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Candidatos a bastonário cruzam-se em Nampula 
A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) realiza sábado próximo, 25 de Março a eleição 
do novo bastonário, que vai dirigir os destinos da classe nos próximos quatro anos. Actualmente em 
campanha eleitoral, os três candidatos escolheram Nampula como palco preferencial para a caça ao 
voto. Depois de sexta-feira Carlos Martins ter escalado esta cidade nortenha, hoje Vicente Martins 
e Andre Júnior também estão nesta urbe.
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Porque estamos no 
mês da mulher, o 
nosso jornal inicia, 

na sua edição de hoje, uma 
série de reportagens em que 
elas (as mulheres), na primei-
ra pessoa, trazem depoimen-
tos que demostram as suas 
conquistas e resiliência, ante 
a dificuldade do dia-a-dia, 
lutando pela sobrevivência, já 
difícil nos dias de hoje, para a 
maioria dos cidadãos.

Delfina Armando tem 32 
anos de idade, é uma das mu-
lheres que desde cedo, decidiu 

ganhar a vida praticando o 
comércio nos mercados da ci-
dade de Nampula. Nasceu em 
Mecuburi, um distrito do in-
terior e conta que saiu da casa 
dos seus pais quando tinha 9 
anos de idade, para se juntar 
com a tia no bairro de Mur-
rapaniua, na cidade capital. O 
objectivo era tentar estudar 
dada a falta de condições dos 
progenitores.

Na capital provincial, Del-
fina Armando começou a 
frequentar a 4ª classe e nos 
tempos livres auxiliava a sua 
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tia nos seus negócios de ven-
da de comida, principalmente 
no mercado grossista de Wa-
resta, situação que se prolon-
gou até 2007, altura em que se 
envolveu precocemente com 
um jovem, tendo culminado 
com a gravidez indesejada.

Por essa situação, segundo 
Delfina Armando, foi expulsa 
da casa da tia, acção que im-
possibilitou na continuidade 
dos estudos, abraçando desta 
forma a vida adulta com ape-
nas 16 anos.

Já na sua residência, a 

nossa entrevistada conta que 
teve dificuldades de encarar 
a vida, tendo iniciado o negó-
cio de venda de bolinhos fei-
tos na base de trigo, por causa 
da falta de dinheiro.

“Tive dificuldades para 
conseguir me alimentar, por-
que o jovem que me engravi-
dou dependia dos seus pais e 
daquilo que conseguíssemos, 
acumulávamos, dai, iniciei 
com o negócio de bolinhos 
com apenas 100 meticais”, re-
velou Delfina.

Afirmou que, não teve 
êxitos praticando esta activi-
dade, razão pela qual, viu-se 
obrigada a recorrer outras 
alternativas para a sobrevi-
vência, desta vez, vendendo 
cabanga (bebida tradicional 
feita na base de milho), du-
rante 2 anos.

“Conseguia 700 meticais 
de lucro e comecei a pensar 
em outros planos e me veio a 
ideia de mudar de Nampula 
para o distrito de Alto Mo-
locué, na província da Zam-
bézia, isso no ano de 2014. 
Fiquei lá durante dois anos 
exercendo a mesma activida-
de”, frisou.

Depoimentos de histórias da vida

Delfina Armando, exemplo de forca, coragem e resiliência da mulher moçambicana
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José Arlindo, jorna-
lista da Televisão de 
Moçambique, é desde 

sábado passado, o novo secre-
tário provincial do Sindicato 
Nacional de Jornalistas (SNJ) 
em substituição de Hermínia 
Francisco, que esteve a frente 
da organização nos últimos 
13 anos.

Arlindo disputava o cargo 
com Rosa Inguane, jornalis-
ta da Agência de Informação 
de Moçambique (AIM), que 
obteve 11 votos contra 16 do 
concorrente vencedor.

