tores.

O responsável comunitário 
pediu a Polícia para que des-
taque agentes para patrulhar 
a zona com vista a neutralizar 
e responsabilizar os indivíduos 
que roubam nas machambas 
dos camponeses. “Os ladrões 
roubam a nossa produção, 
deixando-nos numa situação 
de desgraça, porque não tere-
mos comida para nos alimen-
tarmos. É preciso prendê-los 

e responsabilizá-los severa-
mente”, defendeu.

Cacilda Armando, produ-
tora local, disse suspeitar que 
os malfeitores tiram os pro-
dutos nas machambas para 
posteriormente vendê-los em 
alguns mercados existentes no 
posto administrativo de Na-
tikiri, que congrega os bairros 
com o mesmo nome, Murra-
paniua e Marrere.

“Não temos patrulha poli-
cial aqui na nossa zona. É por 
isso que os ladrões entram 
nas machambas sem medo 
de serem apanhados. Estão a 
tirar-nos tudo: amendoim, 
maçaroca, feijões... estão a 
desgraçar-nos, pedimos so-
corro”, afirmou. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

PROVINCIA DE TETE 
GOVERNO DO DISTRITO DE MOATIZE 

INSTITUTO MÉDIO DE GEOLOGIA E MINAS DE MOATIZE 
 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 
 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 
1. O Instituto Médio de Geologia e Minas de Moatize, através do financiamento do Banco Mundial, convida pessoas 

colectivas ou singulares, nacionais ou internacionais interessadas a apresentarem propostas fechadas para o concurso 

discriminado na tabela abaixo: 

 

 

2. Os interessados poderão obter mais informações nas instalações do Instituto Médio de Geologia e Minas de Moatize de Segunda 

à Sexta-feira e levantar os Termos de Referências no endereço indicado no presente edital, nas horas normais de expediente 

(08h:00 as 15h:00), até ao dia 30 de Abril de 2022 com as respectivas propostas em cartas fechadas. 

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada e Obras Públicas, Forneciemnto de bens e PrestaÇão 

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto No 5/2016 e que as propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado: 

 
Endereço: Estrada Nacional No.7, Bairro 25 de Setembro, Provincia de Tete, Distrito de  Moatize. 
Repartição: UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA). 

 

            Moatize, aos 13 de Abril de 2022 

                  À entidade Competente 

 
 

No do Concurso Modalidade 

Contratação 

Objecto do 

Contrato 

Data e hora-final 

de entrega das 

propostas 

Data e hora de 

abertura das 

propostas 

Validade das 

propostas 

No 01/GDM/IMGM/20202 Concurso Público Estudo de Mercado  30/04/2022 

às 10h:00horas 

30/04/2022 

às 10h:30min 

15 dias 

No 02/GDM/IMGM/20202 Concurso Público Adquirir Software 

Primavera para a 

Gestão de Recursos 

30/04/2022 

às 10h:00horas 

30/04/2022 

às 10h:30min 

15 dias 

Telefone: +258 842445871 
 +258 849338065 
 +258 842111937 
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email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

Está na Matola?

Quer anunciar 
no notícias?

Visite-nos na 
Rua de Sofala  N.º437

Matola “F”

Construa Build IT

Rua de Sofala  N.º437  – Matola “F”Rua de Sofala  N.º437  – Matola “F”

Av. Samora Machel   – EN4  

CRISTÃOS moçambicanos e de 
todo o mundo são chamados, 
nesta semana santa, a orar in-
tensamente pela paz e recon-
ciliação no país, na região, no 
continente e em todo o globo, 
de modo a transformar a hu-
manidade numa sociedade em 
que todos são irmãos.

O convite é da Renamo, 
e enquadra-se no âmbito das 
celebrações da semana santa, 
período em que os cristãos do 
mundo inteiro recordam a mor-
te e ressurreição de Jesus Cristo.

Em mensagem partilha-
da por ocasião da Páscoa, o 
presidente do partido, Ossu-
fo Momade, considera que, 
“nesta semana, os cristãos 
vivem também, intensamen-
te, a sua fé e vários momentos 
de orações. Nesse sentido, a 
Renamo augura que os cren-
tes continuem a interceder 
pelos enfermos e pelos cida-
dãos que sofrem por causa da 
guerra”.

Exorta, igualmente, que 
todos os crentes rezem por 
um mundo melhor e frater-
no, onde a justiça, o amor e a 
harmonia social são o símbolo 
da presença de Jesus Cristo, o 
Salvador da humanidade

AR aprova
na generalidade lei dos 
tribunais marítimos

Deputados foram unânimes na aprovação, na generalidade, da proposta de lei dos tribunais marítimos

A 
ASSEMBLEIA da República (AR) 
aprovou quinta-feira, na genera-
lidade e por consenso, a proposta 
de revisão da lei que versa sobre 
a organização, composição, fun-

cionamento e competências dos tribunais 
marítimos. 

Com aprovação deste dispositivo, os 
processos de jurisdição marítima, que ac-
tualmente são submetidos aos tribunais 
comuns e por conseguinte levam mais 
tempo a serem julgados, passarão a ser tra-
tados nos tribunais específicos, tornando 
assim flexível a sua resolução.

São, por exemplo, tipificados como 
crimes marítimos a poluição do espaço 
marítimo nacional e do meio ambiente 
marinho, sem observância da legislação 
nacional e da Convenção Internacional 
para a Poluição por Navios.

Inclui-se também neste grupo a des-
truição não autorizada da fauna, flora, 
mangais, corais e de outras espécies ma-
rinhas, lacustres ou fluviais protegidas ou 
proibidas, a pesca ilegal por estrangeiros e 
o transporte por via marítima de drogas ou 
outros estupefacientes. 

A Ministra da Justiça, Assuntos Consti-
tucionais e Religiosos, Helena Kida, expli-
cou durante a apresentação da proposta, 
que a jurisdição marítima é uma área de 
especialidade e de soberania nacional. 

Assim, com vista a garantir a  efectiva-
ção da administração da justiça, o Estado 
estabeleceu, através da Lei n.˚ 5/96, de 4 
de Janeiro, os tribunais marítimos, com 
competência para apreciar casos cíveis e 
criminais, incluindo a tramitação das con-
travenções e complemento da actuação da 
Administração Marítima, como instância 
de recurso para as suas decisões. 

No entanto, Helena Kida disse que, vol-
vidos 26 anos desde o seu estabelecimento, 
os tribunais marítimos nunca chegaram a 
funcionar, mesmo atendendo que a referi-
da lei atribui, de forma transitória, as suas 
competências à  jurisdição comum.

Entretanto, a ministra explicou que, 
com a evolução do Direito Marítimo e do 
Mar, conjugada com a adesão de Moçam-
bique a várias convenções internacionais 
sobre a matéria, bem como os interesses 
do Estado na defesa da sua soberania por 
via da jurisdição marítima, o Governo viu 

a necessidade urgente de actualização dos 
instrumentos legais e institucionais sobre 
os tribunais marítimos, bem como a cria-
ção de condições para a sua efectivação. 

Dente as várias convenções interna-
cionais a que o país aderiu, destaque vai 
para a Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar, segundo disse a Ministra 
da Justiça, Assuntos Constitucionais e Re-
ligiosos.

“A presente proposta de revisão de lei 
visa adequá-la aos princípios que norteiam 
o Direito do Mar e Marítimo, sanar as suas 
inconstitucionalidades e apresentar um 
quadro institucional capaz de responder 
aos actuais desafios da jurisdição marítima, 
de modo a fortalecer o sistema nacional de 
administração de justiça, no geral”, disse 
Helena Kida.

Segundo disse, a República de Moçam-
bique possui uma costa marítima de cerca 
de 2.700 quilómetros, caracterizada por 
uma rica biodiversidade marinha e costei-
ra, com numerosas espécies de reconhe-
cido valor económico, social e ecológico, 
cuja preservação se afigura de interesse 
nacional.

CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA

Cristãos devem buscar
 a paz e reconciliação

Partidos políticos desejam que semana santa seja marcada por clamores à paz

MDM APELA À MAIS
SOLIDARIEDADE

O MOVIMENTO De-
mocrático de Moçambique 
(MDM) acredita que a se-
mana santa é o momento 
para recordar a importância 
de lutar por ideais e valores 
de justiça, paz, honestida-
de e solidariedade com o 

próximo.
Numa mensagem envia-

da à nossa Redacção, o MDM 
afirma que a Páscoa é renas-
cimento e, por isso, deseja 
que todos os moçambica-
nos se reúnam em prol de 
um bem comum e procurem 
viver em harmonia, amor e 
esperança.

“Em meu nome pessoal, 
dos membros, militantes e 

simpatizantes do MDM, de-
sejo a toda família cristã e 
aos moçambicanos em ge-
ral, feliz Páscoa”, lê-se no 
comunicado do presidente 
do MDM, Lutero Simango, 
no qual refere que esta é a 
semana que marca os mis-
térios da paixão, morte e 
ressurreição de Jesus Cristo, 
principal celebração da li-
turgia cristã.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE  AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
58A0003051/CP/Nº12/CoAg PEPFAR/2022

Aquisição de Viaturas Ligeiras Mistas de 5 lugares “Pick Ups”

1. O Instituto Nacional de Saúde, convida as pessoas colectivas, nacionais ou estrageiras, interessadas e 
que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas, para o fornecimento de 
viaturas ligeiras mistas de 5 lugares “pick ups”.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso 
ou levantá-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio pela importância não reembolsável de 
1.000,00MT (mil meticais), munidos de um PEN DRIVE. O pagamento deverá ser em depósito directo 
no Banco de Moçambique (conta: PROJECTO DE PESQUISA DE VACINAS Nº 004403513002).

3. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias. 

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 10.00 horas do dia 13/5/2022 e serão 
abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do dia 13/5/2022, na presença dos 
concorrentes que desejarem comparecer.

Instituto Nacional de Saúde

Repartição Central Autónoma para Área de Aquisições 

EN1, Vila de Marracuene, Parcela n.º 3943, Província de Maputo 

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 200.000,00MT, 
válida pelo prazo de 150 dias.

6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar em sessão pública, no mesmo endereço, às 
13.00 horas do dia 31 de Maio de 2022.

7. 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 n.º 5/2016, de 8 de 
Março.

A Autoridade Competente
11178

O Serviço Provincial de Saúde de Maputo convida empresas interessadas a apresentarem propostas 
fechadas para o fornecimento de bens e prestação de serviços, de acordo com o seguinte concurso:

N° Nº  de 
Concurso

Modalidade 
de 

Contratação
Objecto do Concurso

Data e 
hora para 

entrega das 
Propostas

Valor da 
Garantia 

Provisória

Custo de 
Caderno de 

Encargo

Validade 
das 

Prospostas

Data e 
hora de 

abertura das 
Propostas

1 03/SPS/
RA/S/2022

Concurso 
Limitado 

Contratação para 
fornecimento de 
Serviços de Aluguer 
de Sala ornamentada, 
refeições para 
a realização da 
Formação de 
Covid-19 usando teste 
rápido de antígeno 
a nível distrital na 
sede do Distrito de 
Marracuene

18/4/2022   
às 9.00 horas N/A 1.500,00MT 60 dias 18/4/2022   

às 9.30 horas

NB: Empresas elegíveis para este concurso devem ter Sala de Conferências no Distrito de 
Marracuene.

1. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar os 
Documentos do Concurso ou adquirí-los no endereço abaixo indicado deste anúncio, pela impor-
tância não reembolsável por cada. O pagamento deverá ser em depósito directo no Bim, conta: 
SPSM – Serviço Provincial de Saúde de Maputo, nº 501178728);

2. As propostas e as cotações deverão ser acompanhadas obrigatoriamente com os documentos de 
qualificação actualizados e autenticados definidos no documento do concurso;

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, For-
necimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de 
Março;

4. Endereço:

 Repartição de Aquisições - Serviço Provincial de Saúde de Maputo 

Praça do Município, n.º 11129, Cidade da Matola, 1.º Andar, Sala de Reuniões ou Porta 3

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO 

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso

 Maputo, aos 13 de Abril de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)
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O PAPEL histórico do jornal “Notícias” 
confunde-se, em grande parte, com a 
história do país, segundo mensagem 
de felicitação do Partido Frelimo pela 
passagem do 96º aniversário da funda-
ção do principal matutino e de maior 
circulação, que ontem se assinalou.

O “Notícias” foi e é uma ferramen-
ta fundamental e indispensável na 
construção e consolidação da nossa 
moçambicanidade, desempenhan-
do um papel central na comunicação 
e partilha de informação responsável 
sobre os principais eventos da revo-
lução rumo à construção de um país 
livre, em paz e em desenvolvimento. 

Na sua mensagem de felicitação, a 
Frelimo entende que uma das princi-
pais responsabilidades dos órgãos de 

comunicação social é de informar com 
veracidade, assegurando que a popu-
lação tenha acesso a uma informação 
credível, capaz de influenciar positi-
vamente sobre diferentes temáticas da 
sociedade.

Isso vai permitir, segundo o par-
tido, que o povo, preservando a sua 
identidade cultural e espírito de 
unidade na diversidade, participe, 
de forma activa, livre e democrática 
na construção e no crescimento da 
nação. 

“Ao celebrarmos este dia, a Freli-
mo enaltece o papel desempenhado 
pelo jornal Notícias na difusão de in-
formação relevante sobre a prevenção 
e combate à pandemia da Covid-19 e 
sobre a sua evolução a nível interno e 

internacional”, lê-se na mensagem.
Acrescenta que encoraja a este jor-

nal para continuar a difundir, com a 
devida responsabilidade, sentido pa-
triótico e de objectividade, as notícias 
sobre as acções das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) contra o terrorismo e 
extremismo violento em alguns dis-
tritos da província de Cabo Delgado. 

“A Frelimo exorta à capacidade 
de inovação e invenção, de modo a 
permitir que a robustez tecnológica 
instalada seja acompanhada por uma 
qualidade de conteúdos e serviços 
prestados na área de informação e co-
municação. Nestes 96 anos ao serviço 
da nação a Frelimo deseja aos profis-
sionais do ‘Notícias’ festas felizes”, 
manifestou.

COMBATE AO TERRORISMO

Presença tswana 
eterniza relações

Presidentes Filipe Nyusi e do Botswana, Makgweetsi Masisi, no brinde de Estado

A 
PRESENÇA e entrega da força 
militar do Botswana no comba-
te ao terrorismo e extremismo 
violento em Cabo Delgado, será 
celebrada pelos moçambicanos 

como um gesto que eterniza as relações 
de irmandade entre os dois países, se-
gundo afirmou o Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi.

No banquete de Estado oferecido 
pelo seu homólogo, Makgweetsi Masisi, 
Filipe Nyusi, que termina a sua visita de 
Estado ao Botswana, referiu que o  sacri-
fício que os jovens deste país têm con-
sentido no campo de batalha jamais será 
esquecido e nunca será em vão, porque 
buscam a paz e estabilidade nas zonas 
outrora afectadas pelo terrorismo.

O Presidente da República disse que 
o Botswana participa, de forma ativa, 
no âmbito da força conjunta, através do 
desdobramento de um contingente dos 
países amigos da SADC que, lado a lado 
com as Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) e do Ruanda combatem o terroris-
mo, com êxito, no norte da província de 
Cabo Delgado.

Reiterou gratidão ao Presidente Ma-
sisi pelo apoio ao Governo moçambica-
no na sua candidatura a  membro não 
permanente do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. 

“O vosso apoio é um sinal de que, tal 
como ontem, hoje também estamos na 
frente política e esforços colectivos para 
a promoção da paz e segurança na hu-
manidade”, disse Nyusi, que lembrou 
que as relações entre os dois países vão 
se cristalizando desde os primórdios da 
luta de libertação nacional.

Nesse período, segundo Nyusi, os 

moçambicanos escolhiam como rota se-
gura o protectorado da Botswanalândia, 
rumo à sede do movimento de liberta-
ção, na Tanzania, e faziam-no com cer-
teza de que estavam em trânsito num 
território  povoado por pessoas amigas 
e irmãos.

Disse que para eternizar a gratidão 
à inequívoca solidariedade do povo do 
Botswana em relação a Moçambique e 
aos povos de África Austral, foi simboli-
camente marcada a passagem do Presi-
dente Samora Machel pelas terras tswa-
nas com a inauguração do Museu Samora 
Machel, no município de Lobatse.

Explicou que a solidariedade entre os 
dois povos conheceu momento intenso e 
marcante quando o Botswana indepen-
dente, liderado pelo Presidente Seretse 
Khama, os presidentes da Tanzania, da  
Zâmbia, Julius Nyerere e Kenneth Kaun-
da, respectivamente, juntaram-se numa 
aliança inquebrável dos países da Linha 
da Frente.

Esta junção, segundo o Presidente 
Filipe Nyusi, visava apoiar a luta para 
quebrar os últimos bastiões do colonia-
lismo e de regimes abertamente racistas 
e minoritários em Moçambique, África 
do Sul, Angola, Namíbia e Zimbabwe. 

