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Até Maio último, 
a Delegação do 
INSS na Província 

de Tete tinha, acumuladas, 
7.212  empresas (contri-
buintes) inscritas,  com 
117.158 trabalhadores (be-
neficiários), dos quais 1.825 
são trabalhadores por con-
ta própria (TCP). A provín-
cia conta, ainda, com 3.757 
pensionistas, entre os quais  
1.023 por velhice, 2.699 de 
sobrevivência e 35 por in-
validez.

 De acordo com Gonçal-
vez Zitha, que se deslocou 
àquela província central do 
país para fazer o acompa-
nhamento das actividades 
que o sector está a realizar, 
bem como manter contac-
tos com os actores do mer-
cado local, com destaque 
para os parceiros sociais e 

outros utentes do sistema 
da segurança social obri-
gatória, sem tal articulação 
pode ser difícil obter os re-
sultados almejados.

Zitha encontrou-se com 
empregadores, bem como 
com alguns beneficiários 
(trabalhadores) e pensio-
nistas, com quem passou 
em revista algumas ques-
tões inerentes ao funcio-
namento do sistema e das 

actividades levadas a cabo 
pela respectiva delegação 
provincial do INSS, no qua-
dro do seu plano previsto 
para este ano.

No seu primeiro dia de 
trabalho, na passada Segun-
da-feira, o administrador  
do INSS, orientou o colec-
tivo de direcção na capital 
provincial, tendo saudado o 
desempenho satisfatório da 
delegação provincial, assim 

como instado os funcioná-
rios a envidar esforços para 
o alcance da metas previs-
tas para o ano em curso, 
pautando por uma postura 
excelente perante os utili-
zadores do sistema e conti-
nuando a ser sérios profis-
sionalmente e acarinhando 
os pensionistas.

Ainda na cidade de Tete, 
o administrador Zitha pro-
cedeu à entrega de cabaz a 
pensionista de sobrevivên-
cia e visitou, igualmente, o 
centro de reassentamento 
de Chimbonde, onde ofe-
receu 5,000 máscaras de 
protecção facial e diverso 
material escolar, composto 
por cadernos e esferográ-
ficas, à comunidade que foi 
afectada, durante o primei-
ro semestre deste ano, pela 
depressão tropical "Ana".

Província Tete conta com 3.757 pensionistas filiados no INSS
O administrador do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), em representação 
dos trabalhadores, Gonçalves Zitha, defendeu, em Tete, onde escalou para uma visita de 3 dias, a continuidade do en-
trosamento existente entre a instituição e os parceiros sociais, de modo a alcançar as metas traçadas para o presente 
ano, no âmbito do Plano Económico e Social – PES.

Dados do distrito de 
Macossa apontam 

que em 2021, o corpo do-
cente era de 679 tendo o 
rácio professor aluno ter-
-se situado em 35 e, com a 
contratação de novos do-
centes o rácio está em 32 
para o primeiro trimestre 
do ano em curso. 

O distrito conta actual-
mente com um universo de 
4.741 carteiras escolares 
distribuídas em 42 escolas, 
havendo ainda um défice 
em 450 carteiras para ape-
trechar 18 salas de aulas. 

No primeiro trimestre 
do ano em curso, foram in-

tegradas um total de 108 
crianças com necessidades 
educativas especiais das 
quais 49 são raparigas em 

turmas normais, bem como 
foram construídas rampas 
em 17 escolas das quais 
uma do nível secundário 

para garantir a inclusão de 
alunos com este tipo de ne-
cessidade.

 No primeiro trimestre 
do ano em curso foram 
atribuídas 50 bolsas de es-
tudos no centro interna-
to de Macossa sede, duas 
bolsas para o Instituto de 
Formação de Professores 
de Inhaminga e realizadas, 
em 12 comunidades, sen-
sibilizações e palestras em 
mesas redondas sobre o 
impacto nefastos da prática 
de uniões prematuras, cria-
dos 42 clubes da rapariga 
nas escolas e 31 núcleos 
infantis em 2021.

Os deputados da Comissão dos Assuntos Sociais, do Género, Tecnologias e Comunicação Social (3ª Comissão) sauda-
ram, esta Quarta-feira, ao Governo do distrito de Macossa, na província de Manica, pela melhoria do rácio professor 
por aluno, no sector de educação, mercê da contratação de 50 novos docentes no primeiro trimestre do ano em curso 
e a construção de novas salas de aulas, uma medida que possibilita maior qualidade no processo de ensino e aprendi-
zagem.

Manica contrata 50 novos docentes no primeiro trimestre de 2022



3 Nacional Sexta-feira, 17 de Junho de 2022

Numa altura em que a má 
qualidade de obras tem sido 
associada ao mau desempe-
nho do empreiteiro e do 
fiscal da obra, o Ministério 
das Obras Públicas, Habi-
tação e Recursos Hídricos 
alertou, nesta Quarta-feira, 
em Maputo, a necessidade 
de se observar também a 
qualidade do material que 
é usado.

Durante o seu discurso 
de abertura na Reunião de 
reflexão sobre a Qualidade 
dos Materiais Aplicados nas 
Obras Públicas, o ministro 
das Obras Públicas, Habi-
tação e Recursos Hídricos, 
Carlos Mesquita apelou a 
todos os intervenientes na 
cadeia de valor das cons-
truções para serem com-
prometidos.

Segundo o governante, 
os materiais de constru-
ção produzidos no país 

e importados devem ser 
bem fiscalizados, para que 
as obras públicas tenham a 
qualidade desejada. 

Carlos Mesquita apontou 
que vários organismos de 
inspecção, que são a porta 
de entrada determinante 
para a garantia de existên-
cia e circulação de mate-
riais de construção com 
uma qualidade vai, igual-
mente, garantir a resiliência 
das obras públicas.

Prosseguiu: "o controlo 
de qualidade de materiais 
de construção, de que tan-
to se precisa, não deve ser 
realizado somente ao pro-
duto final, "mas sim para 
cada fase do processo de 
produção, desde a matéria-
-prima, as especificações 
técnicas usadas, o proces-
so de fabrico e o produto 
final", para tal, diferentes 
actores devem estar ca-
pacitados e credenciados 

com base na legislação re-
comendada para exercer 
essa actividade.

"Grande parte dos ma-
teriais produzidos no país, 
bem como importados, é 
de qualidade duvidosa, por 
isso apelou para mais ac-
tuação das autoridades fis-
calizadoras", afirmou o mi-
nistro.

