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Em busca de refúgio

População sitiada na zona costeira 
de Macomia morre no mar 

segundo escreve o Centro de integridade pública (Cip), 
milhares de pessoas estão sitiadas nas aldeias da zona costeira 
de macomia, sem poder se comunicar com a vila-sede distrital 
por via terrestre. para buscar refúgio em zona mais segura, 
a população está a usar embarcações precárias para navegar 
pelo oceano índico até à vila sede do distrito de mocímboa da 
Praia, que fica mais a norte.

No sábado passa-
do foi reportado 
o primeiro caso 
de morte por 
naufrágio de um 

casal que buscava sair de Qui-
terajo para uma zona mais se-
gura, usando um pequeno bar-
co de pesca. Não foi possível 
apurar a identidade dos malo-
grados mas se trata de residen-
tes do Posto Administrativo de 
Quiterajo, a mesma que sofreu 
um grande ataque por insurgen-
tes na semana passada. 

“As pessoas queriam refu-
giar-se em Mocímboa da Praia, 
usando um barco, porque os 
insurgentes deixaram claro, de-

pois do ataque, que iam voltar 
e não queriam os encontrar em 
Quiterajo se não carbonizavam-
-os”, informou uma fonte. No 
raio de cerca de 50 quilómetros 
que separa a vila-sede de Ma-
comia à costa não há circulação 
de pessoas nem de viaturas ci-
vis devido aos ataques. 

Assim, a população que se 
encontra a residir nessa zona 
está a usar o mar para chegar 
à zonas mais seguras. Desde o 
dia 31 de Agosto, só uma vez 
se fez a campanha em Quite-
rajo, pela Frelimo, organizada 
pela Directora de Serviços de 
Educação de Macomia. No 
mesmo dia, houve o ataque 

dos insurgentes. Promessas de 
campanha de Filipe em Cabo 
Delgado incluem acabar com 
os insurgentes.

O candidato da Frelimo à 
presidência da República, Fili-
pe Nyusi, trabalha desde sába-
do na província de Cabo Del-
gado, sua terra natal e alvo de 
ataques de insurgentes. Nyusi, 
que é o actual Presidente da 
República, fez várias promes-
sas em sete distritos por onde 
passou, incluindo acabar com 
os insurgentes… se for reeleito. 

Pemba foi o primeiro distri-
to visitado por Nyusi. O candi-
dato da Frelimo aterrou de um 
jacto executivo vindo das ceri-
mónias fúnebres do presidente 
Robert Mugabe no dia 14 de 
Setembro e dirigiu um comício 
popular no campo 25 de Setem-
bro. 

Na ocasião, o candidato da 
Frelimo pediu um minuto de si-
lêncio em memória às vítimas 

da tragédia ocorrida no campo 
25 de Junho de Nampula no 
passado dia 11 de Setembro. 
Aos eleitores de Pemba, o can-
didato da Frelimo prometeu 
atrair mais investimentos para 
gerar mais emprego e incenti-
vou à produção agrícola. 

No dia seguinte, Nyusi se-
guiu de helicóptero, para Chi-
úre. Num comício realizado no 
distrito de Chiúre no dia 15 de 
Setembro, o candidato da Freli-
mo prometeu dialogar com os 
insurgentes que têm atacado al-
guns distritos da província mas 
exigiu que esses mostrassem a 
cara. Ainda no mesmo distrito, 
o candidato da Frelimo prome-
teu expandir a rede de energia 
eléctrica. 

Depois de Chiúre, Nyusi 
viajou de helicóptero para Na-
muno, tendo chegado às 11h00 
a localidade de Milipone, onde 
foi recebido por membros e 
simpatizantes da Frelimo. Em 
Namuno, Nyusi prometeu 
construir uma estrada que 
liga o distrito e Montepuez, 
expansão da rede eléctrica, 
melhoramento das rodovias, 
ampliação de unidades sani-
tárias, construção de escolas 
e outras infra-estruturas caso 
seja reeleito no próximo quin-
quénio.

 De Namuno, Nyusi seguiu 
para Montepuez na compa-
nhia de Valigy Tualibo, can-
didato a Governador de Cabo 
Delgado, tendo chegado às 
15h00 onde orientou mais um 
comício no campo da empre-
sa Plexus. Na ocasião, Filipe 
Nyusi prometeu a recupe-
ração de algumas estradas e 

conclusão das obras Monte-
puez-Ruassa como também 
a construção de hospital de 
referência dando prioridade 
ao emprego para jovens de 
Montepuez. Segunda-feira 
(16 de Setembro), o candi-
dato da Frelimo deslocou-se 
para dois distritos alvos de 
ataques, Mocímboa da Praia e 
Muidumbe. Em Mocímboa da 
Praia, vila onde iniciaram os 
ataques dos insurgentes a 5 de 
Outubro de 2017, Nyusi pro-
meteu acabar com os ataques 
caso seja reeleito. 

Depois Nyusi seguiu para 
o distrito Muidumbe, na lo-
calidade de Muatide concre-
tamente no posto administra-
tivo de Miteda. Aqui Nyusi 
prometeu criar emprego para 
jovens, construir um hospital 
para o distrito, tendo inte-
ragido, depois, com comer-
ciantes locais. Por volta das 
14h, Nyusi deixou o distrito 
de Muidumbe e percorreu 40 
quilómetros para o distrito de 
Mueda, sua terra natal, onde 
era aguardado na sede do par-
tido a partir das 7h00.

 Nyusi foi recebido pela 
população local. Estudantes 
não tiveram aulas porque os 
professores e outros funcio-
nários do aparelho de Estado 
foram mobilizados para rece-
ber o candidato da Frelimo. 
Entretanto, ontem, enquanto 
Nyusi descansa e se prepara 
para fazer campanha na pro-
víncia de Niassa, a Primeira-
-dama Isaura Ferrão, está em 
Nonge, 25 quilómetros da vila 
de Mueda, pedindo votos para 
o partido e seu esposo.

Candidato da Renamo a deputado da AR detido em Gaza 
Foi detido segunda-feira (16), 
no distrito de Mandlakazi, 
Gaza, Heique Maria António Si-
toe, candidato da Renamo a depu-
tado da Assembleia da República 
pela província de Gaza. A deten-
ção aconteceu após o mesmo ter 
publicado em sua página de Face-
book uma mensagem a criticar a 
má actuação da Polícia durante a 

campanha eleitoral. 
“A campanha em Mandlaka-
zi está a ser manchada pela má 
actuação da polícia. Membros 
dos partidos políticos estão a ser 
ameaçados pela Polícia, facto 
este que deixa claro que a polí-
cia é da Frelimo”, escreveu na 
sua página de facebook no dia 
15 de Setembro. Em entrevista 

ao Boletim, o cabeça-de-lista da 
Renamo em Gaza, Mouzinho 
Gama, disse que seu colega foi 
detido acusado de abuso às auto-
ridades depois de ter feito duras 
críticas a PRM na sua página do 
Facebook.
 Mouzinho Gama disse que a pri-
são de Heique Sitoe foi legaliza-
da pelo Tribunal Judicial do Dis-

trito de Mandlakazi. A detenção 
de um candidato a deputado da 
Assembleia da República viola 
a lei eleitoral (art. 15, da Lei n. 
2/2019, de 31 de Maio) que esta-
belece que nenhum candidato a 
deputado da Assembleia da Re-
pública pode ser sujeito a prisão 
preventiva a não ser em caso de 
flagrante delito por crime dolo-

so punível com pena de prisão 
maior. 
Os membros da Renamo dizem-
-se agastados com a actuação da 
polícia e recusam ser escoltados 
durante as actividades da cam-
panha no distrito de Mandlakazi, 
devido a sua inacção diante de 
casos de perseguição por mem-
bros pela Frelimo.

Por criticar a Polícia
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Nyusi sobre Cabo Delgado

Queremos os cabecilhas dos ataques 

o candidato do partido Frelimo para as próximas eleições 
gerais, Filipe Nyusi, defendeu no município de mueda, Cabo 
Delgado, que o seu governo está a caça dos financiadores dos 
ataques bárbaros, mais concretamente no distrito de mocím-
boa da praia. segundo Nyusi, apesar dos referidos ataques, 
moçambique tem tudo para dar certo. por isso, disse estar 
também já em forja a lei do conteúdo local e um fundo sobera-
no ideal para o nosso país com vista a potenciar o desenvolvi-
mento económico e a distribuição da riqueza nacional.

A província de 
Cabo Delgado 
vestiu-se de ver-
melho a rigor 
para receber seu 

“filho”, que por sinal também é 
candidato da Frelimo para mais 
cinco anos na ponta vermelha. 
Em Cabo Delgado, Filipe Nyu-
si escalou, em campanha elei-
toral, a paradisíaca cidade de 
Pemba, distrito de Muidumbe, 
vila municipal de Mueda, Mon-
tepuez e Mocímboa da Praia.

Aliás, sabe-se que o grupo 
de malfeitores tem estado a in-
tensificar os ataques bárbaros, 
sobretudo, no distrito de Mo-
címboa da Praia.

A propósito dos ataques 
armados de supostos grupos 
terroristas, Filipe Nyusi expli-
cou que o governo da Frelimo 
está a apertar o cerco e seu foco 
actualmente é de identificar os 
mandantes que financiam ata-
ques macabros numa das mais 

ricas províncias do nosso país.
“Vamos cuidar desses, 

porque eles estão a desafiar o 
povo moçambicano, um povo 
que nem é nocivo, mas nós não 
queremos guerra, queremos 
paz e para melhorarmos a nos-
sa vida precisamos de trabalho 
e mais trabalho”, disse Nyusi.

Segundo Filipe Nyusi, a 
Frelimo lamenta os assassina-
tos que estão a ser protagoniza-
dos por esses malfeitores nesta 
região.

“O governo está determina-
do, está a trabalhar e vai conti-
nuar a trabalhar, mas processos 
desses levam tempo, porque 
precisamos de apanhar quem 
manda e quem dá dinheiro para 
esses perturbarem a ordem e 
tranquilidade da província de 
Cabo Delgado”, garantiu Nyu-
si.

Conforme explicou Nyusi, 
a cada dia que passa, as Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) 

começam a compreender me-
lhor o modus operandi e sobre-
tudo como é “que eles actuam, 
estamos, a nos organizar para 
fazer frente a esses que desa-
fiam ao povo moçambicano”.

“As acções que estamos a 
levar a cabo na região de Mo-
cimboa da Praia estão a ajudar 
a suavizar, porque a população 
local nos diz por onde é que 
eles vão, eles continuam a fugir 
porque estamos a trabalhar”, 
defendeu Nyusi.

Distribuição da riqueza nacio-
nal só com Lei de conteúdo local

Por outro lado, Nyusi falou 
dos investimentos que o gover-
no está a encaixar no projecto 
da exploração do gás nacional, 
tendo defendido que o modelo 
de distribuição da riqueza na-
cional não passa por distribuir 
dinheiro por cada moçambica-
no.

Nyusi disse que aceitou 
concorrer por mais um manda-
to porque quer trabalhar para 
potenciar os recursos naturais 
para gerar riqueza para o povo 
moçambicano.

“Sobre a distribuição da 
riqueza dos recursos naturais 
para os moçambicanos, os 
candidatos da oposição apren-
deram com o programa da Fre-

limo. As pessoas aproveitam 
para dizer que a riqueza de Mo-
çambique não está a servir ao 
povo moçambicano”, disse.

 
Segundo Nyusi, as escolas 

e os  hospitais que “estamos a 
construir, a provisão da água e 
da energia, o dinheiro veio dos 
recursos naturais aqui de Mo-
çambique, sobretudo, nos últi-
mos cinco anos que não recebe-
mos nenhum apoio dos nossos 
amigos”.

“A produção da riqueza 
de que se fala no entender do 
partido Frelimo, não consiste 
em distribuir dinheiro por cada 
moçambicano, mas a riqueza 
nacional se distribui pagando 
salários aos professores, aos 
enfermeiros, construindo es-
colas, hospitais ou,  quando 
houver desastres naturais, dar 
assistência e apoio aqueles que 
não tem nada nessa altura”, ex-
plicou Nyusi.

De acordo com Filipe Nyu-
si, os salários estão a ser pagos 
com o carvão de Moatize, com 
projecto da energia de Cahora 
Bassa, com o algodão e gerge-
lim de Montepuez , amendoim 
de Chiure, com a pesca de ca-
marão de Sofala. “Estamos a 
distribuir a riqueza de igual 
forma para todos os moçambi-
canos”, disse.