“Com a nossa independência e da 
República de Angola, passámos a fa-
zer parte dos países da Linha da Fren-
te, afinidade que serviu de base para o 
nascimento da Conferência Coordena-
dora para o Desenvolvimento da África 
Austral (SADCC), de que Moçambique e 
Botswana foram membros fundadores”, 
sublinhou. 

Segundo o PR, após a criação da 
SADCC, Botswana passou a coordenar, 

em nome do desenvolvimento regio-
nal, o sector de investigação agrária, 
produção animal e controlo de doenças 
animais; e Moçambique coordenou a 
área de cultura, informação, desporto, 
transportes e comunicações, reflectin-
do a evolução da visão e necessidades da 
região.

Explicou ainda que este bloco, fun-
dado em 1980 e transformado em 1992 
para Comunidade para o Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC), não 
apenas cresceu numericamente e atin-
giu um dos seus objectivos de acabar 
com o colonialismo e regimes racistas e 
minoritários como também conseguiu 
manter relevantes as exigências dos po-
vos da região, focando as suas atenções 
na luta económica como meio para ace-
lerar o progresso.

Para o Chefe do Estado, as relações 
entre os dois países deram um salto 
qualitativo com o estabelecimento, em 
2004, da missão diplomática de Moçam-
bique em Gaberone bem como da missão 
diplomática do Botswana em Maputo, 
em 2012. 

Outro momento que merece realce 
das relações bilaterais foi quando, a 14 
de Abril de 2005, em Gaberone, os dois 
governos assinaram um acordo que es-
tabelece o quadro geral de cooperação.

Nyusi assegurou que o seu Governo 
continua empenhado em esforços vi-
sando a consolidação da unidade nacio-
nal, promoção da paz, reforço da demo-
cracia e justiça social, num ambiente de 
respeito pelo Estado de Direito Demo-
crático, estabilidade macroeconómica e 
robustecimento e diversificação de par-
cerias regionais e internacionais.

AFIRMA PARTIDO FRELIMO

Papel do jornal “Notícias”
ligado à história do país

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE10 Sábado, 16 de Abril de 2022

MINEDH

     

Rua Joe Slovo, 55  - Maputo – Moçambique +258  84 910 43 24 |  +258 84 910 43 21 info@snoticias.co.mz

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua esolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz

Motorcare - NISSAN     |    ICEF - Microcrédito    I    MOZSHAQ - Consultoria e Serviços   |  

PADRINHOS DO PROJECTO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE CONCURSO

DELEGACAO PROVINCIAL DE TETE

Repartição de Aquisições Contratação de Empreitada para Execução de Obras de Manutenção de Rotina em Estradas Não 
Revestidas, na Província de Tete – Fase II

1
No âmbito da Manutenção da rede de Estradas, o Governo de Moçambique, através do Fundo de Estradas 
pretende financiar a execução de obras de Manutenção de Rotina em Estradas Não Revestidas da 
Província de Tete

2

Para o efeito, a Delegação Provincial da Administração Nacional de Estradas em Tete (DPANE, IP-T) 
convida empresas com Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas da Classe indicada na tabela abaixo, 
Categoria III, Sub-categorias 1ª a 12ª a apresentarem propostas fechadas, para a execução das obras dos 
concursos abaixo:

3 CONCURSO No 47F000641/CP/006/2022- Contratação de Empreitada para Execução de Obras de 
Manutenção de Rotina de Estradas Não Revestidas, na Província de Tete – Fase II

4

Lote Estrada
Troço Extensão 

de 
Trabalho 

(Km)

Alvará 
Mínimo Garantia 

Provisória

Data de Visita a 
obra, hora e local 
de concentração

Data/Hora-
limite de 

Submissão das 
Propostas

Data/hora  
Abertura das 

PropostasInício Fim

1. N300 Nhamayabue Vila N. 
Fronteira 45.00 3a classe 75.000,00

25/4/2022,
8.30 horas, 

Crz. Madamba
9/5/2022

10.00 horas

9/5/2022
10.30 horas

2. N303 Bene Cantina de 
Oliveira        75.00 3a classe 100.000,00

26/4/2022, 
8.30 horas, 
Crz. Bene

9/5/2022
10.00 horas

9/5/2022
10.30 horas

3. N303 Cantina de Oliveira Cachombo        61.00 3a classe 90.000,00 26/4/2022, 8.30 
horas, Crz. Bene

9/5/2022
10.00 horas

9/5/2022
10.30 horas

4. N322 Doa Puite 72.00 3a classe 110.000,00 25/4/2022, 
8.30 horas, 

Crz. Madamba

9/5/2022
10.00 horas

9/5/2022
10.30 horas

5. N322 Puite/ Nhamayabue Rio Chire 72.00 3a classe 120.000,00 9/5/2022
10.00 horas

9/5/2022
10.30 horas

6. R604 Cruz.N304 (Madeia)/
Domue Namicunga 100.00 3a classe 110.000,00 27/4/2022, 

9.00 horas,
Crz. N304 M’phulo

 

9/5/2022
10.00 horas

9/5/2022
10.30 horas

7. R605 M´Phulo/Tsangano Maue 105.00 3a classe 110.000,00 9/5/2022
10.00 horas

9/5/2022
10.30 horas

8. R1051 Tete Cruz N301 67.00 3a classe N/A
27/4/2022, 
7.30 horas, 
DPANE,IP-T

9/5/2022
10.00 horas

9/5/2022
10.30 horas

9. R1059 Ntengowambalame Biri Biri 11.00 3a classe N/A
27/04/2022, 

9.00 horas, 
Crz. N304 M’phulo

9/5/2022
10.00 horas

9/5/2022
10.30 horas

5  Data, hora e local da Reunião Preliminar com os Concorrentes: 
29/4/2022, 10.00 horas, Sala de Reuniões da DPANE, IP-Tete

 
6 Data e hora de Anúncio de Posicionamento aos Concorrentes: 

20 de Maio de 2022, 10.00 horas, Sala de Reuniões da DPANE, IP

7
Os Documentos dos Concursos e informações adicionais poderão ser obtidos durante as horas normais de expediente, a partir do dia 18 de 
Abril de 2022. A aquisição de cada Documento de Concurso será mediante a apresentação do talão de depósito no valor de 2.000,00MT (dois 
mil meticais) não reembolsável, a efectuar na conta número 88252250, do Banco Millennium bim, com o nome ANE-Tete. 
Os Documento do Concurso serão levantados no seguinte endereço: 
ANE,IP - Delegação Provincial de Tete, N7; Estaleiro da Ponte Samora Machel, Telefone: 25224060 / Fax nº: 25224063 - Cidade de Tete

8 A ANE, IP-Tete não se responsabiliza pelo envio por qualquer meio os Documentos do concurso aos interessados

9 As visitas às obras serão realizadas nas datas indicadas na tabela acima. Os custos de deslocação (visita) serão da inteira responsabilidade do 
concorrente

10 É obrigatório a apresentação das qualificações Jurídicas, qualificações Económico-Financeira, qualificação Técnica e Regularidade Fiscal. Toda a 
documentação solicitada deverá estar actualizada e devidamente autenticada.

11 As propostas deverão ser entregues na Secretaria da ANE,IP - Delegação Provincial de Tete, nas datas acima indicadas, acompanhadas por 
Declaração de Garantia, com validade de 120 dias.

12 O prazo de validade das propostas é de 90 dias.

13 O posicionamento dos concorrentes será anunciado em Sessão Pública nas datas e horas acima indicadas na Sala de Reuniões da ANE,IP - 
Delegação Provincial de Tete

14 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 n.º 5/2016, de 8 de Março.

TETE, aos 13 de Abril de 2022

A ENTIDADE COMPETENTE

(Assinatura Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial 
deste Tribunal correm éditos de trinta 
dias, citando a executada SIMBIRE 
MADEIRA, LDA, representada 
por Xavier Vasco Qive e Délcia 
Raimundo Langa, ambos residentes 
na Rua dos Coqueiros X19, Belo 
Horizonte, província de Maputo, ora 
em parte incerta, para, no prazo de 
dez dias, que começa a correr depois 
de findo o dos éditos, tudo a contar 
da segunda e última publicação deste 
anúncio, pagar ao exequente FNB 
MOÇAMBIQUE, SA, a quantia de 17 
529 877,67MT (dezassete milhões, 
quinhentos e vinte e nove mil, 
oitocentos e setenta e sete meticais 
e sessenta e sete centavos), em dívida 
nos Autos de Execução Ordinária 
nº 213/20-M, que por esta Secção 
lhe move o referido exequente, ou 
no mesmo prazo nomear à penhora 
bens suficientes para tal pagamento 
e do mais que acrescer ou deduzir 
a oposição que tiver, nos termos do 
artigo 811º e seguintes do C.P.C., sob 
pena de, não o fazendo se devolver esse 
direito ao exequente, prosseguindo a 
execução seus termos, conforme tudo 
melhor consta do duplicado da petição 
inicial, que se encontra à disposição da 
executada no Cartório desta Secção, 
podendo ser levantado dentro das 
horas normais de expediente.

Maputo, aos trinta dias do mês de 
Setembro do ano dois mil e vinte e um

A Ajudante de Escrivão
Mariza Anica António Rosa

Verifiquei

A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene

3317

169

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA

MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REABILITAÇÃO DA REDE VIÁRIA

Pemba quer apoio da TotalEnergies   

Município de Pemba quer apoio da Total para reabilitar estradas Estradas da cidade carecem de reabilitação

O 
CONSELHO Muni-
cipal da cidade de 
Pemba, capital da 
província de Cabo 
Delgado, quer contar 

com o apoio da Total Energies 
(empresa que a par de outras 
parceiras, está envolvida no 
negócio de exploração de hi-
drocarbonetos da bacia de Ro-
vuma), para a reabilitação de 
estradas que actualmente se 
encontram em avançado esta-
do de degradação, situação que 
dificulta a mobilidade de pes-
soas e bens, principalmente na 
época chuvosa.

Para o efeito, o Presidente 
do Conselho Municipal da ci-
dade de Pemba, Florete Sim-
ba Motarua, apresentou esta 
semana ao director-geral da 
TotalEnergies, Maxime Rabi-
lloud, o desejo de ver aquela 
multinacional a financiar o 
programa de melhoria das vias 
de acesso da urbe, no âmbito da 
responsabilidade social e cor-
porativa.

“Louvar a TotalEnergies 
por estabelecer parceria com 
a Universidade Lúrio para  fi-
nanciamento de projectos que 
visam  proteger  o ecossistema 

marinho na nossa costa da ci-
dade de Pemba, porém, para-
lelamente a isso, queremos que 
financie a melhoria das vias de 
acesso na cidade de Pemba”, 
disse Motarua. O dirigente fez 
este pronunciamento durante 
a cerimónia de assinatura de 
um memorando entre a mul-
tinacional e a UniLúrio para o 
financiamento ao projecto de 
restauração de recifes de corais 
e desenvolvimento da pesca 
sustentável na baía de Pem-
ba, orçado em 450 mil dólares 
americanos.

A rede viária da cidade de 

Pemba conta com pouco mais 
de 200 quilómetros de ex-
tensão, dos quais cerca de 70 
quilómetros são da rede classi-
ficada e os restantes 130 quiló-
metros, não classificada .

A falta de trabalhos de rea-
bilitação e manutenção perió-
dica, agravada pela passagem 
do ciclone “Kenneth”, em 
2019, bem como as fortes chu-
vas que têm caído nos últimos 
tempos, acentuaram a degra-
dação das vias de acesso, o que 
está a dificultar a mobilidade 
de pessoas e bens.

Para minimizar o pro-

blema, ao nível dos 47 quiló-
metros de estrada asfaltada, 
o conselho municipal iniciou, 
a 17 de Fevereiro do ano em 
curso, com as obras de tapa-
mento pontual de buracos que 
abrangeram as avenidas 25 de 
Setembro, Alberto Chipande e 
a Rua 1 de Maio.

Volvidos cerca de três me-
ses depois do início das obras, 
as opiniões divergem quanto 
ao impacto do trabalho.

Para Mateus Mahuva, o 
conselho municipal está a fa-
zer um bom trabalho porque, 
segundo ele, os buracos estão 

a ser tapados, o que vai melho-
rar um pouco a transitabilidade 
das vias.

Fanel Alberto, munícipe, 
considera que a partir da al-
tura em que iniciou o trabalho 
de tapamento de buracos, os 
transportes semicolectivos de 
passageiros, vulgo chapa 100, 
já podem circular normalmen-
te, principalmente pela Ave-
nida 25 de Setembro, uma das 
mais movimentadas da urbe.

Porém, Amimo Fábula, au-
tomobilista, não comunga da 
mesma opinião pois, para ele, 
circular nas ruas de Pemba cons-

titui um verdadeiro sofrimento. 
“Quase  todas as vias de acesso 
têm buracos, e algumas até já 
nem têm asfalto”, salientou.

De acordo com o edil de 
Pemba, quando falava a 17 de 
Março na altura do lançamento 
das obras de tapamento de bu-
racos, a manutenção das vias 
de acesso vai   abranger todas as 
ruas e avenidas que se encon-
tram  degradadas, pelo menos 
até final de Abril corrente.

Entretanto, para prossecu-
ção deste desiderato e outras 
actividades de desenvolvimen-
to municipal, pediu aos  muní-

cipes para pagarem impostos 
(pessoal autárquico, predial 
autárquico) e taxas fixadas por 
lei porque, segundo ele, só as-
sim será possível ter “Pemba 
que todos queremos com uma 
visão de Pemba 2050”, segun-
do consta do seu lema de go-
vernação.

Até Julho do ano passado, 
75 empresas que exercem ac-
tividades na cidade de Pemba 
estavam em dívida com o con-
selho municipal em cerca de 
95 milhões de meticais de Im-
posto Predial Autárquico (IPA), 
referente a 2019 e 2020. 

SEGUNDO REVISTA “TRAVEL IN SHOP”

Quirimbas entre os 
melhores destinos 
turísticos de África 

O ARQUIPÉLAGO das Quirimbas, loca-
lizado na província de Cabo Delgado, foi 
eleito recentemente, pela revista “Travel in 
Shop”, da “ Arabian Resources Publishing 
LLC” , editada em Dubai (Emirado Árabes 
Unidos), como um dos 11 melhores destinos 
para prática do turismo de praia no conti-
nente africano.

Segundo dados avançados pela directo-
ra provincial de Cultura e Turismo em Cabo 
Delgado, Yolanda Almeida, da lista das me-
lhores praias de África para a prática do turis-
mo de lua-de-mel, mergulho, entre outros 
segmentos, o Arquipélago das Quirimbas 
ocupa a terceira posição, depois da Ilha de 
Mnemba, na Tanzania e Bom Bom, em São 
Tomé e Príncipe.

Fazem parte ainda da lista o Arquipéla-
go de Lamu, no Quénia, praia de  Trou-aux, 
nas Maurícias, Ilha Saint Marie, Madagáscar, 
praia de Curralinho, Cabo Verde, Skeleton 
Coast, na Namíbia, Cidade do Cabo, na África 
do Sul, Ilha de  Likoma, no Lago Niassa, do 
lado malawiano.

A mesma revista elegeu ainda as quedas 
do rio Lúrio, localizadas no distrito de Chiu-
re, como um dos grandes destinos para ex-
plorar/investir.

Segundo Almeida, a inclusão dos dois lo-
cais turísticos na lista de melhores praias de 
África e locais para investir, respectivamen-
te, resulta de um trabalho de divulgação das 
potencialidades da província além fronteiras.

Explicou que o Arquipélago das Quirim-
bas, considerado “o Paraíso Intocado”, é um 
dos cinco locais prioritários para o desenvol-
vimento de turismo em Moçambique.

Composto por mais de 30 ilhas de corais, 
praias de areia branca, águas cristalinas e 
palmeiras alinhadas ao horizonte, o Arqui-
pélago de Quirimbas, que se estende ao lon-
go da costa da província, desde a foz do rio 
Rovuma à Baía de Quissanga, é um dos des-
tinos de praia mais remotos do mundo, o que 
faz com que seja a combinação perfeita para 
aqueles que procuram relaxar e aproveitar as 
férias, num destino extremamente luxuoso e 
privado à beira-mar.

Mais de 10 mil mudas para 
“Jovem, cajueiro dá tako” 
MAIS de 10 mil mudas de ca-
jueiro serão entregues gratui-
tamente até finais do mês de 
Abril em curso a 150 jovens 
camponeses de cinco distritos 
da província de Cabo Delga-
do,  nomeadamente Chiúre, 
Ancuabe, Balama, Namuno e 
Mecúfi, no âmbito do projecto 
denominado “Jovem, cajueiro 
dá tako” implementado pela 
Direcção da Juventude, Em-
prego e Desporto para fomento 
daquela cultura de geração de 
renda.

Dados apurados pelo nosso 
jornal indicam que o processo 
de distribuição já foi finalizado 
em Chiúre e Ancuabe, espe-
rando-se que até o final do mês 
em curso seja igualmente con-
cluído nos outros três distritos.