Manuel Pereira, presiden-
te da Federação Moçam-
bicana de Empreiteiros: 
"Grande parte dos produ-
tos que nós usamos no país 
é de baixa qualidade, mes-
mo outros que importa-
mos. Temos instado os nos-
sos associados a apostarem 
em produtos de muito boa 
qualidade, mas há alguns 
que dizem que preferem os 
mais baratos, por isso ape-
lamos para mais fiscalização 
nos materiais, como tam-
bém nas obras".

No Laboratório de Engenharia de Moçambique (LEM), exige-se mais actuação na fiscalização dos materiais que entram 
no país, pelo que se verifica a necessidade de apetrechar a instituição com quadros e equipamentos para responder aos 
imensos desafios de controlo de qualidade de materiais e processos construtivos.

Engenheiros exigem mais fiscalização dos materiais de construção no 

país

A mercadoria foi en-
contrada no porta-malas 
de uma viatura de marca 
Mercedes Benz em que 
seguiam os dois militares, 
que tentavam atravessar a 
Fronteira de Machipanda, 
saindo do Zimbabué, país 
vizinho, com destino a 
província de Manica, disse 
Ulisses Tembe, Director 
das Alfandegas de Mo-
çambique em Manica.

"Existem entidades es-
pecíficas que autorizam 
a entrada no país de de-

terminados explosivos", 
declarou Ulisses Tembe, 
acrescentando que neste 
caso os indivíduos encon-
trados com o material 
não respeitam estes re-
quisitos.

As autoridades suspei-
tam que a finalidade da 
mercadoria fosse a ex-
ploração ilegal de pedras 
preciosas em Manica, uma 
província rica em miné-
rios e que tem sido o 
destino de vários garim-
peiros ilegais.

As autoridades moçambicanas detiveram esta semana dois militares zimbabueanos suspeitos de contrabandear 150 
quilos de explosivos na província de Manica.

Militares zimbabueanos detidos na posse de explosivos em Manica 
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Este sentimento foi 
manifestado esta Terça-
-feira,dia 14, durante uma 
visita de trabalho de fis-
calização do cumprimento 
do Programa Quinquenal 
do Governo e implemen-
tação do Plano Económico 
e Social e do Orçamento 
do Estado (PESOE) para o 
segundo semestre de 2021 
e do primeiro trimestre de 
2022.

Na ocasião, os parla-
mentares ficaram a saber 
que no primeiro trimestre 
de 2022, foram assistidos 
1.292 mulheres em partos 
institucionais, de um plano 
de 5.045 contra 1.260 de 
igual período do ano pas-
sado, o que corresponde 
a uma subida em 25. 6 por 
cento e uma realização de 
2.5 por cento.

Ainda no âmbito do sec-
tor da saúde, dados pres-

tados aos deputados pela 
Administradora daque-
le distrito, Angelina Ma-
ria Luís, foram realizados 
1.891 consultas de planea-
mento familiar, de um pla-
no de 5.606 contra 1.833 
de igual período de 2021, 
o que corresponde a 33.7 
por cento de realização e 

um aumento de 3.1 por 
cento.

No entanto, outro desa-
fio do Distrito tem a ver 
com a necessidade de me-
lhoramento do acesso a 
água potável e saneamento 
do meio nas comunidades. 
Em  2021, foram efectua-
das 108 novas ligações de 

água, das 100 planificadas, 
uma realização de 108 por 
cento, contra 258 de 2020, 
o que representa uma re-
dução em 58.1 por cento 
e, no primeiro trimestre 
desta ano, fez-se a manu-
tenção de cinco bombas 
de água através do comités 
de gestão.  

1.292 mulheres em partos institucionais forão assistidas no 1° trimestre

Análise Sexta-feira, 17 de Junho de 2022

Em 2020, o país da 
África Austral tor-

nou-se o primeiro do 
continente a dar calote 
em sua dívida externa 
estimada em US$ 17,3 
bilhões durante a pande-
mia.

Em Dezembro, o gover-
no garantiu um resgate de 
US$ 1,4 bilhão do Fundo 
Monetário Internacional, 
mas o acordo de três 
anos, em princípio, foi 
dado em troca do com-
promisso do governo de 
empreender profundas 
reformas econômicas.

"Os credores devem 
deliberar e decidir. No 
entanto, podemos espe-
rar que isso vá ao conse-
lho do FMI no início de 
setembro", disse a Vice-
-Directora-gerente do 
Fundo, Antoinette Mon-

sio Sayeh.
A Zâmbia iniciou uma 

reunião com seus cre-
dores nesta Quinta-feira 
para começar a reestru-
turar sua dívida e desblo-
quear o financiamento.

"A boa notícia é que 

todos os principais cre-
dores estão prontos para 
iniciar as discussões. Isso 
nos aproxima do pro-
grama do FMI", disse o 
ministro das Finanças, Si-
tumbeko Musokotwane.

Em negociações ante-
riores, governos ante-
riores não conseguiram 
desbloquear resgates. No 
entanto, desde a eleição 
do Presidente Hakainde 
Hichilema no ano passa-
do, foram feitos progres-
sos no restabelecimento 
das relações com os cre-
dores.

O apoio financeiro do FMI à Zâmbia para saldar uma dívida massiva que colocou o país em incumprimento deverá estar 
concluído no início de Setembro, disse nesta Quarta-feira a instituição financeira.

Zâmbia:  Apoio do FMI para resgate da dívida acordado até Setembro

Os deputados membros da Comissão dos Assuntos Sociais, do Género, Tecnologias e Comunicação Social enalteceram 
ao governo do distrito de Guro, na província de Manica, pelo trabalho que tem desenvolvido para o aumento de partos 
institucionais, uma medida que visa salvaguardar a vida e a saúde dos recém-nascidos, bem como das gestantes, ao se 
assistir mais 4.800 dos 4.952 planificados para o ano de 2021, o que corresponde a uma cifra de 97 por cento.



Em comunicado, o 
Banco Central anun-
ciou a injeção de 

28.487 milhões de euros 
no sistema bancário, com a 
referida taxa.

Apesar de estes 2,85% 
serem já o nível mais baixo 
em que historicamente se 
realizaram operações deste 
tipo, a China parece manter 
a sua relutância em adotar 
políticas monetárias mais 
agressivas, sobretudo num 
momento em que a Reser-
va Federal norte-americana 
tem subido as taxas de juro 

da emissão de dívida do 
Governo dos Estados Uni-
dos.

Uma maior divergência 
entre as taxas de juro pode 
levar a uma fuga de capital 

da China, face aos retornos 
superiores garantidos pelos 
títulos norte-americanos, 
o que afetaria o valor da 
moeda chinesa, o yuan.