“Quando se fala da distri-
buição da riqueza, grande parte 
das pessoas estão a se referir ao 
gás natural da bacia do Rovu-
ma, mas esquecem que estão 
a fazer barulho antes da hora, 
porque este gás ainda não está 
a ser exportado, estão a pensar 
que haverá roubo e essa distri-
buição irá ser feita da mesma 
maneira que está sendo feita 
com outros recursos”, desaba-
fou Nyusi.

Em relação a este projecto 
de gás natural, o governo da 
Frelimo entende que a primeira 
coisa que está a pensar é blin-
dar a legislação moçambicana. 

“Significa que aquele que 
está a explorar o gás deve se-
guir a regras estipuladas pelo 
governo moçambicano. Blin-
damos essas leis para defender 
interesses de moçambicanos”, 
revelou Nyusi.

Adiante, Nyusi disse “or-
ganizamos, em Palma e em 
Pemba, a conferência com es-
sas empresas sobre o conteúdo 
local no sentido de beneficiar 
aos moçambicanos. Muitas 
empresas moçambicanas estão 
a se registar é outra forma de 
distribuição da riqueza, porque 
essas nossas empresas vão ga-
nhar dinheiro e vão empregar 
mais moçambicanos”.

“A Nigéria está há mais de 
60 anos a explorar o petróleo, 
mas só aprovou, há pouco 
tempo, a lei de conteúdo lo-
cal”, exemplificou Nyusi.

“Nunca ouvimos que na 
Tanzânia, nos Estados Uni-
dos, na Rússia ou na Europa 
que as pessoas fazem filas 
para serem distribuídas di-
nheiro, distribui-se riqueza 
dando oportunidades para o 
trabalho” sentenciou Nyusi.

De igual modo, Nyusi 
revelou que o governo da 
Frelimo está agora a conce-
ber aquilo que se chama de 
Fundo Soberano.

“Estamos a escolher 
o melhor modelo  e ideal 
para Moçambique, porque 
há países que escolheram 
um Fundo que falhou, an-
daram a guardar dinheiro 
mas quando estavam em 
crise gastaram o dinheiro e 
não fizeram nada. Quando 
se fala de distribuição de ri-
queza no nosso país, falam 
da exploração do gás, esse 
modelo para nós não vai ser-
vir” , explicou Filipe Nyusi.

 DÁVIO DAVID
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Nyusi tranquiliza bases da Renamo em Morrumbala
O candidato da Frelimo, 

Filipe Nyusi, convidou aos 
homens militares da Rena-
mo estacionados no distrito 
de Morrumbala, província da 
Zambézia, a aderir com ur-
gência ao processo de DDR 
em curso no país. Nyusi disse 
ao eleitorado de Morrumba-
la que, se votarem nele (desta 
vez), ninguém os vai ameaçar, 
igualmente, tranquilizou aos 
homens armados da Renamo 
naquela parcela do país assu-
mindo que o processo de DDR 
é pacífico e não haverá nenhu-
ma retaliação, porque a Assem-
bleia da República já aprovou a 
lei de Amnistia Militar.

O candidato da Frelimo, Fi-
lipe Nyusi, namorou as  bases 

da Renamo em Morrumbala, 
durante o seu showmício. Nyu-
si justificou que “em Morrum-
bala, não votamos como querí-
amos, porque tínhamos medo, 
mas, agora, vimos numa fase 
em que não há nenhum homem 
que ameaça outro homem”.

Conforme recordou Nyusi, 
quando ele foi pedir votos em 
Morrumbala em 2014 “dis-
semos dêem-nos oportunida-
de para contribuirmos para o 
nosso país e dissemos que, na 
nossa cabeça, a palavra que ca-
bia era a paz, disseram-me que 
sim, que queriam ter paz, por-
que aqui perto tem base de ho-
mens armados, e então mandei 
gente para ir a essas bases para 
conversar, e gente daquele par-

tido que tem armas junto com 
os do governo conversaram e 
disseram que a população de 
Morrumbala quer paz”.

“Estou aqui para dizer a po-
pulação de Morrumbala que não 
deve esperar pela população de 
Namacurra, Nhasunge, Chinde 
para votar (na Frelimo) e para 
resolver problemas de Morrum-
bala, deve ser a própria popula-
ção de Morrumbala a votar na 
Frelimo e no seu candidato”, 
apelou Nyusi.

Nyusi disse ainda que, quan-
do disseram que estavam a ser 
intimidados e ameaçados, traba-
lhou pela paz e todo Moçambi-
que ficou em paz, por essa razão 
tranquilizou “não há ninguém 
que vai vos ameaçar, alguns po-

dem aproveitar isso - como vo-
cês andam sempre com medo - e 
dizer votem em mim, se não vo-
tarem vou fazer isso, ninguém 
vai vos fazer nada, votem com 
consciência para termos mais 
escolas, fábricas e machambas, 
não atrasem o desenvolvimento 
de Morrumbala”.

Filipe Nyusi disse ainda 
que ele e o seu partido querem 
desenvolver a vila de Morrum-
bal, tornando-a como Mocuba, 
Alto-Molocuè. “Um dia esta 
vila deve ser uma cidade e  mu-
nicípio, dêem-nos tempo para 
fazermos”, exortou Nyusi.

Nyusi tranquiliza bases da 
Renamo

Paralelamente, Nyusi frisou 
que continua a trabalhar junta-

mente com a liderança da Rena-
mo. Aproveitou a ocasião, para 
exortar aos homens da base da 
Renamo para entregarem as ar-
mas, registarem-se. “Nós esta-
mos a organizar um pacote para 
a sua reintegração, que só se 
está a demorar por conta deles 
[homens da Renamo] próprios, 
“ destacou Filipe Nyusi.

Nyusi tranquilizou ainda 
que o processo de DDR é pa-
cífico e não vai acontecer nada 
de anormal. “Eu submeti na 
Assembleia da República, a 
Lei da Aministia, que significa 
perdoar tudo aquilo que acon-
teceu no passado , venham não 
percam tempo e não sejam 
mais uma vez enganados”, dis-
se Nyusi. DÁVIO DAVID

Província de Maputo

Nova Democracia conquista 
simpatia do eleitorado

a Nova democracia escalou, sábado último, na província 
de maputo, os bairros do distrito de manhiça, posto adminis-
trativo de Xinavane e de magude, tendo a população mani-
festado confiança no partido. Na Manhiça, destacou-se pela 
realização do showmício que contou com a presença de re-
filler Boy, candidato à AR, na província de Gaza, de quem a 
população quis ouvir declarações em torno do manifesto. 

Apesar da chu-
va miúda que 
se fazia cair, o 
povo manteve-
-se no local, 

emprestando ouvido para ouvir 
programas alternativos que res-
pondam necessidades pontuais 
que incidem sobre o distrito. 
Foi durante o showmício que o 
líder da ND, Salomão Muchan-
ga, teceu primeiras palavras 
para namorar o eleitorado. 

Os deputados, acentuou 
Muchanga durante a sua inter-
venção, não podem continu-
ar no parlamento apenas para 
acomodar-se, mas para tomar 
decisões criativas, que produ-
zam soluções para o povo mo-
çambicano. 

A Nova Democracia, fun-
damentou Muchanga, signifi-
ca inclusão nacional, justiça 
social. Sublinhou que este é o 
momento dos moçambicanos, 
sobretudo os jovens, juntarem-
-se para resgatar a dignidade 

do parlamento, no sentido de 
que seja uma plataforma que 
tenha sensibilidade em relação 
às questões fundamentais do 
povo: o emprego, habitação, 
transporte, acesso à água, ener-
gia. “ Isto só é possível, se vo-
tarmos na ND”.

O povo moçambicano, 
acrescentou Muchanga, deve 
ser o centro das decisões do Es-
tado moçambicano, um Estado 
que se reencontra com os direi-
tos humanos, preparado para o 
cidadão. 

“Estamos a falar de um mo-
mento histórico na vida nacio-
nal, é um momento em que a 
função social e política do povo 
moçambicano é centrada nas 
decisões ao nível parlamentar. 

Estamos a falar, não apenas 
da presença física, mas uma 
presença que represente mais-
-valia, o atendimento das ques-
tões particulares dos jovens, 
mulheres, adultos e idosos, 
porque é preciso que sejamos 

sinceros, o nosso parlamento 
só está preocupado com as re-
galias dos dirigentes, quando 
as crianças estudam debaixo 
das árvores, quando o empre-
go está privatizado, salários de 
fome, basta de miséria colecti-
va”, disse Muchanga.

“População declara voto a ND” 
Xinavane

O posto administrativo de 
Xinavane continua com proble-
mas graves de vária ordem, des-
de sistemas de abastecimento de 
água, oscilação de energia, vias 
de acesso, entre outros.

Foi no bairro Filipe Samuel 

Magaia, posto administrativo de 
Xinavane, que a população ma-
nifestou a necessidade de uma 
alternativa credível aos vários e 
sucessivos programas falhados 
do governo no poder.

A população chegou mes-
mo a dizer: “basta, acabou essa 
coisa de dizermos ao partido no 
poder, não se preocupe, pode 
descansar, nós aqui vamos vo-
tar em ti, já nos cansamos deste 
partido, há muito nos esqueceu. 
O nosso voto será para a propos-
ta da ND”.

“Não se justifica o agrava-
mento do custo de vida, os pre-
ços dos produtos de primeira 
necessidade cada vez mais a ob-

servar uma subida astronómica, 
onde está o Presidente da Re-
pública? Não há emprego aqui 
no distrito, nossos filhos não 
estudam, o que nos levaria a vo-
tar novamente neste partido?”, 
questionou a população.

Na sede do posto adminis-
trativo de Xinavane, membros 
influentes de partidos, incluin-
do no poder, iam revelando sua 
simpatia para com a ND, sob 
pretexto de que o líder do par-
tido teve sempre histórico inter-
ventivo na causa do cidadão.

A caravana prosseguiu até 
ao distrito de Magude, onde 
também escalou alguns bairros 
da vila sede do distrito.

Na província da Zambézia
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Formação profissional nas prisões começa a produzir resultados

Apenas três dos indultados em 
2018 regressaram aos calabouços 

em dezembro de 2018, durante o informe anual sobre 
o Estado Geral da Nação, o Presidente da República, Filipe 
Nyusi, anunciou o perdão de penas a 1.498 condenados, asse-
gurando que os mesmos haviam beneficiado da medida por 
terem mostrado estar no caminho da ressocialização. Volvido 
um ano e nove meses, apenas três reclusos dos que se benefi-
ciaram do indulto voltaram a cometer crimes e reconduzidos 
aos estabelecimentos penitenciários.

De acordo com 
o Director de 
produção do 
Serviço Nacio-
nal Penitenciá-

rio (SERNAP), Rodolfo Cum-
bana, a redução dos níveis de 
reincidência criminal deve-se 
fundamentalmente as activi-
dades de reabilitação que os 
condenados beneficiaram du-
rante o período da reclusão.

“Aferimos isso com muita 
certeza de que a actividade 
de reabilitação está a trazer 
resultados aceitáveis. Os in-
divíduos que beneficiaram de 
indulto tiveram essa forma-
ção técnico profissional e fo-
ram sensibilizados para não 
praticar crimes. O trabalho 
educa o homem”, começou 
por explicar Rodolfo Cum-
bana.

 A nossa fonte acrescentou 
que o trabalho de reabilitação 
que se realiza nos estabeleci-
mentos prisionais, um pouco 
por todo país, está dividido 
em três linhas, nomeadamen-
te, a formativa, educativa e 
produtiva ou económica.

Na actividade educativa, 
explica a fonte, a base está 
estabelecida e orientada atra-
vés do diploma ministerial 
130/2002, que cria o ensino 
no sistema prisioneiro. Nes-
se contexto, foram criadas as 
escolas secundárias dos esta-
belecimentos prisioneiros de 
Maputo, Mabalane Nampu-
la e a Escola Secundária do 
Estabelecimento prisioneiro 
feminino de Ndlavela, na 
Matola. Com a excepção de 
Mabalane, todos outros estão 
operacionais e leccionam de 
primeira a 12ª classe e tam-
bém o ensino e reabilitação 
de adultos. 

As aulas de 1ª a 12ª clas-
ses são assegurados por pro-
fessores do sistema nacional 
de educação, e são anexas às 
escolas públicas, enquanto a 
educação de adultos são os 
próprios reclusos que dão au-
las uns aos outros.

“Por outro lado, temos 
áreas formativas de saber fa-
zer, o ensino técnico profis-
sional com formação na área 
de serralharia, mercenária, 
serralharia mecânica, electri-
cidade auto e geral. Depois 
temos as actividades econó-
micas que se inserem na pro-
dução agro-pecuária”, disse a 
fonte.