Segundo a directora  pro-
vincial da Juventude, Emprego 
e Desporto em Cabo Delgado, 
Maria Lourdes Carrilho, a ini-
ciativa está a ser implementada 
em parceria com a direcção de 
Agricultura e Pesca.

“O nosso objectivo é pro-
mover a cultura de caju na re-
gião sul de Cabo Delgado e, ao 
mesmo tempo, dar aos jovens 
uma fonte segura de geração de 
emprego e renda  rumo à cria-

ção de 30 mil empregos, meta 
assumida pelo Presidente Fili-
pe Nyusi para o presente ciclo 
de governação”, disse recente-
mente Carrilho, na cerimónia 
de  lançamento do projecto, na 
localidade de Milamba, distrito 

de Chiúre.
O governo da província 

está a promover o plantio de 
cajueiros nos distritos da zona 
sul de Cabo Delgado, que tra-
dicionalmente se dedicam à 
cultura do algodão.

Neste momento, os poten-
ciais produtores da castanha 
de caju são os distritos da zona 
norte, nomeadamente Nan-
gade e Mueda. A província de 
Cabo Delgado produz, em mé-
dia, mais de 30 mil toneladas 

de castanha de caju por ano.
Para extracção da amên-

doa, a província conta com 
duas unidades de processa-
mento, localizadas em Nanga-
de (paralisada) e Chiúre ( em 
funcionamento).

As autoridades estão a promover a cultura do caju em cinco distritos de Cabo Delgado

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 
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Valorizemos
o dia da Páscoa! (Concl.)

Estamos a regredir
no transporte público

“Stokar” demais
acarreta prejuízos

VALÉRIO JORGE

VERDADE ou não, o que se diz 
é que enquanto não tiver uma 
pessoa próxima em determinada 
instituição, ou ainda se não tiver 
algum dinheiro para suborno, 
corre-se o risco de ser barrado o 
acesso a um emprego formal, até 
mesmo para mudar de carreira.

Este  é um comentário geral 
e até chega a reunir consenso, 
pois existem muitas pessoas com 
formação em áreas específicas 
mas que não conseguem entrar 
para o mercado de trabalho, não 
obstante terem solicitado estágio 
ou trabalho.

A pergunta que sempre se 
coloca é a seguinte: será que este  
indivíduo tem qualificações para 

ser admitido ao estágio ou traba-
lho?  

Se sim, será que as insti-
tuições de formação não têm 
competência para formar com 
qualidade, ou ainda não estão 
credenciadas para o efeito? Vá-
rios  questionamentos podem 
ser feitos, mas a partir da altu-
ra em que o formando exibe o 
certificado acredita-se que tudo 
que consta no documento é vá-
lido.

Sendo assim,  sou de opinião 
que as instituições devem estar 
abertas aos estágios de fim de 
curso, por exemplo, que abram 
possibilidade para a admissão no 
quadro de pessoal. Pois, nem to-
dos têm possibilidades de serem 
apadrinhados. 

Sendo assim, a ligação en-
tre instituições de formação e 
as  empresas é fundamental para 
que se abram possibilidades de 
empregos. Ou, caso não, pelo 
menos os formandos terão a pos-
sibilidade de adquirir experiên-
cia que irá abrir a possibilidade 
de solicitação de emprego em 
outras instituições.

Seria bom que se estabele-
cesse um acordo com as institui-
ções de formação para que, de 
tempos em tempos, até mesmo 
nos primeiros anos da forma-
ção, os formandos entrem em 
contacto com a realidade, espe-
cificamente no Ensino Técnico 
Profissional.

A realidade do trabalho é 
fundamental  para os formandos, 

pois abre-se também a possibili-
dade de os mesmos enveredarem 
pelo empreendedorismo. assim, 
surgem vários questionamentos 
que obrigam o próprio forman-
do a investigar até ao ponto de 
ganhar alguma confiança e de-
senvolver uma actividade de 
geração de renda com os conhe-
cimentos adquiridos.

É assim que cada empresa 
que opera no mercado nacio-
nal, particularmente as médias 
e grandes empresas, deviam se 
preocupar em fazer a manuten-
ção do seu quadro de pessoal 
recorrendo às instituições de for-
mação.

Estou feliz pela possibilida-
de que se abre àqueles que não 
tendo  qualificações académicas, 

têm habilidades. Pois, segundo 
acompanhei, para estas pessoas 
habilitadas se lhes abre a possi-
bilidade de terem acesso ao em-
prego formal. 

Acompanhei, igualmente, 
que as instituições de formação 
adoptaram o sistema de módu-
los e créditos que, ao que tudo 
indica, num curso técnico de 
três anos, por exemplo, já no 
primeiro é fornecido ao forman-
do uma credencial que diz que 
está  com conhecimentos até 
este nível. Querendo, a institui-
ção pode empregar. Igualmente, 
o formando pode continuar com 
a formação em um outro estabe-
lecimento de ensino que leccio-
na o mesmo curso sem nenhum 
transtorno.

LOPES MUAPENTA

ASSIM como no Natal, é comum nos 
reunirmos com a família para almoçar 
na sexta-feira santa e no domingo de 
Páscoa. Nada melhor do que trocar 
ovos de chocolate, almoçar  com uma 
boa comida e passar um momento jun-
to àqueles que amamos, não é mesmo? 
Não esquecer de pensar que o coelhi-
nho da Páscoa é o próprio pai ou mãe 
da criança (na maioria dos casos), é in-
teressante manter a fantasia e inocên-
cia dos menores preparando pegadas 
falsas de coelho a fim de fazer com que 
saiam à caça dos ovos. Apesar de ser 
dedicado às crianças, os pais também 
podem se divertir muito, preparando as 
pistas e ajudando os filhos a acharem o 
tão esperado ovo de Páscoa.

Também a brincadeira de amigo se-
creto é sempre muito divertida, mas são 
poucas  as oportunidades que surgem 
durante o ano para realizá-la. Entre-
tanto, a Páscoa é um óptimo momento 
para isso, afinal de contas chocolate e 
boas risadas são sempre bem-vindos. 
Junte seus colegas de trabalho, facul-

dade, amigos no lugar que for e orga-
nize um “amigo ovo”. Comer o choco-
late depois é, obviamente, muito bom, 
mas as risadas e os bons momentos são 
o que realmente valem a pena. Quando 
estava fora do meu país, sempre ado-
rei-me juntar nessas modalidades de 
brincadeiras no tempo da Páscoa. 

Apesar de ser um feriado cristão, a 
Páscoa  é bastante lembrada por ser o 
feriado em que comemos muito, muito 
mais chocolate, ovo e o motivo pelo 
qual presenteamos e recebemos ovos 
de chocolate na Páscoa vem de uma 
antiga tradição cristã. Os nossos velhos 
cristãos dizem que antigamente costu-
mava-se pintar ovos de galinha de di-
ferentes cores e desenhos, pois o ovo 
simboliza o nascimento, e na Páscoa 
celebramos justamente a ressurreição 
de Cristo. 

Conforme as escritas, o costume de 
produzir ovos de chocolate é bem mais 
recente e foi introduzido inicialmente 
na França, quando os Pâtissiers (con-
feiteiros) começaram a rechear os ovos 
de galinha (depois de retirar a clara e a 
gema) com essa iguaria que tanto gos-

tamos. A partir do século XIX, os ovos 
começaram a ser feitos totalmente de 
chocolate, dando origem ao modelo 
que consumimos até hoje.

Não sucumba às pressões sociais e 
não abandone Deus, mas sim aceite a 
sua fé, pois é ela que lhe proporciona 
os melhores momentos da sua vida. É 
assim que você fica mais perto de Deus 
e é assim que você garante o seu espa-
ço ao lado do nosso Senhor. Aconselho 
te a abrçares esse bem precioso e seja 
feliz! Saibamos a todos que Deus não 
distingue as pessoas, Ele está sempre 
de braços abertos para você. Deus sem-
pre aceita todos os seus filhos, mesmo 
com os seus erros. Saiba que nunca é 
tarde para seguir e acreditar na Sua pa-
lavra e nunca é tarde para ter fé e expe-
rimentar desse amor que nos traz tanta 
felicidade, paz e mudanças.

Hoje, eu convido a parar tudo o 
que você está fazendo e respirar fundo. 
Sinta o ar enchendo os seus pulmões. 
Sinta a vida que existe dentro de você e 
lembre-se que você só é capaz de fazer 
isso graças a Deus. Por isso, agradeça 
por tudo o que você é capaz de fazer 

hoje e saiba que a sua fé será recom-
pensada quando o momento chegar! 
Sim, você consegue, basta não desis-
tir. Saiba que existe um mundo todo lá 
fora esperando, só você não vê isso. Vá 
atrás do que sempre quis, mas nunca 
teve coragem de perseguir. Você vai 
ser realizador, pode confiar a sua fé em 
Deus!

A Páscoa é uma data que possui um 
significado profundo para os que acre-
ditam na ressurreição de Cristo e tam-
bém muito divertida para os amantes 
dos famosos ovos de chocolate. Este 
feriado cristão possui um clima que 
promove a união familiar e também a 
socialização entre amigos, não impor-
ta qual seja a sua crença. A Páscoa é 
uma data para reunir a família, trocar 
presentes, alegrar as crianças, ajudar 
as pessoas que precisam e espalhar as 
boas ações pelo mundo. Existem mui-
tos motivos para que você entre no 
clima do “coelhinho” e celebre a data 
com alegria! Confia no clima da Pás-
coa e aproveita ao máximo esta data! 
Feliz Pascoa a todos leitores! Aquele 
abraço amigo e fique com Deus! 

VAN DILSON GUEZE

FAZ anos que reclamava das construções de edifícios 
na cidade de Maputo, e principalmente na baixa. Mas, 
reclamar é a forma de falar porque ficava maravilhado 
ao ver a placa do alvará junto com uma foto que repre-
sentava como futuramente o edifício ficaria após a sua 
conclusão e a sua beleza era e ainda é de deixar qualquer 
um boquiaberto.

Mas eu reclamava e me perguntava: será que num 
país como o nosso, que está a atravessar diversas difi-
culdades financeiras e económicas, incluindo os efeitos 
negativos da Covid -19 e é tido como um país em vias 
de desenvolvimento e a  erguer apartamentos luxuosos, 
quem irá lá viver? Provavelmente poucos moçambica-
nos terão capacidades de os adquirir? Daí pensava nos 
estrangeiros, mas também me questionava: se tantos de-
les tiveram que encerrar as suas empresas por conta da 
pandemia e voltar para os seus países? 

Mas fui crescendo e ganhando mais visibilidade na 
forma como analisava as coisas, e percebi que os em-
preiteiros, os donos das obras, ou outros stakeholders 
são optimistas e pensam a longo prazo e de certeza que 
não acordaram e decidiram construir sem que tivesse 
sido feito um estudo de mercado ou um projecto. E de 
tantas respostas, uma delas é que a população vai cres-
cendo e cada vez mais vão surgindo potenciais candida-
tos a ocupar os tais apartamentos. 

Entretanto, são “produtos” que nunca vão deixar 
de existir  ou seja serão eternos, desde que não surjam 
eventos ou fenómenos naturais que possam contrariar o 
que estou dizendo. E independentemente da inflação ou 
não, ou de mais e mais edifícios para lhes fazer frente, 
eles continuarão intactos, seja com valor depreciado ou 
não. Penso ( ou melhor tenho certeza ) que o mesmo 
não se pode dizer de produtos perecíveis que as nossas 
“mamanas” dos mercados, principalmente grossistas 
tem “stockado” e em alturas de grande demanda enca-
recem os preços e, dentro de poucas semanas ou mesmo 
dias os mesmos apodrecem porque não tem quem os 
compre. E mesmo assim, essa cultura não muda e vem 
se repetindo sempre que um evento se aproxima e se 
tem certeza que haverá muita procura. E no final de tudo 
assistimos a pouca vergonha de se deitar alimentos im-
portantes que ajudariam a resolver o problema de fome 
de muitas crianças ou famílias que passam dificuldades.

Isso me faz recordar outro produto “não perecível” 
mas que o seu estado de conservação ou tempo de vida 
útil não fica muito longe dos produtos disponíveis nos 
“dumbanengues”, isto é, aqueles que quase todos so-
nham  em ter, alguns por necessidade e outros por capri-
cho. Digo capricho, embora não seja o termo adequado, 
porque alguns adquirem vários para si e mesmo saben-
do que só podem utilizar um de cada vez. 

Falo exactamente das viaturas,  que para além de es-
tarem a ser adquiridas por um só indivíduo para “embe-

lezar” a sua garagem, também estão sendo “ stockados” 
em grandes parques automóveis e parece que quem os 
faz tem ideias equitativas a dos empreiteiros ou donos 
de obras que citei anteriormente, pois tanto como eles 
também constroem infra-estruturas. 

Ao longo das minhas caminhadas pela avenida 
Joaquim Chissano vejo casas a serem destruídas para 
depois  serem construídos parques que quando procuro 
respostas, nenhuma delas se assemelha a dos edifícios 
construídos para servir de moradia, escritórios, etc, mas 
sim assemelha-se a mesma resposta que me vem quan-
do penso nos produtos perecíveis dos mercados. Embo-
ra o ser humano por natureza seja guiado pelo consu-
mo, e a demografia aponte que mais cedo ou mais tarde 
esses veículos serão adquiridos, não consigo encontrar 
respostas convincentes para o excesso de carros que es-
ses revendedores têm importado para depois armazenar 
anos e anos nesses parques. 

Devido a essa situação acabam mudando as suas 
características físicas de tanto sol e chuva que apa-
nham, e também por sofrerem a acção humana ligada 
a furto de acessórios ou mesmo de todo produto. E 
não são eternos tal como os edifícios porque mesmo 
não estando a ser utilizados, a cada ano que passa tem 
surgido novos lançamentos. E o ser humano não só é 
guiado pelo consumo como já havia dito mas também 
pela moda, e portanto, dificilmente se sentirá tentado 
a gastar seu dinheiro em um carro fora da moda, por 
mais novo ou com bom aspecto que esteja. E outra 
coisa espantosa é que,   durante esses dois últimos 
anos em que a pandemia esteve em alta e afectando 
vários sectores, e principalmente o imobiliário, notei 
(espero que inequivocadamente) que o sector auto-
móvel continuou a crescer como se não estivesse no 
mesmo planeta dos outros sectores e muito menos no 
planeta do coronavírus. É dai que as perguntas não pa-
ram de surgir e uma delas é “ será que no meio disso 
não há branqueamento de capitais?” Porque depois de 
ter assistido ao julgamento das dívidas não declaradas 
aprendi que o ser humano é capaz de tudo para tentar 
ludibriar o sistema, e a lavagem de dinheiro foi o tema 
mais debatido durante esse julgamento. E mesmo 
sabendo que nem todo mundo é apologista do meio 
ambiente, penso que depois de tantos debates e con-
venções que defendem à pouca utilização de veículos 
automóveis, e principalmente esses movidos a com-
bustíveis fosseis, e como disse, o ser humano segue a 
moda, e provavelmente dentro de anos vai preferir os 
veículos movidos a electricidade, hibridos, etc. Tenho 
as minhas dúvidas quanto ao interesse desses revende-
dores investirem tanto dinheiro num negócio que pode 
acarretar prejuízos. E nem se pode compará-los com 
as senhoras ( sem querem subestimá-las, mas são fac-
tos) dos mercados, porque grande parte delas possui 
um nível de iliteracia alto e pouco avalia as tendências 
do mercado.

SAMUEL GABRIEL

A AFIRMAÇÃO segundo a qual estamos a regredir 
em termos de transporte público, na cidade de Ma-
puto, baseia-se no facto de eu e meus compatriotas 
estarmos a enfrentar sérias dificuldades para nos mo-
vimentarmos, de modo particular para o serviço.

Houve tempos em que o Governo brindou-nos 
com autocarros de cores verde, amarela, vermelha e 
branca, o que até certo ponto melhorou o transporte 
de pessoal na cidade. Apesar de reconhecermos que 
há registo de congestionamento nas principais vias de 
acesso, ainda assim houve registo de melhorias.

Mas, passados alguns anos sem a reposição dos 
autocarros, assim como a melhoria da transitabilida-
de das vias através do melhoramento das considera-
das vias alternativas, de modo particular nas horas de 
ponta, a situação tende a agravar-se. 

Devido à demora na aquisição e alocação de 
viaturas, muitas delas encontram-se arrumadas por 
conta de avarias mecânicas que registam. Aliás, um 
dos factores que contribui para esta situação é a de-
gradação das vias de acesso. Nem todas as estradas 
estão em boas condições de transitabilidade, daí que 
os transportadores vendo que correm o risco de per-
der a receita por conta do congestionamento, prefe-
rem recorrer a vias alternativas que, igualmente,  se 
encontram degradadas, sendo que a diferença pode 
residir no reduzido tráfego. 