No entanto, o especialista 
não prevê reduções pos-
teriores, justamente pelos 
riscos que acarretariam 
para o yuan.

Em Maio, o banco central 
chinês anunciou a redução 
da taxa a cinco anos, refe-
rência para o crédito à ha-
bitação de 4,6% para 4,45%, 
num sinal de algum apoio 
ao sector imobiliário.

A produção de An-
gola caiu de 1,183 
milhões de bar-

ris diários bombeados em 
Abril, para 1,162 milhões 
em Maio, mas beneficiou de 
uma queda ainda superior 
por parte da Nigéria, cuja 
produção caiu de 1,219 
milhões de barris em Abril, 
para 1,024 milhões no mês 
seguinte, perdendo assim a 
liderança dos maiores pro-
dutores na África subsaa-
riana.

No relatório mensal da 
OPEP, divulgado nesta Ter-
ça-feira, são apresentados 
dois tipos de dados rela-
tivos à produção: por um 
lado, a OPEP calcula a pro-
dução para exportação com 
base em fontes secundárias, 
mas apresenta também os 
dados que são disponibili-
zados pelos próprios países 
produtores.

Os dados com base em 
fontes secundárias mos-

tram que a Nigéria, apesar 
de ter tido uma redução na 
produção de cerca de 45 
mil barris por dia, bombeou 
1,306 milhões de barris de 
petróleo por dia em abril, 
e 1,262 milhões em maio, 
acima dos 1,176 milhões 
de barris produzidos em 
Angola, que praticamente 
manteve a produção entre 
Abril e Maio.

Em Maio, os 13 países da 
OPEP produziram, de acor-
do com as fontes secun-
dárias da organização, uma 
média de 28,5 milhões de 
barris por dia, o que é cer-

ca de 176 mil barris diário a 
menos do que em Abril.

"Revimos a previsão de 
crescimento do Produto In-
terno Bruto para este ano 
para 2,7%, considerando o 
mesmo ritmo de 1,14 mi-
lhões de barris de petróleo 
por dia e um preço a ron-
dar os 100 dólares", disse 
Vera Daves de Sousa numa 
conferência da Bloomberg, 
há cerca de um mês, sendo 
que o valor do barril subiu 
desde então, estando a ron-
dar os 120 dólares esta se-
mana.

Numa análise à evolução 

da produção petrolífera em 
Angola, no final de maio, a 
consultora Oxford Econo-
mics estimou que o país 
consiga chegar à média de 
1,18 milhões de barris diá-
rios.

"Prevemos que a produ-
ção de petróleo suba para 
1,18 milhões de barris por 
dia em 2022, mas a balança 
dos riscos está desequili-
brada para o lado negativo 
devido à possibilidade de 
mais problemas técnicos e 
atrasos na implementação 
de novos projectos", escre-
vem os analistas da Oxford 
Economics Africa, acres-
centando que "a produção 
acumulada nos primeiros 
quatro meses de 2022 su-
biu 1,8% face ao mesmo 
período do ano passado, 
mas as receitas petrolíferas 
subiram 87% devido princi-
palmente aos preços mais 
elevados do petróleo a ní-
vel global".
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Nigéria perde liderança de maior produtor de petróleo em África

Análise

Angola ultrapassou a Nigéria como o maior produtor de petróleo na África subsaariana em Maio, de acordo com os 
dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ao bombear 1,1 milhões de barris por dia. 

O Banco Popular da China (Banco Central) manteve  nesta Quarta-feira a taxa de referência para empréstimos a mé-
dio prazo em 2,85%, numa altura em que tenta estimular a actividade económica, afectada pelas medidas de prevenção 
epidémica. 

Banco Central chinês mantém taxa de empréstimo aos bancos 
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Agentes da PRM abandonam o posto de trabalho para consumir álcool 

A ministra do In-
terior exige aos 
membros da 
PRM que guar-

necem a Vila Sede de Maco-
mia, em Cabo Delgado, com 
comportamento exemplar 
perante a população local.

Arsénia Massingue, tam-
bém  visitou algumas po-
sições nesta Segunda-feira 
naquele distrito, disse que 
os comportamentos des-
viantes mancham o nome 
de toda a instituição. Mas-
singue explicou que na hora 
de se julgar, julga-se a PRM 
e não o indivíduo indiscipli-
nado.

A ministra do interior 
apontou bebidas alcoólicas 
como sendo a causa de des-
vios de comportamento de 
alguns agentes da PRM. 

Arsénia Massingue falando 
numa posição da PRM, que 
guarnece a Vila de Macomia, 
um dos distritos afectado 
pelas acções terroristas, na 
província de Cabo Delgado.

"Quero encorajar a to-
dos, não se cansem, conti-
nuem motivados, isto vai 
passar, tal como a chuva, a 
doença, isto um dia vai pas-
sar e voltaremos a ter paz, 
mas antes de lá chegarmos, 
continuemos empenhados", 
disse a governante.

Segundo a dirigente, al-
guns agentes da lei e ordem 
da província de Cabo Del-
gado estão a divulgar infor-
mações secretas ao inimigo, 
que, além da segurança, está 
a pôr em causa o combate 
ao terrorismo. 

"O nosso trabalho é bas-
tante e há quem diz que é 
espinhoso, mas os espinhos 
são esses que estamos a 

criar quando temos desvios 
de comportamentos, não 
temos sigilo profissional, e 
saímos para informar os ini-
migos onde estão as nossas 
forças", revelou a ministra 
do Interior.

Outros problemas con-
siderados graves e preocu-
pantes em Cabo Delgado 
são o abandono do posto 
de trabalho e consumo de 
álcool por parte de alguns 
agentes da lei e ordem que 
deixam a segurança em 
Cabo Delgado cada vez 
mais vulnerável.

"Consta-nos que há, aqui, 
abandono do posto. É in-
concebível que um agente 
da Polícia que jura à bandei-
ra, que promete servir ao 
Estado, jura entregar a sua 
vida se necessário, abando-
ne a instituição", revelou a 
ministra do Interior.

Prossegiu: "Esses compor-
tamentos desviantes por 
parte agentes que têm a 
missão de garantir a ordem 
e tranquilidade públicas es-
tão a criar um ambiente de 
insegurança para a popula-
ção e a deixar as cidades e 

vilas vulneráveis a acções 
criminais, especialmente as 
que estão localizadas nas 
zonas consideradas seguras, 
onde mesmo os governan-
tes e dirigentes se sentem 
inseguros e têm sido víti-
mas de assaltos às suas re-
sidências".