Rodolfo Cumbane dis-
se que nem todos os reclu-
sos têm o direito de serem 
submetidos a formação, por 
questões de segurança e por 
razões comportamentais.

“Não estabelecemos os 
parâmetros de um terço de 
pena para a área de educação. 
Entrou, pode ir directo a Es-
cola. Diferente das áreas eco-
nómicas que pressupõe tirar 
os presos para área de produ-
ção. Exige-se o cumprimento 
de 1/3 da pena, o bom com-
portamento e a idoneidade pú-
blica do recluso. É um regime 
de semi-liberdade, porque se 
podem movimentar”, disse.

“Ensinar a fazer significa 
que estamos a preparar as pes-
soas para por em liberdade. 
Esse indivíduo ganha liberda-
de e tem formação e, ao voltar 
para a sua comunidade, deve 
ter em conta que vai poder 
desenvolver actividades que 
aprendeu na penitenciária. Ele 
vai-se inserir na comunidade. 
Dificilmente, ele vai voltar a 
delinquir. A formação é boa 
por isso que dizemos que a 

formação é uma actividade 
totalmente útil”, acrescentou.

Ociosidade é mãe da crimina-
lidade

Entretanto, umas das gran-
des bandeiras do sector de pri-
são têm a ver com a redução 
de crimes dentro dos estabele-
cimentos prisionais. A nossa 
fonte explicou-nos que umas 
das medidas tomadas passam 
por evitar, sempre que possí-
vel, a ociosidade dos reclusos.

“A ociosidade prisional 
pressupõe surgimento de 
bandos nos estabelecimentos 
penitenciários. Se um indiví-
duo não tem nada a fazer tem 
maior tempo para engendrar 
malandrices e as malandrices 
muitas das vezes aparecem 
porque não temos nada a fa-
zer. Mesmo numa instituição 
normal se não temos muitas 
actividades para ocupar as 
pessoas vão produzir fofoca 
aqui e acolá”, disse Rodolfo 
Cumbane tendo acrescentado 
que “em qualquer parte do 
mundo a ociosidade prisio-
nal é grande problema para 
a reincidência criminal por-
que os delinquentes ao invés 
de aprender coisas úteis vão 
aprender malandrices”.

A saída, segundo o nosso 
entrevistado, “é colocar mais 
condenados a desenvolver ac-
tividades produtivas nos cam-
pos abertos. A igreja também 
participa na reabilitação dos 
condenados. Temos muitas 
igrejas a prestar serviços de 
culto. É uma forma de reabi-
litação. Vão usando o cérebro 
daqueles indivíduos e eles es-
tão com uma actividade útil. 
Eles quando vão dormir estão 
cansados”.

Mabalane é estabelecimento 
piloto

Entretanto, dos três esta-
belecimentos Penitenciários 
regionais existentes no país, 
nomeadamente, Mabala-
ne (sul), Manica (centro) e 
Nampula (norte), o director 
de produção do SERNAP 
disse que o de Mabalane, na 
província de Gaza, funciona 
como estabelecimento piloto.

Segundo a fonte, em Ma-
balene foi montado um siste-
ma tecnológico de irrigação 
de ponta. Um sistema de rega 
de pivô central usado para 
múltiplas culturas. Pressu-
põem que todo ano a peniten-
ciária de Mabalane não pára 

de produzir, porque tem con-
duções agri-ecológicas e tem 
equipamento para o efeito. 

“Há dias tivemos uma vi-
sita da ministra da Educação, 
porque queria ver a funciona-
lidade daquele sistema. Saiu 
de lá satisfeita e consumiu o 
feijão que é produzido. Tive-
mos também a visita da sua 
excelência governadora de 
Nampula ao centro aberto 
onde produzimos arroz. Fi-
cou admirado pela qualidade 
de trabalho que está sendo 
feito lá.

A fonte diz ainda que para 
a SERNAP as actividades 
agro-pecuárias nos estabele-
cimentos penitenciários são 
de vital importância. 

“Primeiro colocamos os 
homens a produzirem seu 
próprio alimento. Um pai 
não pode pedir comida fora. 
Tem de saber produzir seu 
alimento. Por outro lado, a 
produção de alimentos no es-
tabelecimento penitenciário 
vai propiciar a melhoria da 
qualidade da dieta nutricional. 
É o que está ocorrer neste mo-
mento. Quando dizemos que 
produzimos qualquer quanti-
dade de arroz num sítio, aque-
le arroz não vai para a venda. 
É para o consumo daqueles 
indivíduos. Portanto, é para a 
melhoria da dieta alimentar. 
Neste momento, ainda não es-
tamos a produzir para redução 
de custos mas sim estamos a 
trabalhar para a melhoria da 
qualidade da alimentação”, 
disse a fonte. 

Entretanto, a fonte lança 
um apelo para toda sociedade 
para acarinhar o trabalho de-
senvolvido pelo seu sector.

“A sociedade civil tem a 
obrigação de encorajar e aca-
rinhar o sistema penitenciário, 
porque os delinquentes que 
nós temos saem da sociedade. 
Os delinquentes é a própria 
sociedade que os cria. Portan-
to, a sociedade deve também 
colaborar no processo de re-
abilitação porque o sistema 
penitenciário ao devolver por 
via de soltura daquele indiví-
duo deve tido como útil para a 
sociedade”, finalizou.
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É  d o m i n g o  à  t a r d e 
(15.9.2019)!... A Campanha 
Eleitoral vai à velocidade 
de cruzeiro nestes dias que 
faltam. 

Decorridos 15 dias, a 
estória vai rezar que os mo-
çambicanos, não obstantes 
as vicissitudes que se coloca-
ram nestas 2 semanas, estão 
a escrever uma linda página 
na Democracia na África e 
no Mundo.

Depois do “Acordo de 
Paz Definitiva e Duradoi-
ra” em que foi protagonista 
o Presidente da República, 
Filipe Jacinto NYUSI e o 
General Ossufo MOMADE, 
Presidente da RENANO, é 
do nosso modesto entender 
que está “enterrado defi-
nitivamente o machado de 
guerra” nesta pátria amada. 

Esta Pátria de Heróis 
que nem a violência de que 
está sendo vítima a popu-
lação de Cabo Delgado faz 
vergar. Por isso, a Freli-
mo “deliberou” dedicar a 
quase totalidade das suas 
marchas de campanha, 
neste domingo (15.2.19), 
às manifestações de con-
denação dos “bárbaros” 
ataques nalguns distritos 
da rica província nortenha, 
provocados por “gente sem 
rosto”.

Sobre a “Campanha Elei-
toral” há muitos actores a 
entrar no terreno, sobretudo 
alguns partidos que só de-

pois de receberem os fundos 
“reforçaram” a compra de 
material de propaganda, 
para vender o seu peixe.

É assim em democracia: 
“é o povo quem ordena…”. 
Não como algum clérigo 
que anda aí em entrevistas 
“encomendadas” que quer a 
“alternância” à sua maneira, 
à força, ignoram que em elei-
ções a regra é: “um homem, 
um voto”.

Mas sobre a campanha 
eleitoral em curso, alerta-
mos aos partidos políticos 
e grupos de cidadãos que: 
é  ne cessário  “en sinar” 
que o governador não é 
eleito para não confundir 
o eleitor…

Na realidade, muitos 
dos  que vão votar  pela 
primeira vez, sobretudo jo-
vens, podem chegar à mesa 
da votação ficar com aquela 
de que vão ver a cara do 
governador provincial no 
“Boletim de Voto”, quando 
na realidade é no “Boletim 
da AP – Assembleia Pro-
vincial” simbolizado pelo 
Partido ou Grupo que se 
vai votar. Logicamente, de 
onde provém a figura de 
“Cabeça-de-Lista”*…

Os porta-vozes da CNE 
(Comissão Nacional  de 
Eleições), Paulo Cuinic,  
e do STAE (Secretariado 
Técnico de Administração 
Eleitoral), Cláudio Langa, 
naquele seu estilo caracte-

rístico, deveriam, em nosso 
modesto entender, insistir 
na questão do “Cabeça-de-
-Lista” que está na realida-
de no “Boletim de Voto” 
do seu partido ou grupo 
e não separadamente.

Dir-me-ão que o “Elei-
tor” vai receber explicação 
do Presidente da Mesa, 
todavia, não esqueçamos 
que, quando nos dirigimos 
à cabine de voto, é como 
um aluno quando vai  à 
prova escrita. 

É daí que alguns “elei-
tores” vão à cabine e do-
bram o “Boletim de Voto” 
e colocam em branco (para 
pessoa iletrada, sobretudo, 
julga que o seu sentimento 
foi  manifestado,  com a 
presença e meter o papel 
dobrado). É desta forma 
que temos grande número 
de “Boletins de Voto” em 
branco, em cada processo 
eleitoral, já que o autor tem 
estado destas as primeiras 
Eleições Multipartidárias 
como Delegado de Lista ou 
Delegado de Candidatura. 

Os partidos ou grupos 
que concorrem, nem sem-
pre vão a estes detalhes, 
daí o descalabro de maior 
percentagem de votos em 
branco em todo o país, 
sobretudo em zonas onde 
a população não tem meios 
como televisão.

Obviamente, apelamos 
que todos actores insistam 

que: o Governador Pro-
vincial é votado na lista 
do seu partido ou grupo 
(“Cabeça-de-Lista”).

N.A. – 1. Constitui uma 
grande manifestação de 
pesar o velório realizado 
no dia 13.9.19 na Igreja de 
Santo António da Polana, 
pelas 9 horas e funeral no 
Cemitério de Lhanguene 
às 13 horas, em homena-
gem a Maria Esperança 
Chadraca de Mendonça, 
depois da morte ocorrida 
às 23 horas do dia 10. Na 
altura, foram apresenta-
das mensagens bastante 
comoventes do trabalho 
que Esperança Chadraca 
realizou, quer nos Servi-
ços Sociais do Banco de 
Moçambique, quer no seio 
da Igreja Católica entre 
outros. Recordemos que 
Esperança Chadraca, foi 
esposa no nosso amigo 
C angela  de  Mendonça , 
então Governador da Pro-
víncia de Nampula, mais 
tarde Director Geral da 
ROMON (Rodoviária de 
Moçambique Norte) e RO-
MOS (Rodoviária de Mo-
çambique Sul), tendo sido 
nomeado pelo Presidente 
Samora Moisés Machel, 
para Director Nacional 
de Protocolo de Estado. 
Aos filhos: Carla, Laura, 
Esperança, Alberto Júnior 
e Joaquim, apresentamos 
os profundos sentimentos 

de pesar. Requiem in pace, 
Esperança.

2. – Também constituiu 
uma expressiva manifesta-
ção de pesar, a cerimónia 
realizada na Paróquia San-
tos Mártires de Uganda em 
missa de corpo presente, 
no dia 13.9.19, pelas 10 
horas e funeral às 14 horas 
no Cemitério de Micha-
futene, em homenagem a 
ELSA MARIA ELIAS DA 
CÂMARA JONAS, depois 
do falecimento ocorrido 
no dia 10 no HCM. Na 
altura, foram lidas várias 
mensagens, que deixaram 
a igreja, totalmente lotada, 
num profundo si lêncio, 
porquanto a Dr.ª ELSA, era 
pessoa de muito prestígio, 
quer entre colegas da UP 
- Universidade Pedagógi-
ca, quer no seio familiar 
e amigos, quer na igreja. 
E lsa  Jonas  é  esposa  de 
Lourenço Jossias, Director 
do semanário MAGAZI-
NE (Independente), que 
se publica em Maputo. À 
família Jonas e Manhique 
os nossos sentimentos pela 
inesperada perda. Requiem 
in pace Dr.ª Elsa.

“Cabeça-de-Lista*” – 
Se no futuro os juristas 
não puderem arranjar de-
signação directa para não 
confundir o povo com esta 
de “Cabeça de Lista”, quando 
queriam dizer, neste caso 
“Governador Provincial”.

É necessário “ensinar” que o Governador 
não é eleito para não confundir o eleitor…

Ma p u t a d a s Francisco Rodolfo

•	 Governador provincial é votado na lista do seu partido ou grupo (“Cabeça de Lista”)
•	 Riquiem in pace Maria Esperança Chadraca de Mendonça e Elsa Maria Elias Câmada Jonas
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Política Nacional de Mobilidade Urbana
Quando se fala de mobi-

lidade, refere-se à capacida-
de ou condições de pessoas 
movimentarem-se de um 
lado para outro numa deter-
minada área ou espaço geo-
gráfico. Este é um assunto 
actual que preocupa os di-
rigentes e, principalmente, 
o cidadão comum, este que 
mais sente o problema e o 
enfrenta no seu dia-a-dia.