Pois, para além de pensarem na receita que per-
dem por conta do congestionamento, sentem pelas 
pessoas  que são transportadas em condições desuma-
nas devido à superlotação das mesmas e que se sujei-
tam a permaner até duas horas para chegar ao destino. 
Como consequência, os que conseguem assento, até 
adolescentes e jovens, já não conseguem ceder espaço 

aos grupos prioritários devido ao cansaço.
A verdade é que , os autocarros estão arruma-

dos. Os poucos que ainda circulam não conseguem 
satisfazer a demanda por conta do congestionamen-
to. Deste modo, os utentes de transportes já não têm 
tempo suficiente para o repouso. Devem sair de casa 
duas a três horas antes da hora do trabalho, por exem-
plo, e o mesmo se verifica no fim da jornada. Trata-se 
de uma situação desgastante que só quem sente na 
pele consegue descrever o quão sofre por causa do 
transporte.

E, vezes sem conta, este passageiro deve se sub-
meter a  constantes humilhações dos cobradores em 
relação ao inquérito. Aliás, os transportadores tam-
bém fazem inquérito porque estão preocupados com 
a receita do dia que com muitas dificuldades conse-
guem.

Deste modo,  quem de direito deve tomar as me-
didas necessárias para minimizar este sofrimento.

Houve alguma  esperança dos utentes em relação 
aos anunciados 80 autocarros, mas é consensual en-
tre os passageiros que vale a pena nos conformarmos 
com esta situação de luta para conseguirmos um es-
paço para ficarmos em pé no “chapa”. Pois, era su-
posto que os mesmos já estivessem em circulação. 
Será que os governantes sentem a dor do povo? Eis o 
questionamento.

Perante  esta situação, os utentes do transporte 
público só se recordam dos tempos dos “my love” 
que, apesar das condições desumanas em que nos 
transportavam havia alguma flexibilidade e certeza 
de conseguir transporte em pouco tempo. Actualmen-
te, quem vai até ao Museu, por exemplo, e aparece 
um autocarro para a Baixa, não tem escolha. Prefere 
descer num sítio distante mas que dê para caminhar e 
chegar ao local pretendido. Coisas de Maputo.

Empresas devem promover
estágios profissionais

CARLOS UQUEIO
carlos.uqueio@snoticias.co.mz

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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 ANÚNCIO DE CONCURSO

DELEGACAO PROVINCIAL DE TETE

Repartição de Aquisições Contratação de Empreitada para Execução de Obras de Manutenção de Rotina em Estradas Revestidas, na Província de Tete

1 No âmbito da Manutenção da rede de Estradas, o Governo de Moçambique, através do Fundo de Estradas pretende financiar a execução de obras de 
Manutenção de Rotina em Estradas Revestidas da Província de Tete

2
Para o efeito, a Delegação Provincial da Administração Nacional de Estradas em Tete (DPANE, IP-T) convida empresas, com Alvará de Empreiteiro 
de Obras Públicas da Classe indicada nas tabelas abaixo, Categoria III, Sub-categorias 1ª a 12ª para apresentarem propostas fechadas, para a 
execução das obras dos concursos abaixo:

3 CONCURSO No 47F000641/CP/007/2022- Contratação de Empreitada para Execução de Obras de Manutenção de Rotina de Estradas 
Revestidas, na Província de Tete

4
Lote Estrada Troço Extensão de 

Trabalho 
(Km)

Alvará 
Mínimo

Garantia 
Provisória

Data de Visita a 
obra, hora e local de 

concentração

Data/Hora-limite 
de Submissão das 

Propostas

Data/hora de Abertura das 
Propostas

  Início Fim

1. R601 Chissua Nhabando 70.00 3a classe N/A
28/4/2022, 
8.00 horas, 

Chissua

10/5/2022
10.00 horas

10/5/2022
10.30 horas

2. R601 Nhabando Mphende         64.00 3a classe N/A 10/5/2022
10.00 horas

10/5/2022
10.30 horas

5  Data, hora e local da Reunião Preliminar com os Concorrentes: 
29/4/2022, 10.00 Horas, Sala de Reuniões da DPANE, IP-Tete

 
6 Data e hora de Anúncio de Posicionamento aos Concorrentes: 

20 de Maio de 2022, 10.00 horas, Sala de Reuniões da DPANE, IP

7 Os Documentos do concurso e informações adicionais poderão ser obtidos durante as horas normais de expediente, a partir do dia 18 de Abril de 2022. A aquisição de cada Documento de 
Concurso será mediante a apresentação do talão de depósito no valor de 2.000,00MT (dois mil meticais) não reembolsável, a efectuar na conta número 88252250, do Banco Millennium 
bim, com o nome ANE Tete. Os Documento do Concurso serão levantados no seguinte endereço:
 ANE, IP - Delegação Provincial de Tete N7; Estaleiro da Ponte Samora Machel, Telefone: 25224060 / Fax nº: 25224063 - Cidade de Tete

8 A ANE, IP - Tete não se responsabiliza pelo envio por qualquer meio os Documentos do concurso aos interessados
9 As visitas às obras serão realizadas nas datas indicadas na tabela acima. Os custos de deslocação (visita) serão da inteira responsabilidade do concorrente

10 É obrigatório a apresentação das qualificações Jurídicas, qualificações Económico-Financeira, qualificação Técnica e Regularidade Fiscal. Toda a documentação solicitada deverá estar 
actualizada e devidamente autenticada.

11 As propostas deverão ser entregues na Secretaria da ANE,IP - Delegação Provincial de Tete, nas datas acima indicadas, acompanhadas por Declaração de Garantia, com validade de 120 dias.

12 O prazo de validade das propostas é de 90 dias.
13 O posicionamento dos concorrentes será anunciado em Sessão Pública nas datas e horas acima indicadas na Sala de Reuniões da ANE,IP - Delegação Provincial de Tete

14 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 n.º 5/2016, de 08 
de Março.

TETE, aos 13 de Abril de 2022

A Entidade Competente

(Assinatura Ilegível)
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ALGUMAS empresas na 
Holanda estão a vender 
chips injectados sob a pele, 
usados para pagar contas, 
como um cartão de débito 
ou crédito comum.

O holandês Patrick Pau-
men, de 37 anos, causa es-
panto sempre que paga por 
algo em uma loja ou restau-
rante. Ele injectou um mi-
crochip de pagamento sob 
a pele em 2019.  

Desde então, não pre-
cisa usar dinheiro, cartão 
de banco ou celular para 
pagar. Em vez disso, sim-
plesmente coloca a mão 
esquerda perto do leitor 
de cartão e o pagamento é 
realizado.

“As reacções que recebo 
dos caixas são impagáveis. 
O procedimento dói tanto 

quanto quando um beliscão 
na pele”, disse Paumen.

A primeira vez que um 
microchip foi implanta-
do em um ser humano foi 
em 1998, mas foi apenas 
na última década que essa 
tecnologia ficou disponível 
comercialmente. A empre-
sa anglo-polaca Walletmor 
tornou-se, no ano passado, 
a primeira a colocar à ven-
da chips de pagamento im-
plantáveis, tendo já comer-
cializado mais de 500. 

O fundador e presiden-
te-executivo da empresa, 
Wojtek Paprota, disse que 
o chip pesa menos de um 
grama e é pouco maior que 
um grão de arroz, composto 
por um minúsculo micro-
chip e uma antena envolta 
em um biopolímero, um 

material de origem natural 
semelhante ao plástico.

Ele garantiu que o 
dispositivo é totalmen-
te seguro, tem aprovação 
regulatória e funciona ime-
diatamente após ser im-
plantado. Também não re-
quer bateria ou outra fonte. 

“Para muitos de nós, a 
ideia de ter um chip im-
plantado em nosso corpo é 
horrível, mas uma pesquisa 
de 2021 com mais de quatro 
mil pessoas no Reino Unido 
e na União Europeia des-
cobriu que 51% considera-
riam fazer um implante”, 
afirmou.  

No entanto, sem for-
necer uma percentagem, 
o relatório sublinhou que 
questões de invasão e se-
gurança continuam sendo 

uma grande preocupação 
para os entrevistados.

Mas Patrick Paumen diz 
não tem nenhuma destas 
preocupações.

 “Os implantes de chip 
contêm o mesmo tipo de 
tecnologia que as pes-
soas usam diariamente tais 
como chaveiros, cartões 
de transporte público ou 
bancários com função de 
pagamento sem contacto”, 
frisou. 

Na Holanda, Paumen 
descreve-se como um 
“biohacker”, alguém que 
coloca pedaços de tecnolo-
gia em seu corpo para ten-
tar melhorar seu desempe-
nho. Ele tem 32 implantes 
no total, incluindo chips 
para abrir portas e íman 
embutido. (BBCNEWS)

O 
MINISTRO da 
Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, 
Daniel Nivagara, 
desafiou aos gesto-

res do Centro Multimédia Co-
munitário (CMC) de Inharri-
me a potenciar o alargamento 
do leque e da qualidade dos 
serviços prestados na área de 
Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) pois só 
deste modo a infra-estrutura 
contribuirá para a promoção 
de maior inclusão digital, ao 
nível local.

O repto foi lançado aquan-

do da ressente visita do titular 
da pasta de Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior ao CMC 
daquele distrito de Inhamba-
ne, onde o governante inte-
ragiu com a equipa de gestão 
e os colaboradores da insti-
tuição, trocando impressões 
com um grupo de formandos 
na área de TIC, constituído 
por jovens de ambos os sexos.

O dirigente encorajou os 
gestores do CMC local a leva-
rem avante as diversas activi-
dades de intervenção comu-
nitária, tanto através da rádio 
comunitária, quanto por via 

do telecentro.
 O  CMC traduz-se numa 

infra-estrutura tecnológi-
ca de intervenção comuni-
tária, constituído por uma 
rádio comunitária e um 
telecentro, cuja vocação é  
promover a comunicação e 
a intervenção pública para o 
desenvolvimento local, em 
apoio aos programas e pro-
jectos de desenvolvimento 
nacional.

Antes da criação do cen-
tro no distrito funcionava 
apenas uma rádio comunitá-
ria, um órgão de informação 

Inharrime deve promover 
maior inclusão digital

Ministro Daniel Nivagara e sua equipa  nas instalações da Rádio Comunitária de Inharrime

Microchips permitem pagamento com a mão

Identificado vírus desconhecidos no oceano
UMA análise do material gené-
tico no oceano identificou mi-
lhares de vírus de ARN anterior-
mente desconhecidos e duplicou 
o número de filos, ou grupos bio-
lógicos, de vírus que se acredita 
existirem.

Os vírus de ARN(ácido ribo-
nucleico) são mais conhecidos 
pelas doenças que causam nas 
pessoas, desde a constipação até 
à Covid-19. Eles também infec-
tam plantas e animais importan-
tes para as pessoas.

Estes vírus carregam as suas 
informações genéticas em ARN, 
em vez de AND( ácido desoxi-
ribunucleico). Os vírus de ARN 
evoluem a taxas muito mais rá-
pidas do que os vírus de ADN. 
Enquanto os cientistas cata-
logaram centenas de milhares 
de vírus de ADN nos seus ecos-
sistemas naturais e os de ARN 

têm sido relativamente pouco 
estudados.

Os investigadores decidiram 
identificar o gene que codifica 
uma determinada proteína que 
permite que um vírus replique o 
seu material genético. 

É a única proteína que todos 
os vírus de ARN compartilham, 
porque desempenha um pa-
pel essencial na forma como se 
propagam. Cada vírus de ARN, 
no entanto, tem pequenas di-
ferenças no gene que codifica a 
proteína que pode ajudar a dis-
tinguir um tipo de vírus de outro.

Depois, seleccionaram um 
banco de dados de sequências 
de ARN de plâncton, uma parte 
vital das teias alimentares oceâ-
nicas e hospedeiros comuns de 
vírus de ARN, recolhidas duran-
te o projecto de expedições Tara 
Oceans. A triagem identificou 

mais de 44.000 genes que codi-
ficam a proteína do vírus.

O desafio seguinte foi de-
terminar as conexões evolutivas 
entre esses genes. Quanto mais 
semelhantes dois genes fossem, 
mais provavelmente os vírus 
com esses genes estavam inti-
mamente relacionados.

Como essas sequências evo-
luíram há muito tempo, os sinais 
genéticos que indicavam onde 
novos vírus se podem ter sepa-
rado de um antepassado em co-
mum foram perdidos no tempo.

O machine learning permi-
tiu organizar sistematicamente 
essas sequências e detectar di-
ferenças de forma mais objectiva 
do que se a tarefa fosse feita ma-
nualmente.

Foi identificado um total de 
5.504 novos vírus de ARN mari-
nhos e foi duplicado o número de 

filos de vírus de ARN conhecidos 
de cinco para dez.

O mapeamento dessas novas 
sequências revelou geografica-
mente que dois dos novos filos 
eram particularmente, abun-
dantes em vastas regiões oceâni-
cas, com preferências regionais 
em regiões de águas tropicais ou 
temperadas, e no Oceano Ártico.

Os cientistas acreditam que 
Taraviricota pode ser o elo perdi-
do na evolução dos vírus de ARN 
que os investigadores há muito 
procuram, conectando dois ra-
mos conhecidos diferentes de 
vírus de ARN que divergiram na 
forma como se replicam.

Estas novas sequências aju-
dam os cientistas a entender 
melhor não apenas a história 
evolutiva dos vírus de ARN, mas 
também a evolução da vida pri-
mitiva na Terra.

pública e sem fins lucra-
tivos instalado no ano de 
2012, sob tutela do Institu-
to de Comunicação Social 
- Delegação Provincial de 
Inhambane.

Esta estação de rádio 
iniciou as suas actividades 
a 15 de Dezembro de 2012, 
transmitindo as emissões 
em Frequência Modulada 
(FM) de 99.50MHZ, com 
um raio de cobertura de 
70km, abrangendo qua-
se todo  Inharrime e parte 
dos distritos vizinhos de  
Zavala, Jangamo, Panda e 
Homoíne.

Os programas, que vão 
para o ar em três idiomas, 
designadamente Português, 
Ci-Copi e Guitonga, são de 
carácter educativo, infor-
mativo, recreativo, cultural 
e de entretenimento.

Em 2017, por iniciativa 
do ministério que tutelava 
a área de Ciência e Tecno-
logia, através do Centro de 
Investigação e Transferên-
cia de Tecnologias para o 
Desenvolvimento Comu-
nitário (CITT) e com apoio 
do Instituto Nacional de 
Comunicações de Moçam-
bique (INCM), foi instalado 
o telecentro junto ao edifí-
cio onde funcionava a rádio 
comunitária, constituindo-
-se, deste modo, o CMC .

 Actualmente existem 
74 CMC instalados em todo 
o país, sob gestão do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (MCTES), 
através do CITT.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

15Sábado, 16 de Abril de 2022

16 de Abril de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“O verdadeiro homem do bem é aquele 
que pratica a lei da justiça, amor e cari-

dade na sua maior pureza”

- Sócrates (470 a.C.-399 a.C.), filósofo 
grego.

LUA CHEIA - É hoje, às 20.55 horas

02:00- UM ESPECTACULO

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- NOVA VIDA, NOVO LAR

08:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

11:10- TURMA DA ALEGRIA

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

14:30- TARDE DESPORTIVA

18:10- HORA DO SOLDADO

19:00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:30- ZONA QUENTE 1ªPARTE

21:10- ZONA QUENTE 2ªPARTE

NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS

PREIA-MAR - Às 3.51 horas e às 16.06, 
com 3.40 e 3.30 metros, respectiva-
mente 

BAIXA-MAR - Às 10.07 horas e às 
22.16, com 0.70 e 0.60 metros, respec-
tivamente

INHAMBANE

29/25

VILANKULO

29/26

TETE

34/25

QUELIMANE

32/26

NAMPULA

31/23

PEMBA

30/25
LICHINGA

25/14

BEIRA

31/26

XAI-XAI

27/23

CHIMOIO

28/20

MAPUTO

26/21

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

06:00  HINO NACIONAL  

06:05  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”   DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” EPISÓDIOS 
15 E 16

07:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

09:00  CRIANÇAS CONTRA O VÍRUS  
GRAVADO

09:30  CONVERSAS EM CASA  
GRAVADO

10:00  DESENHOS ANIMADOS: CÓDI-
GO DO PUZZLE  
EPISÓDIOS  37 E 38

10:30  PONTOS DE MEMÓRIA 

11:00  3600 SEGUNDOS   

12:00  BALANÇO SOBRE A REFLEXÃO 
NACIONAL DO DESPORTO  
DIRECTO

13:00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14:00  PELA LEI E ORDEM 

14:30  TENDA DA JUSTIÇA 

15:00  MÚSICA GOSPEL  
PROGRAMA 3

16:00  AGORA NÓS   

17:00  VIBRAÇÕES  
DIRECTO/BEIRA

18:30  ASAS: VIOLÊNCIA FÍSICA 
COMO SINAL DE AMOR 

19:00  CONQUISTAS  
PROGRAMA Nº 02

19:30  SOJOGO: 15ª EXTRACÇÃO DA 
LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER 
E INFORMAÇÕES / TOTOBOLA 

20:00  TELEJORNAL   
DIRECTO

21:00  EMOÇÕES NO ÍNDICO: LUKU-
SA NKUNDA LUCIEN PIERRE/ 
FARMACEUTICO - RDC

21:30  CAMPEONATO AFRICANO EM 
BASQUETEBOL: ZAMALEK DO 
EGIPTO VS PETRO DE LUANDA 
DE ANGOLA  
GRAVADO

23:30  MÚSICA GOSPEL  
REPETIÇÃO/PROGRAMA 3

00:30  CONVERSAS A SUL 

02:00  VIBRAÇÕES  
REPETIÇÃO

03:30  CONQUISTAS  
REPETIÇÃO

04:00  3600 SEGUNDOS   
REPETIÇÃO

05:00  BALANÇO SOBRE A REFLEXÃO 
NACIONAL DO DESPORTO  
REPETIÇÃO

06:00  HINO NACIONAL 

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

PUBLICIDADE

SERÁ conhecido segun-
da-feira o vencedor do 
prémio literário Fernando 
Leite Couto, edição 2021-
2022, num anúncio mar-
cado para as 18.00horas, 
na cidade de Maputo.