"Estamos a falhar quan-
do os chefes do sector que 
têm a tarefa de interagir 
com a população não fazem 
o seu papel, procurando sa-
ber quem e onde mora, isso 
permite que um bandido 
se acomode nos bairros e 
planifique as suas incursões 
enquanto está lá. Não faz 
sentido que um membro 
da UPAI (Unidade de Pro-
tecção de Altas Individua-
lidades) abandone o seu 
posto e permita que as re-
sidências dos dirigentes se-
jam assaltadas, deixando em 
insegurança. Continuamos 
a falhar quando elementos 
da UIR (Unidade de Inter-
venção Rápida), no lugar de 
sacrificar suas vidas para 
combater o terrorismo no 
Norte da província, sai do 
seu posto e vai beber, tor-

na-se bêbado", explicou a 
ministra do Interior.

Devido à gravidade da si-
tuação de indisciplina dos 
agentes da lei e ordem, a 
ministra do Interior exigiu 
mudanças urgentes.

Embora seja satisfatório 
o trabalho levado a cabo 
pela Polícia da República de 
Moçambique e pelas áreas 
do MINT, exigiu o melhora-
mento em alguns aspectos, 
de modo a harmonizar os 
esforços empreendidos a 
todos níveis.

"Vamos deixar de ser cor-
ruptos, indisciplinados, pre-
guiçosos e faltosos no tra-
balho. Estas práticas devem 
morrer e serem sepultadas, 
não daqui a oito dias nem 
trinta dias, devem morrer 
agora, porque não faz senti-
do", apelou Massingue.

Além de Pemba, a minis-
tra do Interior visitou o 
Teatro Operacional Norte 
para avaliar a situação de 
segurança e a logística dos 
agentes da lei e ordem en-
volvidos no combate ao 
terrorismo em Cabo Del-
gado.

Arsénia Massingue, Ministra do Interior, encorajou, no último Domingo (12), numa das posições em Mapalanganha, no 
distrito de Palma, província de Cabo Delgado, as Forças de Defesa e Segurança (FDS), a continuarem empenhadas no 
combate ao terrorismo.
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Alusivo ao Dia do Metical e Massacre da Moeda

Na palestra,o Se-
c re t á r i o - g e r a l 
da Organização 

Continuadores de Moçam-
bique, Danilo Aly Teixeira, 
explicou que a mensagem 
para esta data: "temos de 
recordar este dia como 
um dia histórico,  tendo em 
conta que além de ser o dia  
da Criança Africana  é o dia 
do Massacre da Moeda e 
do Metical". 

"E nos como organização 
de enquadramento e de-
senvolvimento das crianças 
moçambicanas temos esta-
dos a desenvolver activida-
des no sentido de incutir 
valores patrióticos para as 
crianças. É nesse contexto, 
que realizamos esta pales-
tra  cujo o objectivo é es-
sencialmente falar do dia 
16 de Junho porque é im-
portante para os "petizes" 
conhecerem  não só a his-
tória de Moçambique, mas 
sim, também a história de 
África. Basicamente é uma 
conversa que tivemos com 
as crianças que incidiu na 
questão da poupança e da 
importância do dia do me-
tical".

Para Danilo Teixeira, o dia 
16 de Junho - "É um dia de 
reflexão tendo em conta o 
que se está a passar, sobre-
tudo, em Cabo Delgado. So-
mos solidários com todas 
as populações que estão a 
sofrer  com os ataques dos 
terroristas e, em particular 
as crianças que estão a ser 
cortadas dos seus direitos. 
O nosso apelo é que tenha-
mos todos a consciência de 
que o país é uno e indivisí-
vel e temos que nos abra-
çar".

O Secretário-geral da 
Organização Continuado-
res acrescenta ainda que, 
as referidas datas para além 
de serem um dia de festa 
também servem para uma 

reflexao. "O nosso desejo 
é que haja consciência nos 
adultos. É preciso propiciar 
um bom ambiente para as 
crianças porque de facto 
elas são o futuro. O nosso 
esforço tem que ser para 
que elas sejam boas pes-
soas e tenham um bom 
espaço de amor e carinho  
para poderem dar continui-
dade a  toda obra que foi 
feita  a nível do país, a nível 
das Nações e do Mundo".

Teixeira referiu que, o 
trabalho que a sua institui-
ção tem desenvolvido, é um 
trabalho de complementa-
ridade que a organização 
de continuadores faz  de 
várias formas, e uma delas 
é: atividade  recreativa e 

educativa.
 Sobre os ganhos que a 

criança moçambicana já 
adquiriu no país - a fonte 
deu  exemplo, da Lei Con-
tra as Uniões Prematuras 
que foi aprovada em 2019 
na Assembleia da República, 
e acrescentou que,existem 
outras ferramentas muito 
importantes para o benefí-
cio das crianças. 

Por sua vez, a palestrante 
Efigênia Alfenete, Gesto-
ra de Produtos e Serviços 
no BCI, disse à plateia que,  
não se poupa apenas com 
dinheiro. "Em casa , pode-
mos poupar no uso da água, 
gás , eletricidade, etc. Pou-
par é não usar algo no pre-
sente para usá-lo no futuro. 
Poupar é guardar parte do 
dinheiro que separamos no 
presente para utilizar no fu-
turo".

Efigenia Alfenete diz que, 
as gerações mais crescidas 
(adultos)  não ensinam as 
crianças a saber poupar 
porque acreditam que as 
crianças não tem preocupa-
ção, daí que, não precisam 
de saber como gerir o di-
nheiro.

Moçambique celebrou nesta Quinta-feira, dia 16 de Junho de 2022,  o Quadragésimo Segundo Aniversário do Dia do 
Metical, Dia da Criança Africana e o Dia do Massacre da Moeda. Nesta data, a Organização Continuadores de Moçambi-
que em parceria com o Banco Comercial e de Investimentos (BCI), organizaram uma palestra sobre literacia financeira 
com o objectivo de  incutir valores patrióticos  para as crianças.

Continuadores e BCI dão palestra para crianças em como poupar 

O Conse lho 
Empresarial 
distrital de 
Mandimba, 
no Niassa, 

considera de perigoso a 
prevalência no distrito, do 
mercado cambial informal 
de conversão do Kwacha, 
moeda malawiana e Metical, 

moeda nacional.
O Presidente do Conse-

lho Empresarial Distrital 
de Mandimba, José Manuel 
Ferreira, considera que a 
movimentação de somas 
elevadas de dinheiro expõe 
em público os praticantes, 
correndo o risco de serem 
assaltados por criminosos.

Falando por ocasião do 
Dia do Metical, que se as-
sinala no país, José Ferreira 
defende a abertura de uma 
casa de câmbio ao nível do 
distrito para acabar com 
esta prática e consequente-
mente a colecta de impos-
tos e taxas para o Governo 
moçambicano. 