Têm vindo a ser tomadas 
algumas medidas públicas 
no sentido de minorar os 
grandes problemas ineren-
tes à mobilidade dos cida-
dãos. Uma das provas pode 
ser constatada num plano do 
Governo que já existe, para 
aumentar o número de auto-
carros, projecto este que foi 
designado “Plano Mil”, se a 
memória não nos falha.

A percepção que temos, 
sobre este assunto, é a de 
que a mobilidade urbana 
está a ser encarada de uma 
forma inversa, ou seja, es-
tão a ser tomadas medidas 
para melhorar as condições 
de movimentação das pesso-
as sem, em primeiro lugar, 
ter sido criada uma Políti-
ca Nacional de Mobilidade 
Urbana. Se na verdade esta 
política já existe, temos de 
concluir que não foi adequa-
damente divulgada, ou não 
está a ser respeitada, ou ain-
da, não existe uma estratégia 
de implementação, o que se 
pode comprovar pelo facto 
de, nalgumas iniciativas que 
têm vindo a ser tomadas, es-
tarem a ser cometidos erros 
que numa política bem defi-
nida e já existente certamen-
te não seriam permitidos.

Qual é a vantagem de se 
elaborar e aprovar, em pri-
meira posição, uma Políti-
ca Nacional de Mobilidade 
antes de se implementarem 
certas decisões? É que este 
tipo de Política estabelece 
directrizes básicas para se 
trabalhar neste âmbito, posi-
cionando o interesse da po-
pulação sempre em primeiro 
lugar. Todos os órgãos ou 
instituições ligados à pro-
blemática da mobilidade, 
por exemplo, os Conselhos 
Municipais, o INATTER, a 
ANE, entre outros, quando 

adoptassem medidas, teriam 
de as aplicar no âmbito de 
uma Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, que terá 
sido traçada de modo a que 
todas as iniciativas conver-
gissem para o mesmo fim e 
se complementassem.

Até agora, pelo que te-
mos vindo a observar, pa-
rece-nos que as acções to-
madas, quer no âmbito das 
legislações, quer nos meios 
circulantes ou quer ainda nas 
infra-estruturas, restringem-
-se às iniciativas e obras de 
carácter rodoviário, privile-
giando apenas os automobi-
listas. Porém, os problemas 
da mobilidade das pessoas 
são de uma abrangência 
maior, onde os interesses 
dos pedestres e dos ciclis-
tas, por exemplo, deviam 
ter sido também contem-
plados. Basta lembrar que 
30 a 40% dos trabalhadores 
deslocam-se casa/serviço/
casa a pé, e não de autocar-
ros, por não poderem supor-
tar o custo dos transportes 
públicos que lhes consome 
entre 25 a 30% dos seus sa-
lários e, pelo facto de não 
haver passeios disponíveis 
nas vias públicas ou pistas 
que lhes seriam reservadas, 
estão todos os dias pondo 
em risco a sua segurança 
ao transitar nas faixas de 
rodagem reservadas aos au-
tomóveis.

Se tivéssemos uma Po-
lítica Nacional de Mobili-
dade Urbana adequada, ela 
contemplaria ou incentiva-
ria, por exemplo:

A melhoria dos passeios 
para a circulação de peões; a 
criação de ciclovias; a cria-
ção de parques (gratuitos) de 
estacionamento nos arredo-
res da cidade, junto das es-
tações de transporte público; 
a criação, nas vias públicas 
existentes ou a construir, de 
filas de trânsito reservadas 
aos transportes públicos, 
permitindo fluidez de tráfe-
go para os autocarros, táxis 
e ambulâncias; a diversifi-
cação de horários de início 
de actividades laborais nas 
instituições e empresas (em 
vez de todos iniciarem o 
trabalho às 8 horas); a des-

centralização dos Serviços 
Públicos (Finanças, Postos 
de Saúde, Notários), o que 
evitaria a deslocação para o 
centro da cidade à busca des-
tes serviços; o aumento de 
transportes regulares usando 
linhas férreas, por exemplo, 
comboios e eléctricos, estes 
últimos que, nas zonas urba-
nas, fariam a ligação entre 
os respectivos bairros (Alto-
-maé, Xipamanine, Malhan-
galene, Aeroporto,etc), que 
actualmente só se pode fazer 
usando táxis ou “chopelas” 
para quem dispõe de capaci-
dade financeira para tal.

Precisamos de uma Po-
lítica Nacional de Mobili-
dade Urbana que estabeleça 
linhas ou balizas de orienta-
ção no que se refere a:

Planeamento urbano; 
transporte colectivo e indivi-
dual; políticas públicas que 
façam, por exemplo, a con-
jugação de serviços a pres-
tar às populações por parte 
dos vários tipos de transpor-
tes públicos e privados ou 
a criação de passes sociais 
para minimizar o custo dos 
transportes; uso de tecnolo-
gia avançada na organização 
da mobilidade de pessoas; 
Formação de técnicos es-
pecializados, uma vez que, 
de nada servirá a tecnologia 
disponível se não a sabe-
rem usar e se não existir um 
quadro técnico capacitado 
para analisar e gerir os fe-
nómenos ligados à mobili-
dade das pessoas; Sistema 
de avaliação e actualização 
periódicas dos planos traça-
dos com base em políticas 
estabelecidas; e elaboração 
de estudos. Por exemplo, 
seria interessante estudar 
para saber, que impacto têm 
os engarrafamentos de trân-
sito na economia nacional, 
considerando o tempo per-
dido para a produtividade, 
o combustível que se gasta 
nas imobilizações prolon-
gadas dos automóveis e o 
que isso implica nos negó-
cios. Quantos por centos 
isto pode representar no 
PIB nacional?

Parece estar bem percep-
tível que podemos ir cons-
truindo estradas, e podemos 

ir aumentando o número 
de autocarros, mas se estas 
benfeitorias não possibilita-
rem às populações melhor 
acessibilidade aos trans-
portes, o interesse público 
não terá sido acautelado. Se 
estes autocarros e estradas 
que vêm crescendo, supos-
tamente com a finalidade 
de proporcionar a fluidez 
no trânsito, o conforto e a 
segurança das pessoas nas 
vias públicas, continuarem 
a não estar ao alcance do 
cidadão comum, significa 
que as políticas de mobili-
dade usadas estão erradas, 
uma vez que estão apenas 
para servir o enriquecimen-
to de alguns, ou ao serviço 
de outros interesses alheios 
à causa principal. Fazer 
uma política de mobilidade 
urbana cujo benefício não 
é acessível às populações 
não tem cabimento. No nos-
so país, tudo o que poderia 
facilitar ou melhorar a vida 
das populações demora 
muito a ser implementado, 
e a mobilidade das popula-
ções não podia fugir à regra. 
Sobre esta demora de os be-
nefícios chegarem às popu-
lações, podemos apresentar 
alguns dos questionamentos 
por elas manifestados: 

_ Cahora Bassa é nossa, 
mas quando é que a electri-
cidade será mais acessível à 
população?

_ O país dispõe de muito 
gás, mas quando é que este 
produto será mais acessível 
para as populações? 

_ Estamos a construir 
muitas estradas, temos até 
a maior ponte de África, 
temos o MetroBus e já te-
mos muitos autocarros, mas 
quando é que as populações 
terão uma mobilidade mais 
acessível?

Quando nos referimos à 
importância de se criar, em 
primeiro lugar, uma Políti-
ca Nacional de Mobilidade 
Urbana e uma estratégia 
de implementação, antes 
de avançar-se com certos 
empreendimentos, era para 
serem evitadas situações 
como as seguintes:

_ Parece não fazer sen-
tido a divulgação por parte 

do Conselho Municipal de 
Maputo, quando anunciou 
que vai criar ou já criou um 
aplicativo para horários dos 
transportes públicos nos di-
ferentes destinos, se antes 
não se garantir que have-
rá fluidez de trânsito nos 
transportes públicos para 
que possam cumprir os tais 
horários divulgados pelo re-
ferido aplicativo;

_ Parece não fazer senti-
do que as pessoas desaloja-
das das cidades, para permi-
tir a construção de estradas 
e outras obras de arte, sejam 
colocadas em locais longín-
quos, sem garantir postos 
de saúde, escolas, e princi-
palmente sem infra-estrutu-
ras rodoviárias e transporte, 
uma vez que tal procedi-
mento contraria o princípio 
de facilitar a mobilidade 
para as populações.

_ Parece não fazer senti-
do ter-se alargado a Estrada 
Nacional nº 1 para permitir 
acesso e saída facilitadas 
à cidade de Maputo, bem 
como ter-se reabilitado a 
Av. da Marginal e, nestas 
estradas, não se ter contem-
plado uma fila de trânsito 
reservada aos transportes 
públicos.

_ Parece não fazer sen-
tido continuar a melhorar 
somente os transportes e 
pouco ou nada fazer para 
melhorar a mobilidade dos 
peões, que já nem sequer 
podem usar os passeios;

Esta é a nossa análise, 
visão e contribuição em re-
lação ao tema deste escrito, 
que certamente vale o que 
vale, uma vez que reconhe-
cemos que a Mobilidade 
Urbana para os cidadãos é 
um assunto muito comple-
xo. Opinamos sem o ob-
jectivo de apenas criticar 
ou de fazer criar a impres-
são de que tudo está mal, o 
que não constitui verdade, 
até porque merece-nos um 
apreço muito especial o tra-
balho que vem sendo desen-
volvido, por exemplo, pela 
Agência Metropolitana de 
Transportes em Maputo.

*DIRECTOR DA ES-
COLA DE CONDUÇÃO 

INTERNACIONAL

Cassamo  Lalá*sobre o aMbiente rodoviário
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AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

A diversidade na criatura de Deus
Deus criou inúmeras espécies, 

tanto no reino animal como no 
vegetal e no mineral, o que na-
turalmente revela a Grandeza do 
Seu Poder, bem como a perfeição 
criativa que Lhe é inerente.

Quando falamos de diversida-
de na criação de Deus, temos de 
ter presente que isso em si prova 
inequivocamente a Sua Unicidade, 
pois toda a criação, por muito 
diferente que seja, tem algumas 
semelhanças com outra em vários 
aspectos.

Por exemplo, o Homem, o 
animal, os insectos, etc., todos 
eles têm o cérebro na cabeça, onde 
também se localizam dois olhos, 
duas orelhas, um nariz e uma boca. 
Todos têm pele, peito, barriga, 
coração, etc. Movimentam-se, 
respiram, alimentam-se e defecam. 

Todos se reproduzem, e em 
cada um há um sinal que tes-
temunha que Quem o criou, o 
distinguiu do outro, e deu-lhe 
personalidade, é o Único Deus. 

Ele nos ordena a reflectirmos 
nos Seus sinais e na diversidade da 
Sua criatura, conforme consta no 
cap. 10, Vers. 101 do Qur’án:

“Olhai tudo o que há nos Céus 
e na Terra”.

Também encontramos o Cap. 
45, Vers. 4 – 5:

“Certamente, nos Céus e na Ter-
ra há (muitos) sinais para os crentes. 
E na criação de vós próprios e dos 
animais que Ele espalha, há sinais 
para um povo convicto (na crença)”.

E sobre as cores, consta no Cap. 
16, Vers. 13:

“E (pôs à vossa disposição) tudo 
o que na Terra vos (multiplicou e) 
espalhou de diferentes cores. Certa-
mente, nisso há sinais para um povo 
que aceita conselho”.

Ele colocou nos nossos olhos 
lentes especiais através das quais 
vemos tudo colorido. Imaginemos 
os tempos idos, quando as fotos e 
as imagens na TV eram todas a 
preto e branco.

Deus diz no Qur’án, Cap. 39, 
Vers. 21:

“Acaso não reparastes que Deus 
faz descer água do céu, e fá-la pene-
trar (e jorrar) como fontes na terra? 
Depois com ela produz plantas de 
cores diferentes”.

Se vires um jardim, ou andares 
por um campo cultivado, ou então 
visitares uma aldeia, aí aperceber-
-te-ás do Poder de Deus, bem 
como da perfeição nas coisas por 
Si criadas. Veremos campos com 
vegetação predominantemente 
branca, outros com vegetação 
vermelha, outros de cor verde, 
etc., etc., etc.