Embora a província de 
Nampula conte actualmente 
com quase duas centenas de 
jornalistas, apenas 42 tinham, 
nesta conferência, direito a 
voto, por ter a situação de 

quotas regularizadas e so-
mente 28 estiveram presentes 
na conferência electiva.

A sétima conferência pro-
vincial do SNJ elegeu ainda 
Hermínia Francisco para o 
Conselho Nacional e dois de-
legados a Conferencia Nacio-
nal, a ter lugar ainda este ano, 
nomeadamente Rosa Inguane 
e Elísio João.

No seu manifesto, o candi-
dato vencedor promete lutar 
para união da classe e fisca-
lizar a violação dos direitos 
dos jornalistas, perpetradas 
pelo patronato, sobretudo no 
que diz respeito a pagamento 
de salários abaixo do mínimo 
exigido.

Em representação do Se-
cretário Geral da organização 

esteve presente na conferên-
cia o jornalista Assane Issa, 
que dirige a região norte, 
tendo lançado apelos ao novo 

elenco para se preocupar com 
as questões éticas da profis-
são.
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Disse que, naquele distrito 
localizado a norte da provín-
cia da Zambézia, o negócio de 
cabanga não tinha mercado e 
por conta da situação teve que 
voltar à Nampula para refazer 
os seus planos.

“Levei o stock que eu acu-
mulava e comecei outro ne-
gócio e desta vez, a venda de 
pedaços de frangos. A minha 
vida começou a seguir em 
frente, porque em média diá-
ria conseguia ganhar entre 
1000 e 1500 meticais de lu-
cro”, disse.

Ainda exercendo esta ac-
tividade, em 2015, Delfina 
Armando conseguiu com-
prar o seu terreno na zona de 
Nakahi, para além de levar 
os 4 filhos à escola dos 5 que 
tem. De seguida, construiu 
a sua casa de alvenaria, pese 
embora não tenha sido con-
cluída na totalidade.

Actualmente, Delfina Ar-

mando continua a exercer a 
actividade comercial e está a 
vender comida no mercado 
grossista de Waresta.

“Sou uma mulher feliz, 
porque consigo viver sem de-
pender de ninguém. O meu 
marido do pouco que conse-
gue, juntamos para posterior-
mente abrirmos outros pro-
jectos”, explicou.

No entanto revela que 
quando abraçou o mundo de 
negócio, Delfina Armando 
teve momentos de inglórias, 
devido a humilhação que pas-
sara com as outras mulheres 
chegando de ser apelidada de 
feiticeira.

Apesar das humilhações, 
Delfina Armando exorta as 
outras mulheres que se en-
contram em situações deplo-
ráveis a seguir o seu exemplo, 
procurando formas de sobre-
vivência, face ao actual custo 
de vida.

Judite Fernando, tem 36 
anos de idade, uma mulher 
que também carrega desde 
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cedo a responsabilidade de 
ajudar os seus filhos. Nasceu 
no distrito de Murrupula, 
onde chegou a concluir o en-
sino médio, na escola secun-
dária de Natikiri-Teacane, em 
2008.

“Por falta de ocupação, de-
cidi abraçar o negócio, ven-
dendo chamuças no mercado 
de Waresta. Daí, descobri um 
jovem que na altura trabalha-
va numa empresa de seguran-
ça privada, o qual tirou-me da 
casa dos meus pais”, referiu.

Volvidos um ano, Judite 
que reside no bairro de Mar-
rere, troca o negócio de cha-
muças com o de peixe seco e 
fez uma banca na sua residên-
cia. 

“Antes de ter filhos, já ven-
dia na minha banca que havia 
instalado na minha casa. Em 
2010 tive o primeiro filho que 
agora tem 13 anos de idade 
e está na 5ª classe. Três anos 
depois, tive o outro e o último 
em 2018, ano que perdeu a 
vida o meu marido”, contou.

Depois da morte do mari-
do, Judite não parou de ven-
der, ademais, ganhou a cora-
gem de continuar a exercer a 
sua actividade para alimentar 
os seus filhos.