Esta é a primeira vez 
que o concurso, criado em 
homenagem ao patrono 
da fundação, o falecido 
jornalista e escritor Fer-
nando Leite Couto, se abre 
para a prosa. Nas anterio-
res edições, o “Fernan-
do Couto” foi atribuído 

a dois poetas, nomeada-
mente Macvildo Bonde, 
com o livro “A descrição 
das Sombras”, em 2017; e 
Otildo Justino Guido, com 
“O Silêncio da Pele”, no 
ano 2019.

Em 2018 o júri deci-
diu não atribuir o prémio, 
considerando que nenhu-
ma das obras candidatas à 
distinção reunia os requi-
sitos de qualidade exigi-
dos para o efeito. 

Em comunicado, a 
Fundação Fernando Cou-

to refere que a expectati-
va, nesta segunda edição, 
dedicada à prosa, é que o 
desfecho seja diferente e 
possa ser galardoado um 
novo prosador para cons-
tar na galeria dos jovens 
autores moçambicanos.

Para além do valor pe-
cuniário de 150 mil meti-
cais, o vencedor do con-
curso terá o seu original 
impresso, bem como vai 
participar numa residên-
cia artística e no Festival 
do Fólio, em Portugal.

NA FORTALEZA DE MAPUTO

Capulana exibida como
elemento de identidade

Mulheres na exposição

A CAPULANA é 
símbolo da he-
rança cultural 
moçambicana. 
Estes tecidos 

são usados, preser-
vados e passados de 
geração em geração, 
e com eles as histórias 
das mulheres que os 
possuem.

Trata-se da reexibição 
da exposição “Com Estilo 
Costeiro” (With Coastal Sty-
le), que realça a importância 
da capulana nas senhoras 
residentes da KaTembe.

A exposição está paten-
te na Fortaleza de Maputo, 
por ocasião da celebração 
do 7 de Abril, Dia da Mulher 
Moçambicana.

Este projecto itinerante 
foi lançado em 2019, ten-
do incidido na recolha de 
histórias das mulheres que 
vivem e trabalham entre no 
distrito municipal KaTem-
be. No ano seguinte foram 
forçados a parar devido à 
Covid-19, ao que só con-
seguiram expor o resultado 
do seu trabalho em 2021.

Moisés Timba, cura-
dor da Fortaleza de Mapu-

Vencedor do “Fernando Couto”
será conhecido segunda-feira

to, explicou que, com esta iniciativa, 
pretendia-se perceber se o notável 
desenvolvimento urbano, projectado 
com a construção e funcionamento da 
ponte Maputo-KaTembe, teria impac-

to nas práticas rituais tradicionais vi-
vidas por mulheres desta comunidade 
costeira.

Até porque o projecto visa realçar 
o papel da capulana como marca de 

identidade e como arquivo de histórias 
e memórias de mulheres.

Para além da exposição fotográfica na 
Fortaleza de Maputo, a iniciativa abran-
ge uma exposição comunitárias móvel 

na zona da KaTembe, orien-
tada pelo Museu do Mar.

O curador afirmou ain-
da que houve uma pesquisa 
para perceber como é que 
as comunidades valorizam 
a capulana enquanto ele-
mento de identidade. “Fo-
ram entrevistadas várias 
mulheres para podermos 
perceber como é que elas 
olham e valorizam a capu-
lana. De um modo geral, 
elas deram a entender que 
este tecido é um bem indi-
vidual, mas também colec-
tivo, importante e que deve 
ser valorizado”, disse.

Anotou ainda que, mes-
mo com a ponte, essa cul-
tura não vai se perder. 

“Foram partilhadas 25 
fotografias durante esta 
exposição que procura-
ram reflectir esses diversos 
momentos que envolvem a 
mulher da KaTembe com as 
suas capulanas”, disse.

“Com Estilo Costeiro” é 
um projecto que se propõe 
pesquisar e promover as 
identidades das mulheres 
ligadas ao património ma-
rinho no Distrito Municipal 
de KaTembe, em Maputo.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



NECROLOGIA

LEMBRETE

Faça a  sua subcrição do jornal
e disponha da actualidade sem sair do escritório

Já renovou a sua 
Subscrição dos 
jornais?

Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desa�o.co.mz

Sábado, 16 de Abril de 202216

ANGELINA CHERINDZA
FALECEU

Seu esposo Apolinário Muiuane, filho Herman Muiuane e demais 
familiares, consternados comunicam o falecimento de ANGE-
LINA CHERINDZA, ocorrido no dia 14/4/2022, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 16/4/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 
10.00 horas, antecedido de velório na sua residência, sita no Bairro do Chaman-
culo “D”, atrás da Escola Unidade 10, pelas 8.30 horas. Querida Angelina, que 
Deus te receba na sua paz e misericórdia.

3359

Prof. Dr. ANTÓNIO EUGÉNIO 
ZACARIAS

(24 meses de eterna saudade)

Sua esposa Lina, filhos Jujú e Genito, mãe Julieta, irmãos, 
cunhados, sobrinhos, netos e demais familiares recordam 
com profundo pesar vinte e quatro meses após a partida para 
a eternidade de ANTÓNIO EUGÉNIO ZACARIAS, ocorrida no dia 16/4/2020. Mais 
comunicam que em sua memória haverá missa réquiem na próxima sexta-feira, 
dia 22/4/2022, na Paróquia São Estêvão e Lourenço (junto à Interfranca), pelas 
18.00 horas. Paz à sua alma.             3661

ATANÁSIO JAIME 
MUGUNHE 

(2º ANO DE ETERNA 
SAUDADE) 

Sua esposa, filhos, ir-
mãos e demais familiares recordam com 
profundo pesar e saudade a ausência 
física do seu ente querido ATANÁSIO 
JAIME MUGUNHE. Mais informam que 
pela passagem do 2º ano do seu desa-
parecimento físico, no dia 22/4/2022 se 
reza missa em sua memória, na Paróquia 
São Estêvão e São Lourenço, na Av. 24 
de Julho, pelas 18.00 horas e deposição 
de flores no sábado, dia 23/4/2022, em 
Zandamela, pelas 10.00 horas. Que Deus 
lhe conceda eterno descanso. Paz à sua 
alma. 

3665
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DELFINA MUGABE

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

(delfinadelfina1963@gmail.com)

A EXPRESSÃO “mas no entanto” parece pleonástica. Porém, tenho ouvido e visto a conjunção 
adversativa, “mas” usada, com alguma frequência, simultaneamente com uma outra, a também 
conjunção, “no entanto”. Poderia explicar se é correcto ou não as usar desta forma? – solicita 
o leitor que nos escreve de Maputo.

Antes de respondermos a esta inquietação, vejamos o que diz a Gramática do Português 
Contemporâneo de Celso Cunha e Lindley Cintra (2004:575) sobre estas palavras: conjunções. 
Para os gramáticos, uma conjunção é um vocábulo que serve para relacionar duas orações 
ou dois termos semelhantes da mesma oração. Existem vários tipos de conjunções, porém 
abordaremos apenas alguns: 

Subordinativas – são vocábulos que ligam duas orações, uma das quais determina ou com-
pleta o sentido da outra, tal como ilustram os seguintes exemplos: 

- Os trabalhadores pediram que o director os recebesse em audiência;
- Fazia um ano que não via o meu irmão.
Nota-se que nas duas frases o sentido da primeira oração encontra-se na segunda e a conjun-

ção subordinativa “que” tem uma função determinante de união.
Existem também as conjunções coordenativas, cuja função é relacionar termos ou orações 

de igual valor gramatical. Exemplos: 
- Os meninos e as meninas foram à escola jogar bola-ao-cesto. 
- O tempo e a maré não esperam por ninguém.
- O João joga futebol e basquetebol há vários anos.
Podemos observar que nas primeiras duas orações, os termos: “os meninos”/“as meninas”, 

“o tempo”/“a maré”, unidos por intermédio da conjunção coordenativa “e”, desempenham na 
oração a função gramatical de “sujeito”. Já na terceira oração, “futebol” e “basquetebol” têm a 
mesma função de objecto directo, quer dizer, são termos semelhantes.

As conjunções coordenativas são divididas em três grupos, a saber:
Aditivas – servem para ligar simplesmente dois termos ou duas orações de idêntica função. 

(e, nem). Ex: O João saltou e caiu/O Mário não lhe agradeceu pela ajuda, nem ela lhe deu tempo 
para isso.

Alternativas: as que ligam dois termos ou orações de sentido distinto, esclarecendo que ao se 
observar um facto o outro não se observa. Trata-se das conjunções (ou/ou; ora/ora; quer/quer…) 
Ex: José das duas, uma: ou cumpre o horário estabelecido ou não o cumpre já sabe o que lhe 
vai acontecer...

Deste conjunto, as últimas são as conjunções adversativas que unem dois termos ou duas 
orações de igual função, acrescentando-lhes, contudo, uma ideia de contraste (mas, porém, con-
tudo, todavia, no entanto, entretanto). Exemplos:

- Gostaria de conhecer a Grécia, mas não tenho dinheiro;
- Os moradores decidiram fazer limpeza no Prédio 488, porém alguns faltaram;
- O horário de atendimento público na biblioteca da minha escola é das 8:00 às 15.30, no 

entanto, ontem cheguei 30 minutos antes do fecho, não estava ninguém…
Tendo em conta que as conjunções adversativas, ao ligar dois termos ou duas orações de 

igual função lhes acrescentam uma ideia de oposição, não é correcto as colocar em conjunto, tal 
como neste exemplo: 

- “A Polícia não encontrou nenhuma irregularidade nos documentos nem na viatura, mas, 
no entanto, deteve o automobilista”.

 - “Os inspectores não encontraram armas nucleares no Iraque, mas, no entanto, o país foi 
invadido pelos EUA”.

O correcto é usar uma única conjunção adversativa na união de orações ou termos de idêntico 
valor. Quer dizer, deve-se evitar a utilização simultânea de “mas”, “no entanto”. Contudo, o 
leitor pode optar por qualquer um destes vocábulos (“mas”, “no entanto”, “porém”, “todavia”,  
“entretanto”).

Mas no entanto!

Escolas devem promover 
compra massiva de livros

UNGULANI BA KA KHOSA

LUCAS MUAGA

N
UMA dessas ocasiões, 
o escritor e professor 
Ungulani Ba Ka Khosa 
fez parte duma equipa 
que escalou a província 

da Zambézia para oferecer livros a 
uma escola secundária e lá presen-
ciou um fenómeno que o deixou 
intrigado. 

O homem responsável pela 
biblioteca andava sempre com as 
chaves do lugar, deixando os livros 
“encarcerados”, pelo menos du-
rante a sua ausência.

“Até já dá para um conto”, 
brincou Ungulani, que, na ocasião, 
terá questionado ao referido fun-
cionário sobre a razão desta atitu-
de, tendo ele respondido que não 
queria correr o risco de ver os livros 
roubados. 

Este foi um dos exemplos da-
dos pelo escritor ao abordar, na ci-
dade de Maputo, alguns problemas 
ligados aos baixos níveis de leitura 
no país, numa conversa animada 
realizada recentemente, cujo mote 
era romance “Os Sobreviventes 
da Noite”, uma obra recentemen-
te reeditada pela Cavalo do Mar, 
editora coordenada pelo poeta e 
editor Mbate Pedro, que moderou 
a sessão.

Com esta lembrança, Ungu-
lani explicou que a biblioteca deve 

Escola substituída 
por salas de aulas

Escrita como acto de coragem

Não esquecer
a rapariga

COMO professor, Ungula-
ni tem acompanhando com 
atenção especial os avanços 
e recuos da educação no país 
e, neste sentido, lamentou 
o facto de nas últimas duas 
décadas não haver uma visão 
mais ampla e profunda sobre 
este processo. 

“Eu fui do tempo em que 
se falava de escola, mas nos 
últimos 20 anos só se fala de 
sala de aulas”, disse, acres-
centando que a “escola deve 
ter um sítio para educação 
musical, física, biblioteca, 
tudo isso, mas hoje saímos 
deste termo escola para sala 

OS problemas ligados 
à leitura são essencial-
mente debatidos por-
que há poucos leitores e 
a ideia é reverter o ce-
nário. Talvez seja esta a 
razão para os escritores 
continuarem a escrever, 
apesar de saberem que há 
muita possibilidade de 
não serem lidos. 
Neste sentido, Ungulani 
Ba Ka Khosa sentenciou: 
“É um acto de coragem 
para um país como o 
nosso onde há poucos 
leitores e nós sermos es-
critores, é um acto de 
coragem e acima de tudo 

de loucura”.
É esta a coragem que 
espera dos aspirantes a 
escritores, desafiados a 
ler e a exercitar a escrita 
constantemente, cons-
cientes que a literatura, 
ao contrário do que mui-
tos pensam, é um exercí-
cio árduo. 
“Aqui na prosa, se estás 
para descrever um vomi-
to e não sentes náusea, 
rasga o papel. Se estás 
para descrever um beijo 
e não sentes no teu cor-
po um calor, então não 
descreveste nada”, ex-
plicou.

UNGULANI Ba Ka Khosa de-
fende a emancipação da mu-
lher, entretanto, explicou 
que tal processo não deve ser 
automático, mas sim basea-
do em qualidades e capaci-
dades. 
Neste diapasão, referiu que 
o maior problema está na 
pouca de escolarização das 
raparigas, devido à vários 
factores, dentre eles, os ca-
samentos prematuros.
“É certo que é necessário 
dar-se a oportunidade, eu 

fui professor durante muitos 
anos e é óbvio que há aqui 
um grande défice na esco-
larização das raparigas, em 
que já chegam à sétima clas-
se com gravidez precoce”, 
disse.
Na sua opinião, a primeira 
preocupação deve ser colo-
car a rapariga a estudar até 
atingir o nível superior. Es-
pera ainda que num futuro 
breve, em termos de esco-
larização, balança do género 
esteja mais equilibrada. 

ser um espaço sempre aberto a 
todos, portanto defendeu que os 
debates sobre os baixos níveis de 
leitura no país não estariam mui-
to “acesos” se fosse fortemente 
abraçados pelas academias. 

As instituições de ensino, 
na sua opinião, tem o dever de 
desenhar boas estratégias visan-
do fomentar o gosto pelo livro, 
sendo que uma das saídas está no 
apetrechamento das bibliotecas. 

Na sua visão, as editoras lan-

çam poucos exemplares e rara-
mente chegam a mil, por exem-
plo. Mesmo assim as publicações 
dificilmente esgotam, numa 
altura em que uma só escola tem 
recursos suficientes para com-
prar pelo menos 900 livros. 

“Tens 87 instituições de ensi-
no superior, se não estou em erro, 
e, vendo por alto, mais de 90 mil 
alunos. Como é que tu explicas 
que uma edição de um livro, uma 
primeira edição com, digamos, 

dois mil exemplares não consi-
ga” esgotar?, questionou.

Não se referia, disse, à aquisi-
ção particular por parte dos alu-
nos, mas à compra massiva das 
obras pelas universidades. 

“Temos aqui (em Maputo) 
cerca de dez instituições do en-
sino superior, digamos, um livro 
pode estar a 500 meticais, não 
digo para a aquisição pessoal, 
as universidades que cá estão 
podem comprar entre 50 a 100 

exemplares por edição, mas não 
há nenhuma obrigatorieda-
de institucional de apetrechar 
estas instituições com livro”, 
lamentou.

Este tipo de acções, de-
fendeu Ungulani, faria toda a 
diferença no processo de en-
sino e aprendizagem e não só, 
conforme terá acontecido com 
a famosa Geração Oito de Mar-
ço. Diz por experiência própria 
porque integrou o primeiro 
grupo desta geração, colocan-
do-se à disposição para ajudar 
no desenvolvimento de Mo-
çambique, após a independên-
cia, dando aulas.  

“Em relação ao ensino, acho 
que muitos de nós que estamos 
aqui presentes não tivemos bi-
bliotecas caseiras, recordo que 
no ensino secundário tínhamos 
aquelas bibliotecas itinerantes, 
o importante é fazer chegar o 
livro lá (na escola) e isso é tarefa 
das entidades públicas”, chu-
tou. 