Bom seria se todo o Huma-
no, em presença de uma flor se 
recordasse do seu Senhor, pois 
na contemplação das suas pétalas 
aperceber-se-á que elas concentram 
mais do que uma cor, com uma 
beleza que nem o maior artista 
plástico seria capaz de pintar.

A diversidade de cores no mel 
também é um outro sinal. Deus 
diz no Cap. 16, Vers. 69 do Qur’án:

“Do seu ventre (isto é, da abelha) 
sai uma bebida (mel) de diferentes 
cores”.

Um outro sinal encontramos 
nos Humanos e nos animais. 
Consta no Cap. 35, Vers. 27 - 28 
do Qur’án:

“Acaso não reparais que Deus 
envia água (incolor) do céu, com a 
qual produzimos frutos de diferentes 
cores? E de entre as montanhas há 
(algumas de) linhas brancas e ver-
melhas, de cores diferentes. E outras 

extremamente negras; E também 
de entre as pessoas, os animais e os 
rebanhos, há cores diferentes”.

Se reflectirmos sobre como to-
dos os Humanos, sendo descenden-
tes de um único Pai – Adão – e uma 
única Mãe – Eva – que tinham uma 
única cor de pele, criados no início 
da espécie humana, perguntar-nos-
-emos como é que os seus netos, 
bisnetos e trisnetos adquiriram 
cores de pele diferentes das deles. 
Não há dúvidas que tal indica um 
Grande Poder, pois todas as quali-
dades que os filhos adquirem dos 
pais são transmitidas através de 
cromossomas que o sémen trans-
porta. Será que o esperma de Adão 
tinha todas essas cores?

Sobre a diversidade, falemos de:

Povos - Consta no Qur’án, Cap. 
49,Vers. 13:

 “Ó gente! Nós vos criamos a 
partir de um par de macho e fêmea, 
e vos constituímos em povos e tribos”.

Deus na Sua infinita vontade 
quis que houvesse povos diferentes, 
e apesar de cada um desses povos 
ser distinto e representar uma 
sociedade específica, eles são obri-
gadas a relacionar-se com outros 
povos, pois ninguém pode viver 
de forma isolada.

Línguas - No Vers. 22 do Cap. 
30 do Qur’án, consta:

“E entre Seus sinais está a 
criação dos Céus e da Terra, e a di-
versidade de vossas línguas e cores”.

Não obstante Adão em vida 
se tenha expressado apenas numa 
única língua, os Humanos, seus  
descendentes, não se expressam 
todos numa única língua. Falam 
línguas diferentes, e cada língua 
é suficiente para expressar os 
anseios, as vontades e os pensa-
mentos de cada povo. 

Impressões digitais - Encon-
tramos no Qur’án, Cap. 75, Vers. 
3 – 4:

“Acaso o Homem (descrente) 
julga que jamais juntaremos seus 
ossos (novamente, após a morte)?

Aliás, somos capazes (até mes-
mo) de reconstituir as pontas de 
seus dedos”.

Isto demonstra o Grandioso 
Poder de Deus, pois Ele não só 
pode juntar os ossos de cada 
indivíduo

após estarem desconjuntados, 
como também pode reconstituir as 
suas impressões digitais, mesmo 
sendo diferentes de pessoa para 
pessoa.

Qualidades no sémen e no 
óvulo - No Cap. 76, Vers. 2 do 
Qur’án consta:

“Certamente, Nós criamos o 
Homem de uma gota misturada 
(isto é, mistura de fluídos sexuais 
de homem e mulher)”.

Sabores nas frutas – Sobre as 
frutas temos no Cap. 13, Vers. 4 
do Al’Qur’án:

“E na Terra há regiões vizinhas, 
e jardins de videiras e plantações, 
e tamareiras partilhando a mesma 
raiz, e de raízes diferentes regadas 
pela mesma água, embora fazemos 
algumas delas melhores que outras 
no sabor (e na qualidade)”. 

E também no Cap. 6, Vers. 141:

“É Ele quem cria jardins com 
(plantas) trepadeiras e não trepa-
deiras, as tamareiras, as plantações 
cujos frutos são variados (no sabor 
e na aparência)”.  

Do dia e da noite – Deus diz 
no Qur’án, Cap. 3, Vers. 190:

“Certamente na criação dos 
Céus e da Terra, e na alternância da 

noite e do dia, realmente há sinais 
para os dotados de inteligência”.

E também no Cap. 10, Vers. 6:

“Certamente, na alternância da 
noite e do dia, e no que Deus criou 
nos Céus e na Terra, há sinais para 
um povo que O teme”.

Nenhum Humano consegue 
alcançar a dimensão da Grandeza 
de Deus, por muito inteligente que 
possa ser, e nenhuma caneta ou 
livro conseguem descrevê-la.

Observemos a seguir mais al-
gumas das Suas Grandezas, alguns 
dos Seus Sinais.

Deus diz no Qur’án, Cap. 35, 
Vers. 12:

“E não são iguais os dois mares 
(isto é, tipos de água), uma é potá-
vel, doce, agradável de beber, e outra 
é salgada, amarga”.

Consta ainda no Cap. 30, 
Vers. 54:

Deus é Quem vos criou (num 
estado) de fraqueza, Em seguida 
deu força depois de fraqueza; Em 
seguida deu fraqueza e cabelos 
brancos (isto é, velhice) depois de 
força”.

A diversidade é um sinal de 
Deus. Glória Àquele que mantém 
os Céus e a Terra, nos quais se 
revela o Seu poder sobre todas 
as coisas.

Glória Àquele que quando diz 
a algo “seja”, de imediato, seja o que 
for, lhe obedece.

Todas estas diversidades per-
mitiram que o Mundo fosse pre-
senteado com a beleza que ostenta. 
E não obstante as diferenças que 
nele encontramos, até mesmo nas 
religiões e na forma de pensar e 
agir da cada um, temos que respei-
tá-las e conviver com elas, pois só 
assim é que o Mundo estará bem.  
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O povo está traumatizado em tempo de campanha. O en-
tusiasmo do processo eleitoral vigente encontra momentos 
de desmaio por causa dos ataques terroristas nalgumas vilas e 
lugarejos da nortenha província de Cabo Delgado. Temos que 
admitir que estes ataques dos últimos tempos representam um 
salto qualitativo que não pode ser minimizado, de tal forma 
que se tornam conversa de esquina  nos dias de hoje, sendo 
este um mal que vem desestabilizando o equilíbrio social e 
económico nacional, incarnado na propagação do terror que 
implica uma psicose de insegurança pela perversidades dos 
ataques.

Os moçambicanos, mais concretamente a população que 
reside nestes lugares, tem sabido resistir contra o terror, mas 
não basta. É preciso no entanto mandar para bem longe a 
ideia de que se trata apenas de vinganças,mas assumir que se 
trata de uma verdadeira guerra sem quartel, onde tudo indica 
que o objetivo é reivindicar algo do qual não se pode falar, 
porque na verdade, para os analistas, as explicações para os 
ataques são claramente insatisfatórias. 

Por causa desta incerteza, tem sido difícil identificar e 
neutralizar os malfeitores, ou pelo menos reduzir a ofensiva 
criminosa destes loucos, se assim os quisermos apelidar, 
que a cada dia acentuam os seus actos bárbaros, abalando a 
confiança da sociedade e acentuando a ruptura de consen-
sos democráticos básicos, uma vez que estes ataques podem 
degenerar em ataques contra cidadãos estrangeiros. Admi-
tamos. Famílias inteiras estão enlutadas pela estupidez dos 
que matam em nome da fé, ou movidos por razões outras, 
incompatíveis com o momento histórico de Moçambique, ou 
seja a busca pela paz efectiva.

Dizem as crόnicas que o terrorismo é questão mundial. 
Espalha o pânico em todos os cantos do planeta. Desafia 
governos a encontrarem meios de se prevenir das agressões. 
Acções mais enérgicas são essenciais a fim de conter os co-
bardes. Às nações se impõe a necessidade de criar uma rede 
de inteligência para deter potenciais suspeitos de alinhamento 
com a barbárie. Independentemente da nacionalidade, credo 
ou etnia, a paz precisa ser construída. No enfrentamento do 
terror, não pode haver concorrência. As alianças são indis-
pensáveis, pois não existe outro meio de garantir a segurança 
a todos os cidadãos. Os ataques terroristas estão voltando-se 
para locais que, mesmo que sob forte vigilância, são vulnerá-
veis aos ataques de indivíduos dispostos a matar. É um desafio 
a mais para as forças policiais do mundo todo. Cá entre nόs. 
Os moçambicanos hão-de encontrar uma forma de superar 
esta etapa. Basta dar a mão à esperança!

Editorial

A campanha eleitoral está ao rubro. O engajamento da popu-
lação aos comícios da Frelimo demonstra de forma inequívoca 
a aceitação que  o partido e seu candidato possuem, um 
reconhecimento de que, independentemente de alguns erros 
do passado, os muitos acertos do presente os tornam a única 
esperança do povo moçambicano, não há melhor do que eles.

O que temos notado nesta campanha é o particular prag-
matismo de Filipe Nyusi em esmiuçar as linhas gerais do seu 
manifesto eleitoral. Está tão patente, em cada promessa que 
lança, o rastilho que une a esperança da acção, da realidade, a 
materialização verbal de um projecto de melhorar a vida dos 
moçambicanos.

Um dos aspectos que salta à vista no manifesto, é a centrali-
dade na promoção do trabalho e emprego principalmente para 
a juventude, um grupo que há muito anseia escutar palavras e 
ver acções que o coloca na centralidade das políticas públicas 
em Moçambique.

Se olharmos na linha cronológica da governação de Nyusi, 
encontramos algo interessante sob o ponto de vista de priori-
dades. Em 2014, durante a campanha eleitoral, prometeu tudo 
fazer para trazer a paz em definitivo para o seu povo, e foi o que 
fez ao assinar, recentemente, com o líder da Renamo, Ossufo 
Momade (depois de, surpreendentemente, se ter encontrado 
com o falecido Dhlakama, na Serra de Gorongosa).

Portanto, primeiro paz, depois tranquilidade na economia, 
nos investimentos nacionais, o que em última instância garante 
a criação de mais postos de trabalho para a juventude, que re-
presenta um número considerável de moçambicanos, mas que 
tem reclamado maior atenção por parte dos decisores. Afinal, 
sempre foi uma questão de estratégia e prioridade. Bem-haja.

Não há dúvidas de que é uma promessa que será realizada, se 
tomarmos a realidade que o manifesto 2015-2019 nos mostrou, 
desde o combate à corrupção, melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos através da alocação de serviços públicos cada vez 
mais próximo aos moçambicanos, o retomar da economia, a 
descentralização que conferiu mais poder aos governos locais, 
entre muitas outras conquistas.

Neste caso, como cidadão atento aos fenómenos políticos, 
desprovido de politiquices, apenas olhando no ângulo da razão, 
não tenho dúvidas de que Frelimo e Nyusi nunca estiveram 
em melhores condições de ganhar as eleições como nesta, 
compreendendo as promessas que lançam para o consumo 
de todos. Tem um manifesto rico em ideias e, mais do que 
isso, tem o candidato mais graduado em termos de trabalho, 
um verdadeiro antídoto oportuno contra a dor de cabeça que 
os demais falaciosos candidatos nos fazem sentir quando nos 
vendem o peixe podre.

Daí que, sem reservas, endosso o meu voto a Nyusi e a Freli-
mo sem nenhum problema de consciência tendo em conta tudo 
o que anteriormente descrevi, pois não há como fazer diferente, 
principalmente nestas eleições em que a maioria dos candida-
tos da oposição só atrapalha mais do que ajuda, avaliando a 
dissonância gritante que geram quando a música é conceber 
e falar de um projecto sério para Moçambique desenvolver.

Mais não disse.

Emprego para Juventude: 
Uma boa nova do manifesto 

da Frelimo
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muphengula 
Govelane"Canto da Cigarra"

Ataques terroristas: 
a etapa que é preciso 

saber superar!
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O final do mês de Agosto e 
o princípio do mês de Setem-
bro ficarão na história como 
momentos que marcaram pela 
negativa, mais uma vez, a vida 
de milhares de imigrantes, es-
pecialmente negros de alguns 
países africanos que deman-
dam a África do Sul à procura 
de melhores condições de vida, 
uma vez que nas suas terras de 
origem as possibilidades de 
uma vida social e económica 
estável “estão fora de questão”, 
por razões de natureza diversa.