Moçambique celebrou nesta Quinta-feira, o quadragésimo segundo aniversário do dia do Metical, a moeda que simbo-
liza todos os heróis que deram o melhor de si para o alcance da cidadania.  

Empresários deploram prevalência do câmbio informal em Niassa
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Uma delegação de deputados do Gabinete da Juventude Parlamentar, chefiado pela respectiva Presidente, Oliva Ma-
tavele, participa de 15 a 16 de Junho corrente, em Sharm El Sheik, no Egipto, na Conferência Internacional de Jovens 
Parlamentares sobre mudanças climática onde, partilharam a experiencia de Moçambique na gestão das sistemáticas 
calamidades que tem assolado o pais.

Deputados moçambicanos falam sobre mudanças climáticas no Egipto

Durante o debate sobre 
o assunto, a Presidente do 
Gabinete da Juventude Par-
lamentar disse que Moçam-
bique, devido a sua locali-
zação geográfica, continua 
a ser um dos países mais 
vulneráveis dos desastres 
naturais, igualmente, reco-
nhecido pelo Mundo como 
Campeão de Gestão de Ris-
cos e Desastres Naturais e 
dos impactos da pandemia 
da Covid-19.

Olívia Matavele deu como 
exemplo, a última épo-
ca chuvosa e ciclónico, na 
qual o país foi afectado por 
vários eventos extremos 
de origem climática, com 
destaque para quatro sis-
temas tropicais que varia-
ram entre as categorias 1 
e 4, que não deram tempo 

para recuperar totalmente 
as infra-estruturas e produ-
ção agrícola, antes do ciclo-
ne seguinte, tendo causado 
cerca de 1,043 milhões de 
pessoas afectadas, 368 feri-
dos, 142 óbitos e 97.7 mil 
famílias deslocadas.

Segundo a Presidente 
do Gabinete da juventude 
parlamentar, para conferir 

a resiliência financeira, o 
Governo de Moçambique 
criou o fundo de Gestão de 
Calamidades em 2019, cujo 
objectivo principal é de su-
portar os encargos dos di-
versos órgãos e organismos 
que intervêm na Gestão de 
Desastres.

Segundo a deputada, o 
país continua a envidar es-

forços para atingir, até ao 
ano de 2030, os níveis de 
62% da contribuição das 
energias renováveis na ma-
triz energética, promoção 
de gestão sustentável de re-
cursos florestais virado ao 
mercado de carbono, com 
vista ao alcance aos Objec-
tivos de Desenvolvimento 
Sustentável.

As sanções Americanas e do 
bloco Ocidental não surtiram 
o efeito esperado, pelo con-
trário colocou na economia 
dos EUA e da União Europeia 
em estado débil e extrema-
mente flutuante, são os últi-
mos indicadores económicos.

Os países do Ocidente Eu-
ropeu e os Estados Unidos 
estão em pânico porque a Fe-
deração da Rússia consolida 
a sua economia com sucesso, 
afirmam os economistas eu-
ropeus e americanos.

A Rússia está a vender gran-
des quantidades de petróleo à 
Índia a preço razoável que por 
sua vez é vendido à Europa a 
preço alto, o que beneficia a 

economia Russa e Indiana.
A Europa está a pagar caro 

por impor sanções ao negar 
comprar o gás e o petróleo 
da Rússia. Segundo os obser-
vadores políticos a Europa 

Ocidental é culpada ao satisfa-
zer as estratégias erradas dos 
Estados Unidos da América 
que também está em apuros 
com a subida inflacionária do 
preço do combustível e o cus-

to de vida na América.
Fontes próximas à casa 

branca são unânimes em re-
conhecer que a saída para a 
crise não é apoiar a aventura 
da Ucrania de lutar até ao úl-
timo soldado, mas sim obrigar 
Vlodimir Zelensky a ser mais 
realista e encontrar a melhor 
solução para acabar com a 
guerra e salvar a Ucrânia de 
uma catástrofe sem preceden-
te.

Foi um tiro que saiu pela 
culatra as sanções Americanas 
e Aliados europeus contra a 
Rússia.

De salientar que, no dia 12 
de Junho, a Federação da Rús-
sia festeja o seu dia Nacional. 

O governo Norte Americano reconheceu nesta Terça-feira, que a economia da Rússia está mais forte desde o começo 
da Operação Militar do seu exército no leste Ucraniano, informou o Secretário das Finanças.

Economia russa assusta os Estados Unidos e Aliados
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Mabunda e Vidal apresentam "O Apetrechar do Tempo"

O Camões – Centro Cultural Português em Maputo, vai  inaugurar a exposição  "O Apetrechar do Tempo", no próxi-
mo dia 21 de Junho, na Terça-feira, do artista Gonçalo Mabunda, com a participação especial do artista Francisco Vidal. 

Após a exposição "Os 
Mabundas", apresentada em 
2019 no mesmo espaço do 
Centro Cultural Português, 
Gonçalo Mabunda volta 
a ocupar as salas do "Ca-
mões" com criações mais 
recentes, produzidas a par-
tir do seu novo espaço de 
trabalho. 

 Para este projecto foi 
convidado Francisco Vidal, 
um talentoso artista reco-
nhecido pelas suas instala-
ções de pintura traçando 
poderosas linhas caligráfi-
cas sobre telas de serigrafia, 
em cores vivas e variados 
esquemas cromáticos. O 
artista Francisco Vidal des-
locou-se propositadamente 
a Moçambique para partici-
par neste projecto e criar 
também, em conjunto com 
Mabunda, uma obra/instala-
ção reflexiva.

 A instalação referida in-
terseta e promove o en-
contro entre linguagens e 
expressões distintas, que 
transitam da escultura para 
a pintura, e justapõem cria-
ções que se cruzam em vi-
vências e inspirações cubis-
tas de certa forma comuns, 
mas que se distinguem pela 
singularidade de percursos 
artísticos naturalmente dis-

tintos.
 Esta exposição é uma 

oportunidade única para o 
público poder usufruir da 
colaboração entre estes 
dois artistas estabelecidos 

e reconhecidos internacio-
nalmente no mundo da arte 
contemporânea.

 Para António Costa Mou-
ra, Embaixador de Portugal 
em Moçambique:"A exposi-

ção é, sem dúvida, uma ex-
celente oportunidade para 
podermos dar a conhecer 
ao público os novos traba-
lhos de Gonçalo Mabunda e 
observar o resultado deste 
feliz e inédito encontro que 
acontece em Moçambique 
entre estes dois magníficos 
artistas".