“Quando perde vida o 
meu marido, não parei de 
vender, fui atrás do negócio 
e até consegui levantar outros 
produtos tais como sabão, de-
tergente em pó, açúcar e ovos. 
Esta mercadoria me rendeu 
bastante”, disse.

Como se não bastasse, a 
nossa interlocutora, começou 
a fazer xitique com as outras 
mulheres e como resultado 
conseguiu construir a sua 
casa, além de matricular os 
seus filhos à escola.

“A minha vida mudou 
quando iniciei o xitique de 
cinco mulheres e semanal-
mente tirava 200 meticais, daí 
comecei a bater meus blocos 
até construir a minha casa”, 
relatou.

Em Nampula
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Menor com tumor delicado operado no HCN
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Uma menor de três 
anos de idade, pa-
decendo de um tu-

mor abdominal, com cerca de 
quatro quilos de peso, foi sub-
metida à cirurgia, bem-su-
cedida, no Hospital Central 
de Nampula, na quinta-feira 
passada.

A menor que foi transfe-
rida do hospital distrital de 
Morrumbala, na província 
da Zambézia, tinha um tu-
mor que devido a gravidade 
da situação, foi evacuada para 
os serviços de pediatria da 
maior unidade sanitária da 
região norte do país, onde foi 
submetida à uma avaliação 
apurada.

Dalva Khossa, médica ci-
rurgiã, por sinal a responsável 
pela operação da menor, ex-
plicou que após a criança ser 
internada no Hospital Cen-
tral de Nampula, uma equipa 
multidisciplinar criada para 
o efeito iniciou uma série de 
análises, desde a testagem do 
hemograma até ecografias, 
com o intuito de salvar a vida 
da menor, pese embora da 
chegada tardia à unidade sa-
nitária.

“Operamos uma menor 
com tumor de pelo menos 4 
quilos e não foi fácil, porque 
precisou uma técnica alta-
mente apurada e a criança 
neste momento encontra-se 
fora do perigo apesar de ne-
cessitar de sangue”, referiu a 
fonte no próprio dia da cirur-
gia.

Devido a várias complica-
ções que resultam de doenças 
associadas, a operação da me-
nor levou aproximadamente 5 
horas de tempo, naquilo que 
foi das primeiras cirurgias 
mais complicadas, dai que o 
apelo foi para que pessoas de 
boa vontade a doem sangue.

“Quero aproveitar os ór-
gãos de comunicação social 
para pedir aos cidadãos para 
ajudar a criança, porque nes-
te momento encontra-se com 
pouco sangue no organismo 
por conta dos problemas que 
teve antes e durante a opera-
ção, associados a várias doen-
ças com principal destaque 
para a má nutrição”, relatou.

O director do Bloco Ope-
ratório do Hospital Central 
de Nampula, Rodolfo Ro-
bson, disse que, em média 
mensal, o seu sector tem sub-
metido a cirurgia, um total 
de 15 pacientes com maior 
ênfase para crianças com ida-
des compreendidas entre 3 a 
7 anos, provenientes de dife-
rentes pontos da região nor-
te, incluindo da província da 
Zambézia no centro do país.

Rodolfo Robson exorta 
aos pais e ou encarregados de 
educação a levarem os seus 
filhos às unidades sanitárias, 
caso sejam detectadas ano-
malias no organismo e acon-
selha-os a abdicarem de prá-

ticas costumeiras.
“Os pais têm levado as 

crianças ao hospital muito 
tarde, depois de terem passa-
do pela medicina tradicional, 
dai que chegam com tumores 
grandes e isso faz com que 
também o trabalho seja duro”, 
precisou.

Sem especificar o número 
de mortes durante as ope-
rações, o nosso interlocutor 
indicou que nem tudo corre 
bem, pois há casos em que, os 
pacientes são submetidos à ci-
rurgia e acabam falecendo de-
vido as várias complicações.

Pesava quatro quilogramas