Com efeito, mais uma vez, 
cidadãos sul-africanos desen-
cantados com as suas próprias 
condições de vida, que estão 
degradadas em consequência 
da estagnação da economia e 
por causa de outros factores, 
descarregam as suas frustra-
ções sobre os imigrantes, espe-
cialmente negros provenientes 
de países como Moçambique, 
Zimbabwe, Malawi, Nigé-
ria, só para citar estes. Nessa 
saga, destroem os bens dos 
infelizes imigrantes, matam, 
ferem, espezinham e pisoteam 
os desgraçados. Ao procede-
rem como procedem, fazem-no 

em jeito de retaliação, já que 
entendem que os estrangeiros 
visados estão a roubar os em-
pregos e as oportunidades de 
negócio que “legitimamente” 
lhes pertencem. Um argumento 
falacioso como é bom de ver; 
pois, como é do domínio públi-
co ninguém,lá na África do Sul, 
proibe os nacionais de pedir 
emprego, por exemplo nas mi-
nas, nas farmas, nas empresas 
de construção, etc, ou de abrir 
qualquer tipo de negócio. 

Diz-nos a história que, 
segundo o Banco Mundial a 
África do Sul é um país com 
uma economia considerada de 
renda média alta A economia 
do país é também considerada 
a segunda maior do continente, 
atrás apenas da de Nigéria, e a 
25ª maior do mundo. São es-
tes “perfomances” que fazem 
dele o país mais apetecível para 
muitos cidadãos que não en-
contram melhores condições de 
vida nos seus países, neste caso 
concreto alguns cidadãos de 
Moçambique, Zimbabwe, So-
mália, Malawi e mesmo Nigé-
ria. Sublinhe-se entretanto que 
o êxodo dos estrangeiros para a 

terra do rand remonta a muitas 
décadas. Aliás, foi, e continua 
a ser graças a participação dos 
imigrantes que o país cresceu 
economicamente até atingir os 
patamares em que se encontra 
hoje.

Xenofobia o que é?
De acordo com alguns 

dicionários de língua portu-
guesa, xenofobia significa 
aversão a pessoas ou a coisas 
estrangeiras.O termo é de ori-
gem grega e se forma a partir 
das palavras “xénos” (estran-
geiro) e “phóbos” (medo). 
Pode-se também caracterizar 
a xenofobia como uma forma 
de preconceito ou ainda como 
uma doença, um transtorno psi-
quiátrico. A xenofobia mani-
festa-se geralmente através de 
ações discriminatórias e ódio 
por indivíduos estrangeiros. Ou 
ainda por intolerância e aversão 
por aqueles que vêm de outros 
países ou que manifestem dife-
rentes culturas.

No caso em apreço, a onda 
de xenofobia que de tempos a 
tempos “varre” diversas regi-
ões da África do Sul vitiman-

do moçambicanos, nigerianos, 
zimbabweanos, malawianos, 
etc, é recorrente e demonstra 
que as raízes do problema con-
tinuam intactas. Aliás, vários 
analistas, tanto sul-africanos, 
assim como dos países de ori-
gem das vítimas, são unânimes 
num ponto:os promotores da 
violência contra os estrangeiros 
(negros) são movidos aparen-
temente por medo de perder 
os seus status social e sua 
identidade; receiam também 
a possibilidade de perder van-
tagens na área económica a 
favor do estrangeiro; têm pa-
vor a possibilidade de perder 
a oportunidade deter acesso 
a a empregos a favor do es-
trangeiro. Aponta-se também 
como catalisadores da onda 
de violência xenófoba, uma 
insuficiente informação in-
tercultural, o que faz com que 
o estrangeiro seja visto como 
uma ameaça.

Numa análise antropoló-
gica mais aprofundada, a xe-
nofobia pode tabém derivar 
também da ideia de que o “não-
-nacional”representa algum 
tipo de ameaça à identidade e 

aos direitos individuais do ci-
dadão nacional. Esta percepção 
pode conduzir ao exacerba-
mento do sentimento de de na-
cionalismo. Chegados aqui po-
de-se aferir que o discurso do 
Rei Zulu, de Março de 2015, de 
que os estrangeiros eram culpa-
dos do aumento da criminalida-
de e que por isso deviam deixar 
o País, pode ter contribuído 
para agravar os sentimentos já 
nada simpáticos em relação aos 
imigrantes.

Perante uma realidade que 
parece ter vindo para ficar – 
lembre-se que desde o fim do 
Apartheid, o mundo já assistiu 
várias edições xenófobas, umas 
mais violentas mais do que as 
outras, importa, na minha mo-
desta opinião, direccionar as 
análise para a seguinte direc-
ção: porque é que os nossos 
concidadãos, assim como os de 
outros países, decidem aban-
donarem os seus países indo 
sujeitar-se, recorrentemente, a 
uma vida de risco, de incerte-
za e de medo permanente? E, 
sobretudo, quais os caminhos 
a seguir, para inverter o actual 
ciclo?

Xenofobia na RAS: Que ilações tirar?(1)
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tinFaneLo tavuMhunu (Direitos Humanos)

Hoje em dia parece que em 
todo lado faz-se jus ao ditado 
que diz: “Favor não compra 
pão”!

Até em locais onde outro-
ra era impensável que alguém 
pudesse exigir alguma grati-
ficação, hoje se o cidadão não 
“soltar” voluntariamente, é 
cobrado“coercivamente”!E se 
der pouco, é olhado de esgue-
lha ou enxovalhado! Numa das 
morgues, quando os familiares 
dum defunto iam levantar o 
cadáver, o cangalheiro cobrou-
-lhes“gratificação”! Aqueles, 
estando desprovidos de valo-
res, lá soltaram uma nota de 
vinte meticais, mas o raio do 
insensível almocreve ripos-
tou: “Ah! Se não têm dinheiro, 
pronto! Aproveitem esses cen-
tavos para comprarem flores!”

Será que os almocreves ig-
noram que a morte bate a porta 

sem nos ter dado tempo de or-
ganizar dinheiro seja para o que 
for? Porquê tanta insensibilida-
de e desumanidade?!

 Na escola, são poucos os 
professores que podem repro-
var um aluno, tendo ele ou os 
seus pais a possibilidade de sol-
tar mola... 

Na polícia e na justiça é o 
que já sabemos... O povo chega 
a crer que a justiça é só para os 
pobres e que só são presos os 
pilha galinhas! Mesmo quando 
se prendem os graúdos, malta 
Taípo, Ndhambini, Gregório 
etc., o povo pensa que é sim-
ples teatro para impressionar 
os doadores e lhes fazer esque-
cer as dívidas ocultas do mano 
Guebas... 

 O terreno que dantes era 
simplesmente oferecido, hoje 
custa os olhos da cara, apesar 
de a lei continuar a dizer que a 

terra não se vende... 
No primeiro recenseamento 

geral da população os recense-
adores não receberam nem um 
“tusto”, mas os de hoje até fa-
zem greve quando o INE (Ins-
tituto Nacional de Estatísticas) 
demora soltar a mola! 

 Mas o que terá feito os mo-
çambicanos de hoje ficar então 
diferente sdos de ontem que até 
iam a ceifa de arroz no Chókwé 
sem exigir nada em troca? Será 
a carestia da vida? Pode ser! 
Mas os dirigentes de hoje de 
repente também começaram a 
ficar muitíssimo diferentes dos 
de ontem! Os de ontem podiam 
tachar sim, mas limpavam a 
boca, para dar a entender ao 
povo que o país era pobre! Até 
malta mano Guebas ontem ia 
aos comícios de Samora tra-
jando caqui! O povo, mesmo 
desconfiando que pelo menos o 

dirigente camarada mano Gue-
bas não podia ter só caqui no 
seu guarda-fatos, mas por cau-
sa do temor ao SNASP,fingia 
acreditar! Outrora, o dirigente 
que deixasse a barriga crescer, 
Samora “dava carolo”, como 
quem diz:” Maluco, assim o 
povo vai perceber que a pobre-
za deste país só está no nosso 
discurso! Tira esse bucho!” 
Hoje, todo povo, incluindo os 
voluntariosos fervorosos che-
fes de quarteirão, já quer di-
nheiro! Porquê? Porque alguns 
(muitos) dirigentes de hoje ta-
xam e não limpam a boca! An-
dam todos gordos, já ninguém 
repreende os barrigudos! Eles, 
os seus filhos, concubinas, en-
teados, etc. são ricos para o 
carraças! Andam em carros lu-
xuosos, fazem ralis, “grifam” 
maningue... Por conseguinte, o 
povo já percebeu que a pobreza 

deste país só está na narrativa 
frelimista, porque se na verda-
de Moçambique fosse assim 
tão pobre, onde é que os nos-
sos dirigentes iriam buscar a ri-
queza que ostentam paradepois 
exortarem a nós outros para 
consentirmos sacrifícios?! Sen-
do assim, o povo sentenciou: 
“Que se lixem esses gajos! Se 
ser rico não é pecado, vamos lá 
todos ficar ricos!”. Para voltar-
mos aos bons tempos “Samo-
rianos”, onde nem tudo cus-
tava dinheiro, reinava o amor 
ao próximo, alguns dos nossos 
actuais dirigentes devem deixar 
de “fanar” e ostentar riqueza! 
Desse modo o povo acreditará 
que o país é pobre e que nem 
tudo deve custar dinheiro! Aqui 
fica uma singela homenagem a 
Samora ! Bayethy Samora, será 
que Moçambique ainda será tú-
mulo da burguesia?!  

Que se lixem esses gajos! Se ser rico não é pecado,vamos lá todos ficar ricos!
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Nova Democracia em Gaza

Detenção de “Refiller Boy” 
populariza sua campanha 

a população da cidade de Chokwé, inconformada pela de-
tenção ilegal do Refiller Boy, cabeça-de-lista da Nova Demo-
cracia, na província de Gaza à AR, amotinou-se no comando 
distrital de Chokwé, exigindo que as autoridades soltassem 
aquela figura, uma vez a polícia não tinha provas para expli-
car o crime de que era acusada.

Depois das au-
toridades poli-
ciais soltarem o 
cabeça-de-lista 
da Nova Demo-

cracia, Félix Silva, mais conhe-
cido por Refiller Boy, o parti-
do escalou os bairros daquela 
urbe, numa caravana bastante 
concorrida pela população, de-
sejando testemunhar a liberta-
ção do filho da casa.

Falando ao Zambeze, a ad-
vogada do caso da detenção do 
Refiller Boy, disse que houve 
graves violações da lei. Aliás, 
não havendo provas concretas 
que justificassem a detenção, 
a polícia foi obrigada a soltar a 
vítima.   

A lei eleitoral diz que os 
candidatos não podem ser deti-
dos, durante o período que de-
corre a campanha eleitoral, os 
45 dias, que antecedem a elei-
ção, salvo casos que o candida-
to seja encontrado em flagrante 
delito, a cometer crime, cuja 
moldura penal corresponde à 
pena de prisão maior. 

“Logo a prior, a detenção 
do candidato não observou 
esta lei, num país democrático, 
como se canta. Portanto, foi 
revista a situação dele e absol-
veu-se, porque se viram irregu-
laridades”, indicou a advogada.

O candidato a AR, pelo 
partido ND, não tem dúvida de 
que se trata de perseguição pro-
movida pelo partido no poder, 
que se sente ameaçado ao notar 

uma campanha com manifesto 
eleitoral que vai de encontro 
àquilo que são as preocupações 
do povo.  

Refiller Boy foi detido, tam-
bém apreendidas suas viaturas, 
quando apresentava a queixa 
à polícia contra membros do 
partido Frelimo que atacaram a 
sua caravana, em plena campa-
nha, no posto administrativo de 
Chilembene. 

Tudo começa quando grupo 
de membros do partido Freli-
mo, encabeçados pelo secretá-
rio distrital da OJM, braço da 
Frelimo, atacou a caravana da 
Nova Democracia, no posto 
administrativo de Chilembene, 
em que quebraram a viatura do 
Refiller Boy. Depois daqueles 
terem tentado, sem sucesso, 
inviabilizar a campanha, o par-
tido ND tratou de denunciar 
agressões dos supostos mem-
bros e simpatizantes da Freli-
mo às autoridades policiais do 
comando distrital de Chokwé.

A polícia solicitou ao Re-
filler Boy e sua comitiva para 
que depusessem em relação ao 
ataque sofrido, entretanto, ao 
chegar a esquadra, membros da 
ND são detidos acusados das 
agressões de que denunciavam, 
uma clara situação de instru-
mentalização da polícia.

Inesperadamente, a polícia 
lavrou auto onde afirma não ter 
detido ninguém, na sequência 
das escaramuças, embora Re-
filler Boy tivesse estado sob 

custódia policial.
O cantor “Refiller Boy”, 

tido como um dos melhores 
cantores da província de Gaza, 
também conhecido pelas suas 
músicas de crítica social para 
os políticos moçambicanos, de-
cidiu aventurar pelo mundo da 
política.