 Por sua vez, Rui Barros, 
Administrador Delegado 
do Absa Bank Moçambique, 
disse que a instituição que 
dirige apoia a promoção da 
arte e da cultura do País 
porque tem sido um dos 
"nossos compromissos e é 
com orgulho que nos jun-
tamos ao Camões – Cen-
tro Cultural Português em 
Maputo na promoção desta 
exposição com dois artis-
tas singulares que através 
da sua arte nos mostram 
como juntos podemos ir 
mais longe e que a criação 
do futuro que desejamos, 
para as gerações vindouras, 
são o reflexo das nossas ac-
ções hoje".

 "O Apetrechar do Tem-
po" ficará patente ao pú-
blico até ao próximo dia 
31 de Agosto na Galeria do 
Camões, de Segunda a Sá-
bado, entre as 10h00 e as 
17h00. Entrada livre.
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Megan Thee Stallion quer que Tory Lanez  vá para a cadeia

Jennifer Lopez se arrepende de dividir palco com Shakira

A cantora Megan Thee Stallion está se abrindo sobre os dolorosos efeitos prolongados, físicos e emocionais do inci-
dente de Julho de 2020 em que Tory Lanez atirou no pé dela .

Em 2020, Jennifer Lopez e Shakira dominaram o palco do Super Bowl e realizaram uma incrível performance no show 
que acontece todos os anos no intervalo da final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos.

A rapper disse em Julho 
que espera ver Lanez, 29, 
atrás das grades, já que o in-
cidente a marcou de várias 
maneiras.

"Quero que ele vá para a 
cadeia", disse ela. "Eu quero 
que ele vá para a cadeia".

Para Megan, o tiroteio, 
que ela disse anteriormente 
ter ocorrido após uma dis-
cussão entre ela, sua amiga 
e Lanez enquanto voltavam 
para casa de uma reunião à 
beira da piscina na casa de 
Kylie Jenner , parecia uma 
traição, pois ela acredita-
va que ela e Lanez tinham 
uma "conexão real", embo-
ra platônica. Um detetive 
do LAPD testemunhou em 
uma audiência preliminar 
em Dezembro que Lanez 
gritou "Dance, cadela!" an-
tes de atirar.

"Achei que ele me conhe-
cia. E nunca pensei que ele 
teria atirado em mim", disse 

ela. "Eu nunca coloquei mi-
nhas mãos sobre esse ho-
mem. Eu nunca fiz nada com 
ele. Houve uma discussão. 
As pessoas discutem todos 
os dias. Amigos discutem 

todos os dias".
A vencedora do Grammy 

disse à RS que passou por 
uma cirurgia na noite do 
tiroteio e passou aproxi-
madamente quatro dias em 

um hospital da Califórnia 
para tratar feridas que ela 
inicialmente disse à polícia 
e aos médicos que foram 
resultado de pisar aciden-
talmente em vidro. Megan 
também revelou que teve 
que recorrer à fisioterapia 
para aprender a andar no-
vamente.

"Ainda tenho fragmen-
tos de bala nos meus pés 
agora", disse ela. "Eu estava 
com muito medo de não 
poder mais ser Megan Thee 
Stallion. E eu estava fodida".

"De alguma forma eu me 
tornei a vilã", disse Megan. 
"E eu não sei se as pessoas 
não levam isso a sério por-
que eu pareço forte. Eu me 
pergunto se é por causa da 
minha aparência. É porque 
eu não sou leve o suficien-
te? É porque eu não sou 
branco o suficiente? Não 
pareço que valha a pena ser 
tratada como uma mulher?

Na época, as canto-
ras levantaram o 
estádio com músi-

cas como "She Wolf", Hips 
"Don’t Lie", "Jenny From 
The Block" e "Let’s Get 
Loud". Apesar de tudo ter 
dado certo, Jennifer aca-
ba de admitir que dividir o 
palco com a colega foi uma 
péssima ideia.

A revelação foi feita du-
rante a exibição do seu 
documentário, "Halftime", 
da Netflix e que estreia no 
próximo 14 de junho. "Essa 
é a pior ideia do mundo, 

deixar que duas pessoas fa-
çam o Super Bowl. É a pior 
ideia do mundo", disse Jen-
nifer frustrada com a per-
formance.

"Nós temos seis minu-

tos [cada uma]. Temos 30 
segundos de uma música 
e, se tirarmos um minuto, 
é isso, temos cinco restan-
tes. Mas precisamos cantar 
certas músicas. Temos que 

ter nossos momentos de 
canto. Não vai ser uma re-
visão de danças. Temos que 
cantar nossa mensagem. Se 
vão ser duas atrações, eles 
deveriam ter nos dado 20 
minutos. Isso é o que eles 
deveriam ter feito", diz  a 
cantora.

O empresário de Jennifer 
Lopez, Benny Medina afir-
mou que "Foi um insulto 
acharem que seria neces-
sário ter duas mulheres la-
tinas para ocupar um lugar 
que historicamente é de 
uma pessoa só".



Conheça alguns pesadelos constantes que podem ser sintoma precoce 

de doença

11Sexta-feira, 17 de Junho de 2022 SaúdeSaúde

Os quatro principais sintomas de cancro nas mulheres

Pesadelos frequentes numa fase tardia da vida podem ser os primeiros sinais de Parkinson, uma doença 
neurodegenerativa que afeta, sobretudo, o sistema motor, sugere um estudo recente da Universidade de Bir-
mingham, no Reino Unido, que acompanhou 3.818 homens mais velhos com funcionamento cerebral típico 
durante 12 anos. 

O cancro da mama é o 
tipo de doença oncológica 
mais prevalente entre as 
mulheres e corresponde 
à segunda causa de mor-
te por cancro, na mulher. 
Dados da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, em Por-
tugal, mostram que são de-
tetados anualmente cerca 
de sete mil novos casos de 

cancro da mama e 1.800 
mulheres morrem com esta 
doença.

Segundo o portal Metro 
World News, alguns dos 
sintomas de cancro em mu-
lheres podem ser:  1- Perda 
de peso sem razão aparen-
te, 2- Inchaço, 3- Alterações 
mamárias, e 4- Mudanças na 
menstruação.

Os investigado-
res descobri-
ram que quem 
relatou pesa-

delos constantes são está 
duas vezes mais propenso 
a desenvolver Parkinson 
nos 12 anos seguintes. Além 
disso, durante os primeiros 
quatro anos do estudo, os 
pesadelos foram associados 
a um risco seis vezes supe-
rior de vir a sofrer desta 
doença neurológica. Uma 
das explicações para este 
fenómeno é a alteração da 
atividade no córtex frontal, 
que regula a emoção duran-
te o sono, à medida que o 
cérebro masculino envelhe-
ce. 