Enquanto não sente um 
movimento notável na forma-
ção de leitores, por parte do sec-
tor público, vai manifestando 
o seu sentimento de alegria por 
notar que algumas instituições 
privadas, como fundações, têm 
se dado tempo para ir às escolas 
e promover o gosto pelo livro.

Ungulani lê uma obra literária sob olhar atento de Mbate Pedro

Os livros devem chegar às escolas

A educação é chave para o equilíbrio de género

Capa do livro “Os Sobreviventes da Noite”

de aula”.
Em outras palavras, con-
tinuou, implantou-se 
a ideia segundo a qual 
quanto mais salas de aulas 
construídas, mas avanços 
se verificam no sector da 
educação, principalmente 
agora em se discute, ainda 
que não seja algo menos 
importante, a necessidade 
de se pôr um fim às “salas-
-sombras”, em-baixo das 
árvores.  
“Perdemos e construímos 
tantas salas de aula, e eu 
pergunto: onde está a esco-
la? Portanto os paradigmas 
mudam-se”, comentou. 
Deu exemplo dos seus tem-
pos de aluno da Escola Téc-
nica Elementar Governador 
Joaquim Araújo, hoje Escola 
Secundária Estrela Verme-
lha, nos anos 1978 e 1979. 
“Tínhamos aquela piscina 
agora privada e tudo isso 
muda porque a preocu-
pação é a sala de aulas”, 
acrescentou.

Ac t iv i d a d e
Liga os pontos e pinta igualzinho 

ao desenho de baixo
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A 
SELECÇÃO Nacional 
de Natação estreou-
-se com nove meda-
lhas no Campeonato 
Africano da Zona IV, 

que decorre desde quinta-
-feira, em Lusaka, na Zâmbia. 

As medalhas foram con-
quistadas em provas indivi-
duais (quatro de ouro, três de 
prata e duas de bronze) e de 
estafetas (um ouro e igual nú-
mero de bronze).

Composta por 26 atletas, 
sendo 14 masculinos e 12 fe-
mininos, a selecção está sen-
do confrontada com grande 
diferença de altitude (perto de 
1200 metros), que exige dos 
atletas um esforço adicional.

O primeiro dia iniciou 
com as provas de 800 metros 
livres, através da nadadora 
infantil Zuri Tomé, que fez a 
distância com 11:53,49 mi-
nutos; a juvenil Ana Beatriz 
Domingues (11:23,86); as ju-
niores Filipa Xavier e Sophie 
Fernandes, que fizeram os 
tempos de 11:39,06 e 11:21,71, 
respectivamente. 

Em masculinos entraram 
em acção os juvenis Hugo 
Barradas e Bruno Ferreira, 
tendo feito 9:52,03 e 10:07,47 
minutos, respectivamente.

No escalão de juvenis 
masculinos, que teve a par-
ticipação de 18 atletas, Mo-
çambique ganhou a primeira 
medalha (prata) através do 

O “DERBY” lisboeta e ao mes-
mo tempo eterno clássico do 
futebol português é o embate 
mais aliciante do fim-de-se-
mana de “bola” nas principais 
ligas europeias.

Ainda amanhã, entre ou-
tros, há jogos que podem dei-
xar o Bayern de Munique, o 
PSG e o Real Madrid mais perto 
do título.

HOJE
Manchester United-

-Norwich (16.00 horas)
Com apenas uma vitória 

nas últimas cinco jornadas, o 
Manchester United caiu para o 
sétimo lugar da “Premier Lea-
gue” e tem em risco os lugares 
de acesso às competições eu-
ropeias, com a “Champions” a 
ser mesmo – e cada vez mais – 
uma missão complicada, dado 
que o quarto lugar está a seis 
pontos de diferença. Teste ful-
cral para os “red devils”, ante 
o último classificado, que deu 
prova de vida na jornada an-
terior, ao vencer o Burnley na 
luta pela permanência.

AMANHÃ
Arminia Bielefeld-Bayern 

de Munique (15.30 horas)
Depois da desilusão eu-

ropeia com a eliminação nos 
quartos-de-final da Liga dos 
Campeões, o Bayern de Mu-
nique pode – ainda que isso 
não atenue a decepção sofrida 
com o Villarreal – ficar mais 
perto de novo título na Bun-
desliga este fim-de-semana. 
Com cinco jornadas e 15 pon-
tos em disputa, o Bayern tem 

nove pontos de vantagem so-
bre o Borussia e pode arrumar 
as contas se vencer o Arminia 
e se o Borussia perder com 
o Wolfsburgo. Isso deixaria 
os bávaros com 12 pontos de 
vantagem, à partida para os 
últimos 12 pontos em dispu-
ta, sendo que a diferença de 
golos – primeiro critério de 
desempate – é amplamente 
favorável aos comandados de 
Julian Nagelsmann. Por outro 
lado, se perder e se o Borussia 
ganhar, ainda deixa mais em 
aberto a questão do título, que 
ainda assim é difícil fugir aos 
homens de Munique.

PSG-MARSELHA (20.45 
HORAS)
A supremacia interna do 

PSG praticamente desde o 
início do campeonato não en-
cerra totalmente neste duelo o 
rótulo de jogo do título, mas a 
verdade é que pode bem sê-lo. 
Primeiro e segundo classifica-
dos defrontam-se no Parque 
dos Príncipes na 32.ª jornada 
e são 12 os pontos a separá-los 
(71 para 59). Se vencer, o PSG 
dá, porventura, a sapatada fi-
nal no caminho para novo tro-
féu, até porque ficaria com 15 
pontos de vantagem, com seis 
jornadas (18 pontos) por dis-
putar daí em diante. O Mar-
selha, mesmo vencendo, fica 
ainda a nove pontos do líder 
e, realisticamente, será difícil 
destronar os parisienses. Ain-
da assim, não deixa de ser um 
jogo crucial para os coman-
dados de Jorge Sampaoli, na 
luta por um lugar de acesso à 

MANCHESTER City e Liverpool defrontam-
-se esta tarde, a partir das 16.30 horas, para as 
meias-finais da Taça da Inglaterra.

Será o segundo encontro em menos de uma 
semana, entre duas das melhores equipas da 
actualidade.

No último domingo, em jogo a contar para 
o campeonato, “citizens” e “reds” empataram 
no Etihad a duas bolas, que manteve os dois 

emblemas separados por um ponto nos dois 
primeiros lugares no campeonato, a melhor 
para o City. 

Mas desta vez é mesmo a eliminar, sendo 
que o vencedor deste duelo, entre duas das 
quatro equipas que estão nas meias-finais da 
“Champions”, aguardará pelo adversário que 
sairá do desafio entre o Chelsea e o Crystal Pa-
lace, marcado para amanhã.

GRANDE surpresa em Camp Nou, com o Barcelo-
na a ser, quinta-feira, eliminado nos quartos-de-
-final da Liga Europa pelo Eintracht Frankfurt. 
Após empate a um golo na Alemanha, a equipa 
da terra das salsichas foi à Catalunha vencer por 
3-2.

Logo aos quatro minutos, após falta de Eric 
García na grande área, o sérvio Filip Kostic, de 
grande penalidade, fez o primeiro da noite. Aos 
36, o extremo dos alemães voltaria a estar em 
destaque, mas com o passe que descobriu Ra-
fael Santos Borré para o segundo: a 30 metros 
da baliza, o avançado colombiano disparou uma 
“bomba” que só acabou no fundo da baliza de Ter 
Stegen.

Na segunda parte a equipa de Xavi Hernández 
tentou reagir mas sem efeitos práticos e acabou 
mesmo por ser o Frankfurt a dar contornos de es-
cândalo ao marcador.

Aos 67, num belíssimo remate cruzado, Filip 

Kostic voltou a bater Ter Stegen e elevou para 3-0, 
mas ainda haveria tempo para a reacção blaugra-
na. Já depois de um golo anulado pelo VAR por 
fora de jogo a Sergio Busquets, os “catalães” re-
duziram num estupendo pontapé de primeira de 
fora da área do médio e chegariam ainda ao 2-3, 
aos 90+11’, numa grande penalidade convertida 
por Memphis Depay (N’Dicka foi expulso pela 
falta na área sobre Ronald Araújo).

De volta às meias-finais da Liga Europa três 
anos depois (em 2019 caiu perante o Chelsea), a 
equipa de Oliver Glasner terá pela frente o West 
Ham para tentar chegar à final de Sevilha.

Noutro jogo dos “quartos” o Rangers venceu 
o Braga, por 3-1, anulando a vantagem de 1-0, 
que os bracarenses traziam da primeira “mão”. 
Nas meias-finais, os escoceses terão pela frente o 
Leipzig , que deixou pelo caminho Atalanta, ven-
cendo por 2-0. Na primeira “mão”, na Alema-
nha, tinha se registado um empate a uma bola. 

PEDRI González não voltará mesmo a com-
petir esta temporada na sequência da lesão 
sofrida durante a partida da Liga Europa 
com o Eintracht Frankfurt, em que foi subs-
tituído ao intervalo do encontro em Camp 
Nou.

Depois de referir queixas, o clube infor-
mou na manhã de ontem que mais exames 
revelaram uma roptura no bíceps femoral da 
perna esquerda. 

O clube não avança, como de costume, 
estimativa para tempo de paragem, mas este 

tipo de lesão costuma precisar de cerca de 
seis semanas de recuperação. O último jogo 
do Barcelona na liga será a 22 de Maio, pelo 
que tudo se conjuga para que Pedri, o joga-
dor com mais minutos na época passada, te-
nha acabado esta temporada precocemente.

“AFRICANO” DE NATAÇÃO DA ZONA IV EM LUSAKA

Moçambique estreia-se 
com nove medalhas

nadador Hugo Barradas, que 
ficou em segundo lugar atrás 
do namibiano Oliver Du-
rand. O terceiro lugar coube 
ao queniano Nathan Matimu, 
que superou o moçambicano 
Bruno Ferreira. 

Em femininos, no mesmo 
escalão, nenhuma nota de 
realce entre 17 atletas concor-
rentes. 

Em juniores destaque vai 
para Kaio Faftine, que ocupou 
a quarta posição, com o tem-
po de 9:26,31. 

Seguiram-se as provas de 
50 bruços e de 100 costas, nos 
diferentes escalões. Destaca-
ram-se aqui o infantil Mason 
Cohen, o júnior Caio Lobo 
e sénior Matthew Lawren-
ce. Todos conquistaram uma 

medalha de ouro cada. Depois 
as provas de 100 costas, onde 
o destaque vai para os meda-
lheiros  Kaio Faftine (ouro), 
Lázaro Menete e Justino Pale 
(prata), Hugo Barradas e Caio 
Lobo (bronze).

Por fim, tiveram lugar as 
estafetas de 200 estilos, em 
femininos e masculinos, nos 
escalões de 14 anos e mais 

novos e 15 anos e mais velhos. 
Moçambique conquistou aqui 
uma medalha de bronze em 
masculinos dos 14 anos e mais 
novos, uma de ouro na esta-
feta masculina dos 15 anos e 
mais velhos. Em femininos 
não esteve no pódio.

RECORDES BATIDOS
Mason Cohen, infantil do 

Clube Tubarões de Maputo, 
bateu o recorde nacional de 
categoria do escalão dos 11-
12 anos em 50 bruços, com 
o tempo de 0:35,64, sendo 
que o recorde anterior era de 
Caio Lobo (0:36,36).

Nas estafetas o combina-
do nacional masculino com-
posto por Justino Pale, Caio 
Lobo, Matthew Lawrence 
e Kelsey Xavier bateu o re-
corde absoluto de 4x50 es-
tilos, com 1:48,89. O ante-
rior recorde era de 1:52,42 e 
pertencia aos atletas Justino 
Pale, Ahllan Bique, Denilson 
da Costa e Kelsey Xavier. 

Em femininos a equipa 
constituída por Filipa Xa-
vier, Kyara Langa, Domin-
gas Munhemeze e Alicia Ma-
teus bateu o recorde de 4x50 
estilos de 18 anos para cima, 
com o tempo de 2:16,87, 
sendo que o anterior era de 
2:19,05 e pertencia a Denise 
Donelly, Agira Omar, Do-
mingas Munhemeze e Do-
mingas Trindade.

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

“Derby” lisboeta em domingo pascal 

“Champions”.

SEVILHA-REAL MADRID 
(21.00 HORAS)
Se há jogo que ainda pode 

colocar em xeque o caminho 
do Real Madrid para o título 
na Liga Espanhola, é este, no 
Sánchez Pizjuán. O Sevilha, 
terceiro classificado com 60 
pontos – os mesmos do se-
gundo, Barcelona – recebe o 
líder, que tem 72 pontos e vem 
de uma eliminatória épica 
ante o Chelsea, que lhe valeu 
a passagem às meias-finais da 
“Champions” na terça-feira. 
Se uma vitória mantém o Real 
com caminho bem aberto para 
o título, uma derrota pode 
ainda abrir algumas esperan-

ças ao Sevilha mas, sobretudo, 
ao Barcelona, que tem um jogo 
a menos e podia, no melhor 
cenário, ficar a seis pontos dos 
“catalães” à partida para as úl-
timas jornadas.

SPORTING-BENFICA 
(21.30 HORAS)
A cinco rondas do final, 

o Sporting esta praticamente 
obrigado a vencer o Benfica, 
que está a 15 pontos da lide-
rança e já fora da corrida para 
o título. Em caso de derro-
ta, os “leões” podem entrar 
em campo a nove pontos dos 
“dragões”, que recebem hoje o 
Portimonense, por isso, trata-
-se de um encontro de capital 
importância para os coman-

dados de Rúben Amorim. 
Até final da prova, o eterno 

“derby”, o único jogo agenda-
do para domingo de Páscoa, é o 
mais difícil obstáculo à equipa 
de Rúben Amorim, sendo que 
o FC Porto, que tem desvan-
tagem no confronto directo, 
ainda visita o Benfica e o Braga.

No “derby”, no Estádio 
José Alvalade, uma vitória do 
Sporting, que não contará com 
Matheus Reis, castigado, sobre 
o Benfica, com Rafa em dú-
vida, devido à lesão, garante 
desde já aos “leões” o segun-
do lugar, de acesso directo à 
“Champions”. Para o Benfica, 
é mais um jogo de alta inten-
sidade, quatro dias depois de 
um frenético embate com o 
Liverpool, em Anfield Road, 
onde esteve a perder por 3-1, 
mas acabou por conseguir um 
honroso empate a três, fican-
do a “milimetros” de um 4-3 
que poderia ter feito tremer os 
“reds”, depois do 1-3 na Luz.

Em termos classificativos, 
o encontro pouco significado 
tem, porém, para os “encar-
nados”, que seguem a nove 
pontos do segundo lugar, 
Sporting, e com mais nove do 
que o quarto colocado, o Spor-
ting de Braga, parecendo des-
tino ficar em terceiro.

O jogo “grande” acontece 
já depois de o líder FC Porto 
receber o Portimonense, num 
embate que é, teoricamente, 
um “passeio” para a equipa 
de Sérgio Conceição, depois 
de chegar a um recorde de 57 
jogos sem perder na I Liga, que 
vem desde 2020/21.

Sporting em teste com o rival Benfica em jogo crucial na luta pelo título 

TAÇA DA INGLATERRA

City-Liverpool
jogam pela final

Citizens e reds voltam a medir forças após empate a duas bolas

O ATLETA internacional mo-
çambicano Ernesto Muian-
ga conquistou esta semana 
a Superliga Portuguesa de 
Taekwondo, na categoria de 
-54 kgs, escalão sénior, ao 
cabo de três vitórias em ou-
tros tantos combates trava-
dos.

O moçambicano, radica-
do em terras lusas há pouco 
mais de um ano, onde está 
integrado num Centro de 
Alto-Rendimento, venceu a 
final de forma categórica, por 
14-4, amealhando o título.

Com o triunfo na Super-
liga Portuguesa, Muianga 

TAEKWONDO

Muianga conquista
Superliga Portuguesa

garantiu o apuramento para 
o Campeonato Europeu de 
Taekwondo, que terá lugar 

ainda este ano.
Para já, o desafio mais 

próximo do atleta nacional 
é a participação no Open da 
Áustria, a ter lugar em finais 
de Maio.

Muianga, que no ano passa-
do participou dos opens de Por-
tugal, Bélgica e Espanha, esteve 
por muito tempo lesionado, 
sendo que a Superliga Portu-
guesa foi a sua primeira compe-
tição depois da longa paragem.

Ernesto Muianga está, por 
outro lado, a trabalhar para se 
qualificar ao “Mundial”-2022 
e aos Jogos Olímpicos de 2024, 
em Paris.

LIGA EUROPA

Candidato Barcelona 
afastado

A festa em Camp Nou foi do Frankfurt

Pedri falha resto da época

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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LIGA JOGABETS

Campeão conhecido esta tarde

O 
CAMPEÃO de futebol 
da cidade de Mapu-
to-Liga Jogabets será 
conhecido esta tarde 
no Tchumene, onde a 

Associação Black Bulls mede 
forças com o Costa do Cos-
ta do Sol, a partir das 14.30 
horas.