“Queremos levar problemas de 
Gaza à AR”

Segundo a fonte, as suas 
músicas trazem mensagens que 
os deputados deviam levar a 
Assembleia da República, uma 
vez que retratam problemas 
quotidianos pelos quais passa 
o povo.

Por outro lado, entende a 
fonte que a província de Gaza 
não desenvolveu porque as 
pessoas que deviam levar os 
problemas do povo à AR nada 
fizeram, desde vias de aces-
so, o sector da agricultura, 
que apesar de ser considerado 
base da economia do país e de 
alimentação, foi esquecida, 
tomando como exemplo o re-
gadio do baixo Limpopo, não 
capitalizado.

“Se prestaram bem aten-
ção, teriam visto que a estrada 
Macia/Chokwé não merece ser 
uma EN206, com tanta cova 
que dá uma pena ir a uma ci-
dade. No tempo de Samora 
Machel, éramos o celeiro da 
nação, porque Chokwé produ-
zia” 

“São estes pilares que que-
ro defender na AR. O trabalho 
de um deputado não é ir a AR 
para bater palmas ou dormir, é 
ir falar dos problemas do povo 
para serem resolvidos. Para 
quem conhece meu reportório 
musical já sabe que só faltava 
oportunidade para poder pro-
clamar deputado da AR”. 

luís cuMBe
Tem início no primeiro se-

mestre do próximo ano e com a 
duração de um ano, o primeiro 
inquérito nacional sobre o im-
pacto do acesso a energia sus-
tentável, revelou recentemente 
o Director de Estatísticas Sec-
toriais e de Empresas do Ins-
tituto Nacional de Estatística 
(INE), Dr. Adriano Matsimbe. 
Trata-se de uma operação esta-
tística que tem como objectivo 
principal a recolha de dados 
que contribuam para o conheci-
mento sobre o acesso e impac-
to da energia sustentável junto 
dos Agregados Familiares em 
Moçambique. A informação 
a ser recolhida irá contribuir, 
por outro lado, para a chamada 
“iniciativa Energia Sustentável 
para Todos”, inscrita nos Ob-
jectivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas.

A realização da iniciativa, 
que conta com o financiamen-
to da NORAD – Agência No-
rueguesa de Desenvolvimento, 
está a cargo do INE e conta com 
a participação do Ministério 
dos Recursos Minerais e Ener-
gia e da Empresa Pública Elec-
tricidade de Moçambique. En-
tre outros objectivos a alcançar, 
destaca-se o desenvolvimento e 
fortalecimento das capacidades 
do INE nos capítulos técnicos e 
de recursos humanos, a criação 
de bases que contribuam para 
melhorar a planificação das ac-
tividades do sector baseada em 
evidências, cujo objectivo final 
é facilitar o acesso a energia 
sustentável em todo o país.

Espera-se, por outro lado, 
que os dados a serem recolhi-
dos venham a contribuir para 
a criação de uma plataforma 
de informação que facilite a 
alocação de recursos de forma 

economicamente rentável e de 
acordo com prioridades defini-
das, bem como contribuir para 
facilitar a medição do nível do 
acesso à energia sustentável e o 
seu impacto no desenvolvimen-
to económico e no bem-estar 
das comunidades. 

A anteceder o inquérito, foi 
realizado recentemente, nos 
Distritos de Xai-Xai e de Lim-
popo em Gaza, um pré-texte, 
enquadrado na preparação de 
um inquérito piloto destinado 
a avaliar a operacionalidade de 
todo conjunto de instrumentos 
desenhados para medir o im-
pacto do Acesso a Energia Sus-
tentável.

Refira-se que o acesso as 
energias renováveis constitui 
o sétimo objectivo de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) 
e da agenda 2030 das Nações 
Unidas. O cumprimento deste 
desafio requerer actividades 
coordenadas de monitoria e 
avaliação do impacto de imple-
mentação dos projectos ligados 
à energia.“No caso particular 
de Moçambique, a Agencia 
Norueguesa para o Desenvol-
vimento (NORAD) tem parti-
cipado activamente no apoio 
às iniciativas governamentais 
e do sector empresarial de elec-
trificação e acesso a energias 
renováveis e sustentáveis nas 
comunidades”, referiu o Direc-
tor de Estatísticas Sectoriais e 
de Empresas do INE, adiantan-
do que no quadro do apoio do 
organismo norueguês, foi  as-
sinado um Memorando de En-
tendimento no qual figura entre 
outros objectivos, a realização 
do Inquérito sobre o Impacto 
do Acesso à Energia Sustentá-
vel em Moçambique em 2020. 
(M. Silva)

INE realiza inquérito 
sobre impacto da 
energia sustentável
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Denuncia a Amnistia Internacional

Ataques ensombram período eleitoral

 a amnistia internacional 
publicou, nesta terça-feira, 
um briefing sobre direitos 
humanos para todos os par-
tidos e candidatos que par-
ticipam no acto eleitoral em 
moçambique, após revelar 
um catálogo chocante de abu-
sos perpetrados contra defen-
sores dos direitos humanos, 
activistas, jornalistas e outros 
membros da sociedade civil 
ao longo dos últimos anos.

O briefing, desig-
nado Virar a pá-
gina! Um mani-
festo de direitos 
humanos para 

os partidos políticos moçambi-
canos e para os seus candidatos, 
descreve em pormenor dúzias 
de exemplos de proeminentes 
activistas da sociedade civil e 
jornalistas que são confrontados 
com actos de intimidação, as-
sédio e violência devido ao seu 
trabalho, no período que antece-
de as eleições de 15 de Outubro.

“Em Moçambique, quem 
desafia o governo sofre conse-
quências devastadoras, incluin-
do raptos, detenções arbitrárias 
e ataques físicos. Quem denun-
cia, fá-lo por sua própria conta e 
risco,” disse Deprose Muchena, 
Director Regional da Amnistia 
Internacional para a África Aus-
tral.

“Os dirigentes da sociedade 
civil, jornalistas, os defensores 
dos direitos humanos e os acti-
vistas estão a enfrentar mais ris-
cos à medida que o país se apro-
xima do dia das eleições. Este 
briefing dá conta de um padrão 
de violações dos direitos huma-
nos que todos os partidos políti-
cos e candidatos devem levar a 
sério e ao qual se devem opor no 
momento em que vão às urnas.”

 Assédio e intimidação

No rescaldo das eleições 
municipais de Outubro de 2018, 
os dirigentes de organizações da 
sociedade civil, os defensores e 
activistas dos direitos humanos, 
entidades religiosas e comuni-
cação social foram vítimas de 
assédio e intimidação, tendo 
inclusivamente recebido amea-
ças de morte pelo seu papel na 
monitorização e divulgação dos 
resultados após o acto eleitoral.

Receberam mensagens 
ameaçadoras, avisando-os que 
“tivessem cuidado” e que os 
seus “… dias estão contados” 
só por fazerem o seu trabalho. 
Alguns foram inclusivamente 
ameaçados de que “desaparece-
riam sem deixar rasto”. Foram 
acusados de contribuírem para 
a derrota do partido no poder, 
a Frente de Libertação de Mo-
çambique (FRELIMO), por 
colocarem pessoas a monitori-
zarem as mesas de voto e pu-
blicarem resultados eleitorais ao 
vivo e em directo.

Dois jornalistas foram ame-
açados por publicarem infor-
mações relacionadas com as 
eleições nas redes sociais na 
Província de Tete, tendo o di-
rector do semanário Malacha 
recebido ameaças de morte por 
ter publicado resultados eleito-
rais na página do seu jornal no 
Facebook.

Execuções extrajudiciais, desa-
parecimento forçado, tortura e 

outros maus tratos

Andre Hanekom, um em-
presário sul-africano, morreu 
num hospital em Pemba em 
Janeiro de 2019. Hanekom foi 
atingido no braço e no estôma-
go e raptado em Agosto de 2018 

por quatro homens encapuzados 
e armados com AK’47 no distri-
to de Palma, província de Cabo 
Delgado. Ficou detido pelas for-
ças de segurança do Estado em 
circunstâncias misteriosas e fo-
ram negadas visitas de familia-
res durante a sua detenção, ape-
sar de um juiz ter considerado a 
sua detenção ilegal e ordenado 
a sua libertação provisória sob 
fiança. Durante a sua detenção 
pelos militares, Hanekom terá 
sido alegadamente sujeito a tor-
tura e a outros maus tratos.

Em 27 de Março, atiradores 
desconhecidos raptaram Erici-
no de Salema, um advogado de 
direitos humanos e comentador 
político, no exterior dos escri-
tórios da União Moçambicana 
de Jornalistas em Maputo. Os 
homens agrediram-no, parti-
ram-lhe os braços e as pernas, 
tendo-o posteriormente aban-
donado na estrada, deixando-o 
como morto. Salema, uma voz 
crítica bem conhecida no país, 
foi avisado pelos homens de que 
“fala demais” e que queriam 
dar-lhe uma lição. Antes do ata-
que, tinha recebido telefonemas 
ameaçadores de indivíduos não 
identificados.

 Ataques a pessoas, detenções e 
prisões arbitrárias

Ataques brutais na Província 
de Cabo Delgado por um grupo 
extremista local conhecido lo-
calmente como ‘Al-Shabab’ são 
responsáveis pelo menos por 
200 mortes e forçaram milhares 
de pessoas a fugir de suas casas 
desde Outubro de 2017.

Os ataques têm continuado 
apesar de uma forte presença 
militar nas zonas afectadas. A 
província passou a ser uma zona 
interdita a jornalistas, investi-

gadores, académicos e organi-
zações não-governamentais, e 
muitas pessoas que têm tentado 
aceder à zona têm sido detidas 
arbitrariamente pelas forças de 
segurança sem mandados de 
captura.

Por exemplo, o jornalista 
Amade Abubacar passou quase 
quatro meses em prisão preven-
tiva no início deste ano por ter 
noticiado os ataques e a popula-
ção em fuga.

Enquanto esteve detido, 
Amade foi sujeito a maus tratos, 
incluindo 12 dias em regime de 
incomunicabilidade numa pri-
são militar, sendo-lhe negada 
a visita de familiares e não lhe 
tendo sido prestados os cuida-
dos médicos devidos. Enfren-
ta várias acusações, incluindo 
“instigação pública com uso de 
meios informáticos”.

Em 30 de Junho de 2018, 
Pindai Dube, um jornalista do 
Zimbabué, que trabalhava para 
a eNCA, uma estação de tele-
visão de notícias independen-
tes com base em Joanesburgo, 
na África do Sul, foi detido em 
Pemba enquanto fazia inves-
tigação na província de Cabo 
Delgado. Foi acusado de espio-
nagem e libertado após três dias, 
sem qualquer acusação. Não se 
sabe ao certo qual a razão pela 
qual as forças de segurança não 
permitem a ninguém o acesso 
àquela zona.

Supressão da liberdade de 
expressão, associação e reunião 

pacífica

Nos últimos cinco anos, as 
autoridades têm intensificado 
a repressão dos direitos à li-
berdade de expressão, reunião 
pacífica e associação.

Em 18 de Janeiro de 2019, 

Fátima Mimbire, defensora 
dos direitos humanos e, à data, 
investigadora no Centro de In-
tegridade Pública (CIP), rece-
beu mensagens intimidatórias 
e ameaças de morte através 
das redes sociais. Os ataques 
começaram depois de a sua 
organização ter lançado uma 
campanha denunciando uma 
medida do Governo moçam-
bicano que visava o reembol-
so de US$ 2 mil milhões em 
empréstimos que tinham sido 
secreta e ilegalmente obtidos 
para criar três empresas pú-
blicas. Militantes destacados 
da FRELIMO tinham andado 
a instigar violência contra ela 
nas redes sociais, incluindo a 
deputada Alice Tomás, que 
apelou a que Fátima fosse 
“violada por 10 homens for-
tes e energéticos que lhe dêem 
uma lição.”

Em 2 de Dezembro de 
2017, um atirador ameaçou 
matar Aunício da Silva, um 
jornalista de investigação e 
director do IKWELI, uma pu-
blicação semanal da cidade de 
Nampula, no norte de Moçam-
bique. O atirador acusou da 
Silva de publicar artigos que 
manchavam a imagem de um 
político local. Da Silva con-
tinuou a receber ameaças de 
morte através do telemóvel e 
por SMS pelas investigações 
que fez sobre o tráfego ilegal 
de recursos naturais, pessoas 
e estupefacientes, bem como 
sobre alegações de corrupção, 
fraude eleitoral e apropriação 
de terras.