"Embora possa ser benéfi-
co diagnosticar a doença de 
Parkinson precocemente, 
há muito poucos indicado-
res de risco e muitos deles 
exigem exames hospitalares 
caros", afirma o neurologis-
ta Abidemi Otaiku, da Uni-
versidade de Birmingham. 

Embora defenda que "seja 
necessário realizar mais es-
tudos" nesta área, diz que 
"identificar o significado de 
pesadelo pode indicar que 
indivíduos que experien-
ciam mudanças dos seus 
sonhos na velhice sem qual-
quer razão aparente devem 
procurar aconselhamento 
médico".

Alguns dos sintomas de 
Parkinson incluem: Tremu-

ras, Rigidez muscular, Difi-
culdade em caminhar, Difi-
culdade em equilibrar-se, e 
Dificuldade em engolir.

Recorde-se que demên-
cia é um termo genérico 
utilizado para designar um 
conjunto de doenças que 
se caracterizam por altera-
ções cognitivas que podem 
estar associadas a perda 
de memória, alterações da 
linguagem e desorientação 

no tempo ou no espaço. 
Para a maioria não existe 
tratamento e também não 
há uma forma definitiva de 
prevenir a demência. 

A Organização Mundial de 
Saúde estima que existam 
47.5 milhões de pessoas 
com demência em todo o 
mundo, número que pode 
chegar os 75.6 milhões em 
2030 e quase triplicar em 
2050, para 135.5 milhões. 

Milhões de pessoas vivem com o diagnóstico de cancro em todo o mundo. Existem vários tipos, com sintomas 
muito diversos, pelo que só um médico pode determinar a origem dos sintomas. Porém, saber identificar os 
principais sinais de alerta, mesmo que ligeiros, é fundamental para obter um diagnóstico precoce e para que o 
tratamento seja o mais eficaz possível.



Thani e Maduro, que re-
ceberam honras militares 
em Diwan al Amiri, sede 
administrativa do chefe de 
Estado catariano, discuti-
ram "relações de amizade 
e cooperação conjunta, e 
perspectivas de expandi-
-las em benefício dos povos 
dos dois países", informou 
a agência de notícias oficial 
"QNA".

A reunião focou particu-
larmente na cooperação 
nos "domínios da energia, 
economia, investimento, 
agricultura e turismo, além 
da troca de pontos de vista 
sobre as principais questões 
regionais e internacionais", 
acrescentou a agência.

Esta é a terceira visita ofi-
cial que o líder venezuela-
no realiza desde 2015 ao 
Catar, que não é membro 
da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo 

(OPEP), como é o caso da 
Venezuela, embora seja 
uma das maiores potências 
mundiais neste âmbito, com 
uma das maiores rendas 
per capita do planeta.

Maduro disse na sua che-
gada a Doha, que o objecti-
vo da sua visita é "reforçar 
e expandir as relações de 
união e complementari-

dade ao mais alto nível", e 
esperava "uma agenda fru-
tífera e bem-sucedida", de 
acordo com a sua conta 
oficial no Twitter.

No Kuwait, o chefe de Es-
tado venezuelano afirmou 
ter criado "uma comissão 
conjunta com planos de 
cooperação específicos" e 
convidou o fundo de inves-

timento do Kuwait e em-
presários privados a inves-
tir no seu país.

O presidente venezuela-
no iniciou a sua viagem in-
ternacional em 7 de Junho, 
e desde então assinou acor-
dos de vários tipos, com 
foco "nas áreas de ciência 
e tecnologia, agricultura, 
transportes, energia, turis-
mo e cultura", de acordo 
com a equipe de imprensa 
presidencial que o acompa-
nha.

Maduro recebeu o apoio 
do líder supremo Ali Kha-
menei, que elogiou a "re-
sistência" da Venezuela aos 
Estados Unidos, e selou 
um acordo de cooperação 
estratégica de 20 anos, que 
prevê a cooperação entre 
os dois países nos sectores 
de petróleo, petroquímico, 
turístico, alimentar e tecno-
lógico. 
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O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi recebido nesta Quarta-feira pelo emir do Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, 
como parte de uma viagem internacional que busca expandir a cooperação econômica e comercial do país sul-americano, 
o que também o levou a Turquia, Argélia, Irã e Kuwait.

Maduro reforça cooperação econômica e comercial com Catar

O Presidente Queniano, Uhuru Kenyatta, pediu na quarta-feira o envio de uma força regional para o leste da 
República Democrática do Congo para restaurar a paz.

Quênia pede força regional contra rebeldes da RDCongo 

"Peço a mobilização 
da Força Regional 
da África Oriental 
sob os auspícios 
da Comunidade da 

África Oriental (EAC)", 
disse Kenyatta em comu-
nicado.

O "conflito aberto" em 
curso na região ameaça 
inviabilizar os esforços 
políticos para restaurar a 
ordem no país de 90 mi-
lhões de pessoas, acres-
centou.

Os chefes militares re-
gionais dos sete países da 
EAC devem se reunir no 
Domingo para finalizar os 
preparativos para o envio 

da força regional, disse 
Kenyatta.

"A Força Regional da 

África Oriental deve ser 
enviada imediatamente 
para as províncias de Itu-

ri, Kivu do Norte e do Sul 
para estabilizar a região e 
restaurar a paz", disse.
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Com a conclusão 
do nível A da CAF, 
os 25 técnicos são 

agora elegíveis para treina-
dores principais das equi-
pas que militam no Mo-
çambola, de acordo com 
o regulamento da FMF ac-
tualmente em vigor.

O curso de nível A da 
CAF não era ministrado 
no País desde 2016. Con-
tudo, esta acção decorreu 
no âmbito da nova con-
venção da Confederação 
Africana de Futebol (CAF), 
na qual os técnicos de eli-
te são certificados após a 

conclusão de quatro mó-
dulos teóricos e práticos, 
conforme explicou Abdul 
Abdulá, facilitador do cur-

so.
"Eles puderam colher o 

máximo dos conhecimen-
tos sobre treinamento, 

quer nos aspectos teóri-
cos, quer nos práticos do 
dia-a-dia. Por isso estão 
capacitados a trabalhar em 
qualquer clube com mais 
qualidade", explicou o ins-
trutor técnico da CAF.

A mesma posição foi de-
fendida por Abdul Omar, 
que depois de receber a 
certificação garantiu estar 
mais preparado para trei-
nar qualquer clube no País.