É um embate entre dois 
gigantes, o actual campeão 
nacional (Black Bulls) e o 
seu antecessor que geral-
mente tem protagoniza-
do bons confrontos. Para 
chegar à final, a Black Bulls 
eliminou a Liga Desportiva, 
nas meias-finais, na lotaria 
dos penaltes, sendo que foi 
nas mesmas circunstâncias 
que os “canarinhos” dei-
xaram para trás o rival Fer-
roviário.

No desafio de hoje a Bla-
ck Bulls é claramente favo-
rita ao triunfo, até porque 
joga em casa, num relvado 
natural que bem conhece, 
e tem sido a equipa domi-
nadora da prova, com me-

lhor ataque e com menos 
golos sofridos.

Mas o Costa do Sol é 

sempre Costa do Sol, uma 
equipa grande e habitua-
da a ganhar. Pode usar 

esse mote para contrariar 
os “touros” e levar para as 
suas vitrinas o troféu.

O vencedor desta com-
petição, para além da taça 
e medalhas, terá um pré-

mio monetário de 250 mil 
meticais, enquanto o se-
gundo classificado vai se 
contentar com 100 mil.

A Black Bulls tem tam-
bém vantagem nos pré-
mios individuais, com 
Melque como melhor mar-
cador, contabilizando 10 
golos, seguido do seu com-
panheiro Hammed, com 
oito. Texeira Nhanombe, 
também “touro”, é actual-
mente o guarda-redes me-
nos batido, sem nenhum 
golo sofrido em quatro par-
tidas.

Esta prova reuniu 16 
equipas divididas em dois 
grupos de oito cada. A pri-
meira fase foi disputada no 
sistema clássicos de todos-
-contra-todos, numa úni-
ca volta, transitando para 
a segunda e última etapa 
oito, quatro em cada série.

A segunda fase come-
çou nos quartos-de-final 
e sucessivamente “meias” 
e final.

Costa do Sol e ABB ajustam contas da final do “Abertura” de 2019, ganho pelos “canarinhos”
O AL ALHY, de Luís Miquisso-
ne, recebe hoje, às 22.00 horas, 
o Raja Casablanca do Marrocos, 
em jogo da primeira “mão” dos 
quartos-de-final da Liga dos 
Campeões Africanos de futebol. 

Em campo estará o Al Alhy, 
actual detentor da “Cham-
pions”, e o Raja Casablanca, ven-
cedor da Taça CAF. Será, portan-
to, um reencontro quatro meses 
depois de terem disputado a Su-
pertaça, com vitória da turma de 
Miquissone.

O Al Ahly é de longe a equi-
pa com mais títulos no con-
tinente, são 23 ao todo, com 
destaque para dez Ligas dos 
Campeões, oito Supertaças e 
uma Taça CAF. Por isso, apesar 
de ter estado uns furos abaixo 
na fase de grupos, tendo se qua-
lificado com dez pontos, menos 
seis que o Mamelodi Sundowns, 
continua a ser o principal favo-
rito. Contudo, pela frente terá 
um opositor de respeito, o bem 
conhecido Raja Casablanca, que 
já venceu a competição por três 
vezes e apurou-se como líder 
destacado do seu grupo, não 
tendo perdido. Vaticina-se, por 
isso, uma eliminatória disputa-
da ao limite.

O extremo moçambicano 
esteve em campo no último jogo 
da fase de grupos com o Al-Mer-
reikh do Sudão e está convocado 
para o embate desta noite.

ZAINADINE E CLÉSIO 
QUEREM  AFASTAR MAU 
MOMENTO

Ainda hoje, às 19.00 horas, 
o Marítimo (décimo classificado) 
de Zainadine e Clésio, que não 
vence há quatro jornadas, recebe 
o Boavista (11.º), quando as duas 
equipas têm os mesmos 33 pon-
tos e estão ligeiramente abaixo 

do Estoril Praia (nono, 34), que 
fecha segunda-feira a jorna-
da diante do Sporting de Braga 
(quarto, 55).

REINILDO EM CAMPO
PARA VOLTAR  AOS 
TRIUNFOS

Depois da intensa elimi-
natória com o Manchester City 
que acabou com eliminação nos 
quartos-de-final da “Cham-
pions”, na quarta-feira, o Atlé-
tico de Madrid volta ao Wanda 
Metropolitano amanhã (17.15 
horas) para defrontar o Espanyol, 
com o objectivo de, sobretudo, 
vencer para conservar o quarto 
lugar que dá acesso à liga milio-
nária. Os comandados de Diego 
Simeone viram findar uma se-
quência de seis vitórias no cam-
peonato com a derrota ante o 
Maiorrca. Agora, na 32.ª jornada, 
sabem que uma vitória pode re-
forçar o quarto lugar, até porque 
há um Real Sociedad-Bétis nesta 
ronda, duelo entre sexto e quinto 
colocados.

DOMINGUEZ ENFRENTA
CAPE TOWN CITY

Na luta para segurar o se-
gundo lugar - com o Kaizer 
Chiefs a “apertar o cerco” - o 
Real Kings, de Dominguez, vi-
sita hoje, a partir das 17.00 ho-
ras, o Cape Town City, num dos 
jogos que marca a 26.ª jornada 
da I Liga Sul-africana. 

O Real Kings está proibi-
do de perder pontos visto que, 
apesar de estar isolado no se-
gundo lugar com 43 pontos, 
contra 39 do Kaizer Chiefs, tem 
dois jogos a mais em relação ao 
gigante de Joanesburgo, o que 
faz com seja crucial para a tur-
ma de Durban manter a dife-
rença pontual. 

MOÇAMBICANOS 
NO ESTRANGEIRO

Miquissone 
enfrenta Raja 
Casablanca

Miquissone volta a vestir a camisola do Al Alhy em jogo a eliminar da “Champions” 

OS doze clubes do Moçambo-
la-2022 ainda não obtiveram a 
licença que lhes habilite a par-
ticipar da prova, cujo início está 
previsto para 7 de Maio. 

Um dos calcanhares de 
Aquiles dos clubes para o cum-
primento desta exigência da 
Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF) é a indicação do 
campo para acolher os jogos e, 
até ao momento, apenas o da 
Hidroeléctrica de Cahora Bas-
sa foi aprovado pela Comissão 
de Licenciamento de Clubes 
(CLC), que está a esboçar um 
plano de vistorias aos campos 
que vão acolher o Moçambola, a 
partir da próxima semana, após 
a solicitação dos clubes para o 
efeito.

As vistorias aos campos sur-
gem em resposta às recomen-
dações deixadas na inspecção 
efectuada a esses campos para 
apurar o seu estágio, nos meses 
de Janeiro e Fevereiro.

Lembrar que no mesmo pe-
ríodo, a CLC recomendou aos 
clubes que procedessem ao me-
lhoramento dos pontos consta-
tados e que posteriormente so-
licitassem a última vistoria até 
31 de Março. 

A nossa Reportagem tomou 
conhecimento de que o Costa 
do Sol, Ferroviário de Maputo e 
Incomáti de Xinavane não vão 
poder solicitar a vistoria uma 
vez que o campo dos “canari-
nhos”, o Estádio da Machava e 
o recinto de Xinavane ainda não 

solucionaram os problemas ve-
rificados pela CLC.

A CLC, por outro lado, não 
quis se pronunciar sobre os ou-
tros elementos também deter-
minantes para a concessão da 
licença aos clubes do Moçam-
bola, nomeadamente o aspecto 
financeiro, o desportivo, admi-
nistrativo, pessoal e legal.

O critério desportivo pre-
coniza uma equipa no escalão 
sénior masculino e outra nos 
juniores masculinos; número 
mínimo de jogadores de equi-
pas jovens no plantel sénior de 
acordo com as directrizes da 
FMF e obrigatoriedade de re-
gisto de jogadores de todos es-
calões no sistema FIFA Connet.

COM O MOÇAMBOLA NO HORIZONTE

Clubes ainda por licenciar

Eis os contentores com nova relva sintética dos “canarinhos”

DEPOIS DE DOIS ANOS RETIDA PELA AT

Relva sintética já 
na posse dos Canarinhos
FINALMENTE o Costa do 
Sol recebeu na manhã de 
ontem a nova relva sintética 
que por cerca de dois anos e 
meio esteve retida no Porto 
de Maputo para o desemba-
raço aduaneiro.

São quatro contento-
res do relvado artificial 
para substituir a actual, 
que permaneceram mais 
de dois anos na posse da 
Autoridade Tributária (AT) 
devido à alegada incapaci-
dade dos “canarinhos” de 
pagar os direitos aduanei-
ros. O clube de Matchiki-
-Tchiki tentou, em vários 
ensaios, a isenção por se 
tratar de material despor-
tivo mas sem sucesso. Por 
outro lado, os “canari-
nhos” tentaram negociar 
para que pagassem direi-
tos aduaneiros preferen-
ciais, mas igualmente sem 
sucesso.

Segundo o vice-presi-
dente do clube, Jeremias da 
Costa, com a chegada des-
te material, o Costa do Sol 
iniciou o processo de se-
lecção do empreiteiro para 
a substituição da actual, 

um processo que deverá ser 
concluído dentro de um in-
tervalo de 15 dias.

Refira-se que o actual 

relvado do campo dos “ca-
narinhos” foi montado em 
2008, carecendo já há mui-
to de substituição.

O DUELO entre o Incomá-
ti e Desportivo da Matola é 
nota de destaque da sexta 
jornada, na Série “A”, do 
Campeonato Provincial de 
Futebol de Maputo, que se 
realiza este fim-de-sema-
na. O encontro, que envolve 
o primeiro e segundo clas-
sificados, respctivamente, 
realiza-se amanhã no cam-
po dos “açucareiros”.

Já o líder Amigos da Ma-
tola, que soma os mesmos 
pontos (nove) com o Des-
portivo, fica de fora nesta 
ronda.

Enquanto isso, o Atlético 
de Marracuene, que ocupa a 
quarta posição com cinco 
pontos, mede forças com 
Maiwako, “lanterna ver-
melha”. O penúltimo clas-
sificado Clube da Manhiça 
(quatro pontos) também 
não entra nesta jornada. 

Na Série “B”, onde to-
dos jogos da ronda se rea-
lizam hoje, a líder Esfa de 
Boane (nove pontos) tem 
pela frente Cross United 
(seis), antepenúltimo clas-
sificado. O Clube de Cor-
rumane, segundo com oito 
pontos, recebe em Sabié o 
Ximanganine (seis), quarto 
posicionado. Também com 
seis pontos, Jeito de Res-
sano Garcia recebe Real de 
Mahelane, “lanterna ver-
melha”. O penúltimo Tim-
bercity fica de fora devido 
ao número ímpar de equi-
pas na série.

RODA TERCEIRA
RONDA DE FUTSAL

Roda amanhã, no Pavi-
lhão da Escola Secundária 
da Matola, a terceira jorna-
da do Torneio de Abertura 
de Futsal da Província de 

Maputo.
Quatro jogos corporizam 

a ronda, nomeadamente 
Warriors-Elefantes (8.00 
horas), JP FC-Tindzila (9.00 
horas), Desportivo da Ma-
tola-Matola Futsal (10.00 
horas) e Tibinho-Picasso 
(11.00 horas).

…E SEXTA JORNADA
DE FUTEBOL FEMININO

Realiza-se esta tarde a 
sexta jornada do Torneio de 
Abertura de Futebol Femini-
no em seniores. São três jogos 
na agenda, designadamente 
Tindzilo-Desportivo da Ma-
tola, no campo da segunda 
equipa, Clube de Amigos-
-Esperança de Nkobe, no 
campo da Texlom, e Ximan-
ganine-Trevo, no campo da 
Escola Secundária Nelson 
Mandela. Todos os jogos ini-
ciam às 13.30 horas. 

Incomáti-Matola 
destaque em Maputo

JOGA-SE na tarde de amanhã, a partir das 15.00 horas, na Zam-
bézia, a segunda eliminatória da fase provincial da Taça de Mo-
çambique em futebol. Assim, o Matchedje de Mocuba desloca-
-se a Nicoadala para defrontar o Sonho Real. 

Noutro jogo da eliminatória, o Ferroviário de Quelimane re-
cebe o seu homónimo de Nicoadala.

JOGO EM ATRASO
DO “PROVINCIAL”

Enquanto isso, está agendado também para hoje o jogo em 
atraso da primeira jornada do Campeonato Provincial de Fute-
bol da Zambézia. Frente-a-frente estarão o Efuwa de Namacur-
ra e Djerre de Inhassunge, às 15.00 horas, no campo da primeira 
formação.  

Salientar que o “provincial” da Zambézia é liderado pelo 
Matchedje de Mocuba, que soma 15 pontos graças à vitória à 
tangente frente aos Djerre de Inhassunge (1-0), na quarta-feira, 
em partida inserida na quinta jornada, que arrancou no pretérito 
fim-de-semana.  

No seu encalço está o Sporting de Quelimane, com 12 pon-
tos. Os “leões” bateram Sonho Real de Nicoadala, também por 
1-0. 

Na terceira posição está o Ferroviário de Quelimane, com 
nove pontos. O jogo que devia opor os “locomotivas” ao Efuwa 
de Namacura foi adiado a uma data a anunciar. 

Na quarta posição está Sumeia de Mocuba, que derrotou o 
1.º de Maio de Quelimane, por 3-1, somando oito pontos. Já o 
Ferroviário de Nicoadala venceu frente à Associação Desporti-
va 3 de Fevereiro, por 4-2, e contabiliza seis pontos. Djerre de 
Inhassunge, 1.º de Maio, Sonho Real e Efuwa seguem com cinco, 
três, dois e um pontos, respectivamente. Em último lugar está o 
3 de Fevereiro, sem ponto.

Joga-se 2.ª eliminatória
da Taça na Zambézia

AS formações do Grupo Des-
portivo de Maputo e do Costa 
do Sol “B” vão protagonizar 
o derby da quarta jornada do 
Campeonato de Futebol da Ci-
dade de Maputo, edição-2022, 
que arranca no final deste mês, 
segundo o sorteio realizado ter-
ça-feira, na sede da Associação 
de Futebol da Cidade de Mapu-
to (AFCM). Já na 15.ª jornada, 
teremos o clássico Ferroviário 
“B”-Maxaquene. 

A prova, que contará com 
16 equipas, será disputada no 
sistema de todos-contra-to-
dos em duas voltas. Neste mo-
mento, a AFCM encontra-se 
em busca de parceiros com 
vista a assegurar que haja uma 
premiação e denominação do 
evento. 

“Não temos nada definido 
e aguardamos por uma respos-
ta de alguns parceiros já con-
tactados. O nosso desejo é que 
consigamos ter uma premiação 
melhor ou igual ao da Liga Jo-
gabets”, disse Amílcar Jossubo, 
presidente da AFCM.

CAMPEONATO DA CIDADE

Desportivo e Costa do Sol “B” 
batem-se na quinta jornada

Anotar ainda que o Regula-
mento da prova obriga a inclu-
são de quatro jogadores dos es-
calões de formação. O término 
do campeonato está previsto 
para o dia 10 de Setembro, e em 
Outubro projecta-se a realiza-
ção da “Poule” de Apuramento 

- Zona Sul.   
Recordar que recentemen-

te a AFCM e a empresa mo-
çambicana de apostas despor-
tivas, Jogabets, rubricaram um 
acordo para o financiamento 
da prova na ordem de um mi-
lhão e duzentos mil meticais.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
ÁFRICA do Sul vai 
destinar cerca de mil 
milhões de randes 
(cerca de 4,3 mil mi-
lhões de meticais) de 

fundos de emergência para 
resposta imediata às devasta-
doras inundações registadas 
esta semana em KwaZulu-
-Natal, no sudeste do país, 
que, segundo o mais recente 
balanço, fizeram 400 óbitos, 
foi ontem anunciado pelas au-
toridades.

“Todos os anos fazemos 
um orçamento para emergên-
cias como esta e essa quantia 
(1.000 milhões de randes sul-
-africanos) está disponível, 
pode ser usada a partir de se-
gunda-feira”, disse o ministro 
das Finanças da África do Sul, 
Enoch Godongwana, à televi-
são local Newzroom Afrika.

Segundo o ministro, estes 
fundos servirão para arranjar 
alojamento temporário para as 
pessoas e para contratar “pro-
fissionais que possam avaliar 
os danos e o seu custo”. 

O Departamento de Coo-
peração e Assuntos Tradicio-

INUNDAÇÕES EM KWAZULU-NATAL

Pretória desembolsa 
dinheiro para resposta

celebrações da Páscoa, numa 
igreja em Mpumalanga, o “de-
sastre de enormes proporções, 
nunca antes visto no país”.

Ramaphosa confessou es-
tar a passar por “um dos mo-
mentos mais tristes” do seu 
mandato quando conheceu 
uma família que perdeu 10 
membros devido ao mau tem-
po, incluindo crianças peque-
nas.