No seu estilo caracterís-
tico, o técnico lançou um 
desafio aos clubes de modo 
a que "olhem para nós, pois 
não se vai arrepender".

Após formação: treinadores estão capacitados a treinar em qualquer 

clube
Um total de 25 treinadores moçambicanos terminaram na Sexta-feira, 10 de Junho, o curso de certificação de Elite da 
CAF, uma acção de formação promovida pela Federação Moçambicana de Futebol (FMF).

Isentos da frase de 
grupos, os Mambas 
entram para a pro-
va directamente para 
aos quartos-de-final e, 
conforme ditou o sor-

teio, terão pela frente uma 
África do Sul de qualidade 
dupla: anfitriã e campeã em 
título.

 Aliás, a África do Sul foi 
responsável pela eliminação 
de Moçambique na última 
edição da COSAFA, por 3 
– 0. O combinado nacional 
era, na altura, orientado por 
Horácio Gonçalves.

Estas duas selecções fa-
zem parte do lote de um 
total de seis isentas da fase 
de grupos, nomeadamente 
o Madagáscar e a Namíbia, 
por sinal também adversá-
rias nos quartos, a Zâmbia 
que enfrentará o vencedor 
do grupo A e o Senegal, 
vice-campeão em título e 

convidado, cujo oponente 
saíra do grupo B.

O seleccionador nacional 
de futebol, Chiquinho Con-
de, reconhece o valor dos 
"Bafana Bafana", adversário 
dos Mambas e diz que os 
Mambas vão, acima de tudo, 
desfrutar desta partida.

 "É um adversário difícil 
porque é o país que orga-

niza o torneio. No passado 
recente, a nossa experiên-
cia com a África do Sul não 
tem sido boa, mas vamos 
inverter este cenário, que 
só pode mudar se, efectiva-
mente, os Mambas e toda 
a estrutura que os rodeia 
tiverem foco e trabalharem 
a todo o gás para que se al-
cance o sucesso".

"Mas, para inverter, te-
mos que trabalhar e vamos 
tentar utilizar a semana de 
4 a 10 para trabalharmos 
os aspectos da nossa ideia 
de jogo com o grupo com 
o qual já vínhamos a traba-
lhar aquando da paragem 
anterior do Moçambola, 
porque o jogo com a África 
do Sul é dia 13. Vamos ter 
que encarar este jogo com 
naturalidade  e desfrutar 
do momento”, acrescentou 
Conde".

A par dos desafios dos 
quartos, o sorteio inse-
riu, no grupo A, as forma-
ções de Angola, Comores, 
Seychelles e Botswana, en-
quanto que o grupo B é for-
mado pelo Lesotho, Malawi, 
Maurícias e Eswatini. De re-
cordar que a prova será dis-
putado de 05 a 17 de Julho, 
no Moses Mabhida Stadium, 
Durban.

Assim ditou o sorteio realizado esta Terça-feira, 15 de Junho, na cidade sul-africana de Durban, a que por sinal acolherá 
a prova entre os dias 05 e 17 do próximo mês de Julho.

Mambas entram directamente para aos quartos-de-final da Cosafa
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A atleta sofreu uma 
contusão mus-
cular numa coxa, 

contraída na sequência da 
perseguição que fez a um 
homem que tentou roubar-
-lhe o automóvel, em Var-
sóvia.

Um estranho invadiu 
o meu carro. Eu própria 
prendi-o e entreguei-o à 
polícia. Infelizmente, paguei 
por isso, contou, através 
das redes sociais.

 "O meu objectivo é Paris 

2024, estou motivada para 
fazer a minha reabilitação 
da melhor forma possível", 
disse a atleta, que também 
assumiu ir faltar aos Eu-
ropeus, que decorrem um 
mês depois, em Agosto, em 
Munique.

A recordista mundial, de 
36 anos, sofreu uma con-
tusão muscular na coxa na 
Quinta-feira passada,  em 
Varsóvia enquanto perse-
guia um homem que ten-
tou roubar a sua viatura.

Sexta-feira, 17 de Junho de 2022Desporto Internacional

Anita Wlodarczyk falha mundial 

após assalto

A polaca Anita Wlodarczyk, de 36 anos, tricampeã olímpi-
ca do martelo, vai falhar os Mundiais de Oregon-2022, em 
Julho, devido a uma situação, no mínimo, caricata.

Carlo Di Benedetto (2' 
e 14'), Gonçalo Alves 

(13'), Xavi Barroso (21') e 
Rafa (27') foram os autores 
dos golos da partida, numa 
tarde em que Pinto da Cos-
ta, presidente dos dragões, 
foi presença notada nas ban-
cadas. 

As águias tentaram cor-
rer atrás do prejuízo, no-
meadamente na segunda 
parte, mas acabariam por 

abandonar o reduto do rival 
sem qualquer golo marcado, 
também por conta da tarde 
inspirada de Xavi Malián e 
Tiago Rodrigues. 

O próximo jogo entre 
Benfica e FC Porto, o segun-
do desta série, está agenda-
do para o próximo Domin-
go no Pavilhão da Luz. Os 
dragões estão, agora, a duas 
vitórias de conquistar o títu-
lo de campeão nacional. 

O FC Porto recebeu e goleou o Benfica (5-0), esta Quinta-feira, no primeiro jogo da final do playoff do campeonato 
nacional de hóquei em patins. Num encontro disputado no Dragão Arena, a equipa azul e branca foi mais eficaz e ao 
intervalo já vencia por quatro golos de diferença. 

Dragões com vitória categórica diante do rival

Os trabalhos de preparação 
para o torneio africano, que se 
vai disputar de 05 a 17 de Ju-
lho, na África do Sul, começam 
em 28 de Junho, e neles par-
ticipam apenas jogadores que 
evoluem nos campeonatos in-
ternos de cada país.

Dos 30 convocados, 10 se-
rão dispensados, uma vez que 
a seleção angolana, que está 
inserida no Grupo A, com as 

congéneres das Ilhas Como-
res, Seychelles e Botswana, vai 
inscrever apenas 20 dos pré-
-selecionados.

Para a baliza, Pedro Gonçal-
ves chamou Neblú, Augusto 
Mualucano e Kambila, enquan-
to na defesa o português vai 
contar com Tó Carneiro, Da-
nilson, Domingos Razão, Edi 
Afonso, Kinito, Caranga, Kia-
londa Gaspar, Paizo e Vidinho.

O Selecionador Angolano, o português Pedro Gonçalves, 
convocou nesta Quinta-feira 30 futebolistas para a Taça 
COSAFA, torneio anual para as Seleções da África Austral. 

Angola convoca 30 futebolistas 

para Taça COSAFA