A previsão meteorológi-
ca indicava a continuação de 
chuva durante o este fim-de-
-semana, com novos riscos de 
inundações e deslizamentos 
de terra, prevendo que o mau 
tempo afecte também as pro-
víncias vizinhas do Estado Li-
vre (centro) e do Cabo Oriental 
(sudeste), onde “já se registou 
uma morte”, segundo Cyril 
Ramaphosa.

“O nosso país está a en-
frentar enormes desafios”, 
comentou, listando a onda 
de violência sem precedentes 
que abalou o país em Julho e 
as consequências de dois anos 
de combate à pandemia. - 
(LUSA/EWN)

nais da província de KwaZu-
lu-Natal revelou ontem em 
comunicado que “40.723 pes-
soas foram afectadas. Infeliz-

mente, o número de mortos 
continua a aumentar”.

Os danos ainda estão por 
quantificar, mas o governa-

dor provincial, Sihle Zikalala, 
estimou na quinta-feira que 
serão “prejuízos milionários”.

O Presidente sul-africano, 

Cyril Ramaphosa, que esteve 
quarta-feira em KwaZulu-Na-
tal, lamentou ontem numa 
intervenção por ocasião das 

Inundações deixam rasto de destruição em KwaZulu-Natal 

AS Nações Unidas anun-
ciaram quinta-feira o des-
bloqueio de 100 milhões de 
dólares (equivalente a 6,3 
mil milhões de meticais) 
para seis países africanos e 
o Iémen, para ajudar a com-
bater a fome agravada pela 

perturbação do mercado de 
bens alimentares causada 
pela guerra na Ucrânia.

“O conflito ucraniano 
está a perturbar os merca-
dos de bens alimentares”, 
afirma a  ONU no comuni-
cado que anuncia a disponi-

bilização do fundo.
“As consequências do 

conflito na Ucrânia amea-
çam empurrar milhões de 
pessoas para ainda mais 
perto da fome”, sublinha a 
organização.

Do montante total 

anunciado, 14 milhões de 
dólares irão para a Somália, 
12 milhões para a Etiópia, 
quatro milhões para o Qué-
nia, 20 milhões para o Su-
dão, 15 milhões para o Su-
dão do Sul, 15 milhões para 
a Nigéria e 20 milhões para 

o Iémen.
O dinheiro permitirá às 

agências especializadas das 
Nações Unidas e aos seus 
parceiros fornecer alimen-
tos essenciais, dinheiro e 
outros recursos, como ser-
viços médicos, abrigos e 

água potável, precisa o co-
municado da ONU.

A disponibilização des-
tas verbas “salvará vidas”, 
afirmou o secretário-ge-
ral-adjunto da ONU para 
os Assuntos Humanitários, 
Martin Griffiths. - (LUSA)

DEVIDO À GUERRA NA UCRÂNIA

ONU desbloqueia fundos para combate à fome

Acidente de autocarro  
fatal no Zimbabwe 
PELO menos 32 pessoas morreram e várias outras ficaram feri-
das num acidente de autocarro na quinta-feira no leste do Zim-
babwe, anunciaram ontem fontes policiais. O porta-voz, Paul 
Nyathi, disse à televisão estatal que 29 dos 32 passageiros, fiéis da 
Igreja Cristã de Sião, tiveram morte imediata quando o autocarro 
que os transportava para um evento de celebração da Páscoa se 
despistou e caiu numa escavação. As investigações preliminares 
ao acidente indicam que o veículo estava sobrelotado, disse Nya-
thi, citado pela agência espanhola EFE. 

ACNUR contra 
repatriamento de refugiados
O ALTO-COMISSARIADO da ONU para os Refugiados (ACNUR) 
expressou quinta-feira sua “forte oposição” ao plano britânico de 
enviar requerentes de asilo que chegaram ilegalmente ao seu ter-
ritório para o Ruanda. “Pessoas que fogem de guerras, conflitos 
e perseguições merecem compaixão e empatia. Elas não devem 
ser comercializadas como mercadorias e levadas para o exterior 
para tratamento”, disse Gillian Triggs, alta-comissária-adjun-
ta do ACNUR, responsável pela protecção internacional. Triggs 
explicou que a agência da ONU “continua firmemente contra 
os acordos que visam transferir refugiados e requerentes de asilo 
para terceiros países na ausência de salvaguardas e padrões su-
ficientes”. Londres vem tentando há meses fechar acordos com 
terceiros países para onde enviar imigrantes enquanto aguardam 
o processamento.

Médicos angolanos    
voltam a manifestar-se
O SINDICATO Nacional dos Médicos Angolanos (SINMEA) con-
vocou uma nova manifestação para hoje, em todo o país, e pro-
mete continuar os protestos todos os fins-de-semana para man-
ter “a pressão” e “despertar” a sociedade. Os médicos estão em 
greve desde dia 21 de Março e anunciaram uma série de mani-
festações contra a falta de condições de trabalho nos hospitais 
públicos, reivindicando igualmente aumentos salariais. Esta é a 
segunda vez que os médicos saem à rua este mês. Entretanto, o 
sindicato anunciou na quinta-feira que apresentou uma queixa-
-crime contra dirigentes do Ministério da Saúde por violação do 
direito à greve.

Quase 160 feridos na 
Esplanada das Mesquitas
CONFRONTOS entre manifestantes palestinos e polícias israelitas na 
manhã de ontem, na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, pro-
vocaram ferimentos em pelo menos 153 civis palestinos e três polí-
cias israelitas, segundo as equipas de socorro. Segundo o serviço de 
emergência do Crescente Vermelho palestino, citado pela agência 
France-Presse, os 153 palestinos feridos correspondem ao número 
dos transferidos para hospitais ou clínicas próximas. O Ministério is-
raelita dos Negócios Estrangeiros disse que os confrontos na Cidade 
Velha de Jerusalém Oriental, um sector palestino ocupado desde 1967 
por Israel, começaram no início do dia, quando dezenas de encapu-
zados, com bandeiras palestinas e do movimento de resistência islâ-
mica Hamas, entraram na esplanada com pedras, “forçando a Polícia 
a entrar no local para dispersar a multidão e remover as pedras”.

BBC

A CONDENAÇÃO à morte na 
Roma Antiga, em regra, era 
também uma condenação ao 
esquecimento — algo desafiado 
firmemente pela memória de Je-
sus Cristo, quase 2000 anos após 
a sua execução.

“Entre os romanos, havia 
três mortes semelhantes [para 
os sentenciados à pena capi-
tal]: ser queimado amarrado a 
um poste; ser colocado numa 
arena para lutar contra animais 
selvagens até à morte; ser cru-
cificado, como aconteceu com 
Jesus”, explica o historiador An-
dré Leonardo Chevitarese, autor 
de “Jesus de Nazaré: Uma Outra 
História” e professor do Progra-
ma de Pós-Graduação em His-
tória Comparada do Instituto de 
História da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).

“Porque essas mortes são pa-
recidas? Porque não deixam me-
mória sobre o corpo. Em todas, o 
corpo não existe. Ou é queima-
do, ou é devorado pelas feras, 
ou é comido por aves de rapina e 
animais selvagens”, prossegue o 
historiador. 

“São três mortes brutais que 
significam apagar a memória de 
alguém, fazer com que não haja 
nas redondezas um enterro que 
preserve a memória de alguém,” 
acrescenta.

Chevitarese vai mais além: 
não existiam também proces-
sos judiciais a documentar essas 

condenações. “Senão existiria 
memória”, conclui.

“Jesus nunca foi julgado, 
nunca”, diz o pesquisador. Mes-
mo que não tenha havido um 
julgamento de facto, são co-
nhecidas as causas vulgares que 
levaram à morte do ser humano 
Jesus. E as razões foram políticas. 
Sim, Jesus foi um preso políti-
co, sentenciado à morte por, na 
visão das autoridades, atentar 
contra a ordem estabelecida pelo 
poder romano.

UM INCÓMODO 
POLÍTICO
“Uma figura como Jesus era 

um barril de pólvora numa re-
gião dominada pelos romanos”, 
afirma Chevitarese.

“A revolta estava para acon-
tecer. E, antes disso, as autori-
dades romanas, em conluio com 
alguns sectores da elite judai-
ca, alinhados com os romanos, 
identificavam essas lideranças 
populares e as retiravam do con-
vívio, colocando-as à morte.”

“Basicamente, ele foi acu-
sado de ser um impostor. Essa 
acusação veio dos líderes religio-
sos judeus que viviam ali naquela 
época que o apresentavam como 
um inimigo de César, como al-
guém que se apresentava como 
‘rei’”, argumenta o especialista 
em assuntos do Vaticano, Filipe 
Domingues, vice-director do 
Lay Centre de Roma. 

“Assim, fizeram uma acu-
sação política, para que ele fosse 
condenado pelo Império Roma-

no, que ali governava em par-
ceria com líderes locais,” acres-
centa. 

Para entender melhor o que 
aconteceu, é preciso voltar no 
tempo e contextualizar o que era 
essa região do Médio Oriente na-
quela época — e mesmo antes. 

“Aquele ambiente era con-
turbado há bastante tempo, com 
crises políticas e opressão dos 
dominadores”, diz o historiador, 
filósofo e teólogo Gerson Leite 
de Moraes, professor na Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie.

Salienta que quando Roma 
“resolvesse estabelecer o seu do-
mínio de forma imperial”, isso 
acontecia com a dominação de 
territórios e imposição de “pesa-
das obrigações aos povos domi-
nados”. 

“Logicamente que isso pesa 
muito sobre as populações mais 
pobres, porque há um povo do-
minado enquanto as elites fazem 
acordos com os dominadores, 
inclusive acordos políticos, por 
vezes acordos económicos bas-
tante vantajosos”, indicou, ten-
do acrescentado que, “porém, a 
população pobre vinha sofrendo 
desgastes.”

Ao mesmo tempo, pelo me-
nos 500 anos antes de Cristo, ali 
se desenvolvia uma mentalidade 
messiânica: a crença de que um 
salvador nasceria para redimir 
aquele povo do sofrimento. “A 
ideia de que virá alguém para 
libertar, um enviado de Deus”, 
explica o professor.

Jesus nasceu num contexto 
já efervescente. Cresceu, viveu, 
pregou e cumpriu a sua missão 
nesse ambiente. “Quando Jesus 
apareceu, seu movimento existia 
no tempo”, sentencia Moraes. 

“Teologicamente, era ali-
mentada a ideia por uma visão 
apocalíptica de que em algum 
momento esse enviado seria 
trazido aos homens e Israel seria 
restaurada enquanto reino, na-
ção e povo escolhido. A digni-
dade seria recuperada. Isso criou 
o imaginário de um Messias po-
lítico, poderoso, que poderia 
mobilizar as forças dos céus e da 
terra para expulsar a dominação 
estrangeira que oprimia o povo 
de Israel naquele momento.”

Para muitos, pouco adianta-
va Jesus enfatizar, conforme pas-
sagens bíblicas, que o seu reino 
não era deste mundo, mas sim 
o da vida eterna. E que era certo 
dar a César o que é de César, re-
servando a Deus o que é de Deus. 
Para muitos, Jesus encarnava 
essa figura de líder político, de 
activista, de agitador.

“Ele era o único assim? Não. 
A Palestina nos dias de Jesus é um 
território cheio de movimentos 
populares e de rebelião”, ressalta 
Moraes.

“Então havia, além dos fa-
riseus e saduceus que eram os 
partidos políticos religiosos mais 
conhecidos, outros grupos mais 
radicais. Havia os zelotes, que 
representavam os insatisfeitos, 
revolucionários. Havia grupos 

que agiam de maneira violenta 
como os sicários, que usavam um 
punhal e cometiam assassinatos, 
actos terroristas, provocando o 
medo na população e nas auto-
ridades. Havia uma espécie de 
banditismo social,” sublinhou.

O JULGAMENTO 
SEGUNDO A BÍBLIA
Segundo a Bíblia, depois de 

ser preso, Jesus foi apresentado 
às autoridades. Pôncio Pilatos, 
que era o governador da pro-
víncia romana da Judeia, teria 
então apresentado Jesus para 
uma assembleia popular — e a 
condenação teria sido assim, por 
aclamação. Pilatos, então, teria 
lavado as mãos indicando não ter 
qualquer responsabilidade pela 
execução.

No capítulo 23 do evangelho 
de Lucas, o texto diz que “come-
çaram a acusá-lo, dizendo: ha-
vemos achado este pervertendo 
a nação, proibindo dar o tributo a 
César, e dizendo que ele mesmo 
é Cristo, o rei”. Segundo a Bíblia, 
portanto, são duas as acusações 
contra Jesus, e ambas de cunho 
político.

“O que interessava para 
Roma era o teor político. Ou seja, 
se alguém se recusasse a pagar 
impostos, esse alguém estimu-
laria as outras pessoas a também 
não pagarem impostos e a se re-
belarem contra o pagamento de 
tributos. Isso poderia acabar por 
ser um problema para Roma”, 
analisa o historiador.

“Se ele se declarava rei dos 

judeus, poderia de repente levar 
esse povo a levantar-se, num 
acto de resistência, contra o Im-
pério Romano”, prossegue Mo-
raes.

“Ou seja, o Império Romano 
olhou para Jesus como um líder 
revolucionário, o líder de um 
bando que pode trazer proble-
mas. A acusação era política”, 
afirma.

O texto religioso apresen-
ta então o episódio de Barrabás. 
Segundo a narrativa, por conta 
do período da Páscoa, a tradição 
mandava absolver um dos con-
denados. E quem decidia era o 
povo, por aclamação. Jesus teria 
sido apresentado com Barrabás 
— e este último ter-se-ia safado 
da pena capital.

“Barrabás é um bandido so-
cial. Um salteador. A forma como 
Jesus foi colocado entre bandidos 
mostra a acusação que pesava 
sobre ele: a de um líder revolu-
cionário, um agitador social, o 
líder de um bando que estava, 
de alguma forma, a incomodar 
o Império Romano porque, em 
última instância, ele estaria a li-
derar a uma revolta política con-
tra a dominação dos romanos”, 
aponta Moraes.

PAZ OBTIDA 
COM VIOLÊNCIA
Nesse contexto, é preciso 

lembrar que Roma vivia o perío-
do conhecido como Pax Roma-
na. Esse período de dominação 
de outros territórios, com ga-
rantias de segurança e cobrança 

de altos impostos, mostrava em 
episódios assim a sua mais san-
grenta face. 

“Qualquer tentativa de re-
belião era combatida com uma 
mostra clara do poder de Roma, 
a intimidar futuros rebeldes. A 
violência era a marca dessa paz 
romana, uma paz de cemitério, 
conseguida por meio de violên-
cia, de imposição da dominação. 
Assim, Roma apagava os focos de 
residência”, diz Moraes.

“Jesus parecia um problema 
político muito sério para o po-
der instituído. Roma sabia que a 
Palestina era foco de resistência e 
era preciso debelar isso”, resume 
ele.

Se existiu ou não algo pare-
cido, com esse tribunal popular, 
facto é que não foi realizado, de 
forma alguma, um julgamento 
conforme a lógica contemporâ-
nea, ou seja, com registos escri-
tos do sucedido e direito de defe-
sa. Chevitarese argumenta que, 
caso a prática fosse assim, algu-
ma coisa das milhares de crucifi-
cações havidas teria sobrevivido 
ao crivo do tempo.

“Vamos esquecer, por um 
minuto, o caso Jesus de Nazaré 
e pensar nas grandes revoltas de 
escravos que sacudiram o final da 
república romana. Talvez a mais 
famosa seja a Revolta de Espárta-
co [que teria mobilizado cerca de 
70 mil escravos por volta do ano 
71 a.C]”, exemplifica. 

“A documentação literá-
ria diz que, depois de derrota-

do aquele exército de escravos, 
todos eles foram crucificados. E 
onde estão as actas de julgamen-
to deles? Não estão em lugar ne-
nhum porque nunca foram feitos 
julgamentos”, sustenta Chevita-
rese.

“Para esses indivíduos, não 
existia julgamento. As pessoas 
eram presas e imediatamente 
levadas para morrer”, acrescenta 
ele.

“[O ‘crime’ de Jesus] era ser 
ele alguém que atentava contra o 
Estado romano”, pontua o pes-
quisador. “Como ele atentava? O 
Império Romano era um reino de 
deus, os imperadores eram tidos 
como divinos, isso era uma an-
tiga tradição. Jesus, ao instaurar 
o reino de Deus, colocou-se em 
oposição ao reino de César, que 
era uma divindade. No caso, o 
César da época era Tibério”, con-
textualiza.

Nesse sentido, ele não pode-
ria anunciar o reino de Deus, já 
que o reino de deus já existia — 
se o imperador romano era deus, 
aquele era o reino de um deus, 
portanto.

*Texto original da autoria 
de Edison Veiga, publicado 

pela BBC News, Brasil. Caso o 
estimado leitor tenha acesso 

à Internet, pode ter o texto 
integral em

https://www.bbc.com/
portuguese/internacio-

nal-61106899

Páscoa: as razões políticas por detrás da crucificação de Jesus*

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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