Em 23 de Julho, o Conse-
lho de Ministros emitiu um de-
creto que obriga os jornalistas 
e a comunicação social ao pa-
gamento de taxas proibitivas 
de acreditação e licenciamento 
para a imprensa local e inter-
nacional que queira dar notí-
cias sobre o país.

“À medida que Moçambi-
que se aproxima das eleições 
que terão lugar dentro de me-
nos de um mês, os partidos 
políticos e candidatos que as 
disputam têm de se compro-
meter com uma cultura de res-
peito pelos direitos humanos 
e traçar um plano concreto de 
construção de uma sociedade 
respeitadora dos direitos,” dis-
se Deprose Muchena.

“O respeito integral pelos 
direitos humanos de todas as 
pessoas deve ser a nova pedra 
angular do Moçambique pós-
-eleições. Tudo o que seja me-
nos não é aceitável.”
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Ex-director do Credit Suisse mamou 5.7 milhões de dólares 
O cidadão inglês Surjan 

Sing, ex-director na instituição 
financeira internacional Credit 
Suisse, pode ter recebido, pelo 
menos, 5,7 milhões de dólares 
americanos no esquema de la-
vagem de dinheiro associado 
às “Dívidas Ocultas” de Mo-
çambique.

Singh assumiu a culpa, se-
mana passada, num tribunal de 
Brooklyn, Nova Iorque.

Na audiência, Singh admi-
tiu ter recebido “milhões de 
dólares de comissões ilegais”, 
mas não especificou o montan-
te que permitiu a sua facilita-
ção do empréstimo do Credit 
Suisse a Moçambique.

Contudo, o juiz William 
Francis Kuntz disse-lhe que 
enfrenta a confiscação de 5,7 
milhões de dólares, facto que 
Singh reconheceu.

O antigo executivo está 
em liberdade sob fiança e teve 
permissão para regressar a 
Londres, onde mora, devendo 
comparecer ao tribunal sem-
pre que solicitado.

O acordo entre ele e o tri-
bunal está selado.

Singh é o terceiro ex-
-funcionário do Credit Suisse 
a aceitar a culpa na lavagem 
de dinheiro, depois da búlga-

ra Detelina Subeva e do neo-
-zelandês Andrew Pearse.

Os três, em conluio com 
Jean Boustani, da empresa na-
val Prinvivest, de Abu Dabi, e 
altos funcionários do Governo 
moçambicano beneficiaram 
de mais 200 milhões de dóla-
res desviados de empréstimos 
feitos para alegadamente para 
a pesca de atum e protecção 
costeira.

Da parte moçambicana, o 
acusado mais mediático é Ma-
nuel Chang, ex-ministro das 
Finanças e deputado, detido 
na África do Sul, a pedido dos 
Estados Unidos e que aguarda 
a sua extradição para o Mo-
çambique ou Estados Unidos.

A próxima audição para 
a decisão da extradição de 
Chang será a 16 de Outubro. 
(VOA)

Segundo a Economist

Acordo é importante para a credibilidade 
a economist intelligence 

Unit (eiU) considera que o 
acordo de reestruturação da 
dívida soberana de moçam-
bique é um “marco impor-
tante para a credibilidade” 
mas alertou que os casos ju-
diciais sobre os empréstimos 
podem trazer complicações.

“Reestruturar a dívida so-
berana é um marco importante 
para melhorar a credibilidade 
de Moçambique junto dos in-
vestidores e permitir o acesso 
da Empresa Nacional de Hi-
drocarbonetos aos mercados de 
capitais”, lê-se numa análise ao 
acordo alcançado a 9 de Setem-
bro com os investidores.

Na nota enviada aos clien-
tes pelos peritos da unidade de 
análise da revista britânica The 
Economist, e a que a Lusa teve 
acesso, alerta-se, no entanto, 
que “apesar do processo de rees-
truturação em curso, os emprés-
timos mais avultados continuam 
por resolver, e podem complicar 
a completa normalização da re-
lação com os credores”.

Os portadores de títulos 
soberanos de Moçambique 
aprovaram a reestruturação da 
dívida de 726,5 milhões de dó-
lares (656 milhões de euros) que 
teve origem na empresa pública 
Ematum, anunciou o Governo a 
9 de Setembro.

“A proposta foi aprovada 
por meio de uma deliberação 
escrita dos obrigacionistas de-
tentores de 99,5% do valor 
agregado do capital das notas 
existentes em dívida”, lê-se 
em comunicado do Ministério 
da Economia e Finanças, que 
adianta que o voto favorável 

“inclui o Grupo Global de Obri-
gacionistas de Moçambique”, 
que representa 68% dos títulos 
e que já tinha declarado apoio 
à proposta, restando chegar aos 
75% de votos favoráveis para a 
reestruturação ter efeito - fas-
quia que foi superada.

“A resolução escrita entrará 
em vigor após a satisfação das 
condições de liquidação e espe-
ra-se que a distribuição inicial 
dos direitos ocorra no dia 30 de 
setembro de 2019”, acrescenta o 
comunicado.

Regresso aos mercados

Para a EIU, “Moçambique 
precisa de regressar aos mer-
cados internacionais para anga-
riar fundos para a sua participa-
ção nos projectos do gás” que 
prometem mudar a economia 
do país, e já em Julho adiou a 
angariação de 3,2 mil milhões 
de dólares para garantir a en-
trar no projecto de 20 mil 
milhões operado pela Ana-
darko.

“Adiar a emissão de dívi-
da vai ajudar a reduzir o risco 

e pode resultar em melho-
res condições”, consideram 
os analistas, concluindo que 
“quando o Governo começar 
a receber receitas da explora-
ção do gás natural liquefeito, 
vai estar em melhores con-
dições de pagar as dívidas, 
conseguindo mais facilmente 
acomodar taxas de juro mais 
elevadas”.

O caso das dívidas ocul-
tas está relacionado com as 
garantias prestadas pelo ante-
rior executivo moçambicano, 

durante os mandatos de Ar-
mando Guebuza, a favor de 
empréstimos de cerca de 2,2 
mil milhões de dólares (dois 
mil milhões de euros) para as 
empresas públicas Ematum, 
MAM e Proindicus.

A justiça moçambicana 
e a justiça norte-americana, 
que também investiga o caso, 
consideram que parte desse 
dinheiro foi usada para o pa-
gamento de subornos a cida-
dãos moçambicanos e estran-
geiros. (lusa)

Dívidas ocultas
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Em 24 anos de existência 

A Politécnica forma perto de 
dez mil profissionais 

Ao longo dos 24 anos da 
sua existência, a Universidade 
Politécnica já graduou um total 
de 9.567 estudantes, dos quais 
3.473 bacharéis, 5.367 licen-
ciados, 225 mestres e 502 estu-
dantes completaram cursos de 
pós-graduação.

Para o próximo ano, o 
maior estabelecimento privado 
de ensino superior do país es-
pera atingir e ultrapassar a mar-
ca de 10 mil graduados, con-
forme referiu o reitor, Narciso 
Matos, no decurso da XXI ce-
rimónia de graduação, ocorrida 
no sábado, 14 de Setembro, em 
Maputo.  

Na ocasião, foram gradua-
dos 439 estudantes, sendo 407 
licenciados e 32 mestres. Do 

conjunto de estudantes licen-
ciados de 23 cursos, 252 são 
mulheres, o que corresponde à 
maioria dos graduados.

“Estamos decididos a ser 
e permanecer como uma das 
melhores universidades de Mo-
çambique”, disse Narciso Ma-
tos, assegurando aos presentes 
na cerimónia que a instituição 
está a trabalhar para ser uma 
universidade ainda melhor em 
2020, do que em 2019.

Para o efeito, segundo ex-
plicou, a Universidade Poli-
técnica submeteu todos os seus 
cursos a um processo completo 
de auto-avaliação externa rea-
lizada pelo Conselho Nacional 
de Avaliação de Qualidade do 
Ensino Superior (CNAQ). “A 
preparação, as conclusões e 

recomendações deste processo 
estão já a promover, com certe-
za, a melhoria dos nossos cur-
sos”, frisou.

Num outro desenvolvi-
mento, Narciso Matos indicou 
que foi iniciado um processo 
de revisão curricular, através 
do qual todos os cursos serão 
actualizados num processo de 
consulta com professores, es-
tudantes, graduados, emprega-
dores e ordens profissionais, 
nomeadamente a Ordem dos 
Engenheiros de Moçambique, a 
Ordem dos Advogados, Ordem 
dos Médicos, Ordem dos Con-
tabilistas e Auditores, Ordem 
dos Enfermeiros, entre outras 
agremiações.

Desde modo, espera-se 
que, em 2021, os cursos sejam 

actuais e melhor organizados 
do que agora, razão pela qual 
todos os professores estão a 
ser submetidos à formação em 
comunicação oral e escrita em 
metodologia de investigação 
científica, em pedagogia e psi-
cologia da educação e em in-
formática aplicada à educação 
superior.

  “Celebrem este dia e esta 
meta. É fruto da vossa deter-
minação. Lembrem-se de que 
o conhecimento avança todos 
os dias. Muito do que aprende-
ram no primeiro ano dos vos-
sos cursos, hoje já precisa de 
ser actualizado. Muito do que 
o vosso certificado represen-
ta está ainda por ser, porque o 
certificado significa, acima de 
tudo, que vocês estão habilita-

dos a continuar a aprender de 
modo independente”, realçou 
Narciso Matos.

Falando em representação 
dos graduandos, Ludmila Ran-
gel, referiu que a graduação im-
pulsiona outras buscas e, acima 
de tudo, abre novos horizontes 
visando um futuro brilhante.

“Sempre acreditamos que 
este dia chegaria, pois esforça-
mo-nos e buscamos, dia após 
dia, condições para a concre-
tização do nosso sonho. Mas 
não foi um percurso apenas 
de glórias, uma vez que houve 
momentos em que fomos co-
locados à prova. Passamos por 
momentos de aflição, desespe-
ro e noites em claro, ausência 
no seio familiar, mas foi por 
um bom motivo”, disse. 



Cancro da mama

Uma “guerra” contra inimigo invisível

Ez SUPLementO femInInO
ambEz

As estatísticas mostram que o cancro da mama é o se-
gundo mais frequente na mulher em Moçambique e em mé-
dia registam-se 1.090 casos por ano, sendo a maior parte em 
estado avançado da doença e com poucas possibilidades de 
cura. Em termos absolutos, anualmente, Moçambique re-
gista 20 mil novos casos de diferentes tipos de cancro, que 
tem como consequência 17 mil mortes, sendo salvas apenas 
três mil pessoas.

A nível planetário, os dados também não são anima-
dores. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), até 2020 serão diagnosticados mais de 1,2 milhões 
de pessoas com cancro da mama por ano em todo o mundo 
(correspondente a toda população da cidade de Maputo). 
Tal número representa um aumento de 26% em relação ao 
número de mulheres, que até 2007, tinham sido diagnosti-
cadas com cancro da mama.

Para fazer face ao quadro negro do cancro da mama, 
Moçambique tem adoptado alguns programas de preven-
ção, que passa em expandir a rede sanitária que visa a pre-
venção e tratamento da doença.

A título de exemplo, em Outubro do ano passado, a es-
posa do Presidente da República, Isaura Nyusi, lançou o 
projecto “Outubro Rosa”, uma campanha de sensibilização 
e rastreio do cancro da mama.

“Estamos a apostar nas medidas de prevenção. Nos úl-
timos anos, o nosso governo, com apoio dos parceiros, tem 
envidado esforços no sentido de expandir a rede sanitária 
especificamente com programas de prevenção e tratamento 
dos cancros de mama e do colo do útero”, disse a esposa 
do PR.

O que as mulheres pensam 
sobre o cancro da mama

Hoje em dia é quase impossível falar de algo tão real, que mexe com a sensibilidade de tantas mu-
lheres e que preocupa o país e o mundo, sem que haja um conhecimento básico por parte da população 
feminina. 

O jornal Zambeze foi às ruas para perceber até que ponto as mulheres tem conhecimento sobre esta 
doença. 

Sheila Mahumane, jovem de 23 anos de idade, residente no bairro da Mafalala, cidade de Maputo, 
deixou-nos de boca aberta ao despejar o conhecimento que possui em relação ao tema.

“Cancro da mama é um tumor que inicia como um nódulo no ceio e pode ser benigno ou maligno 
dependendo de como vai actuar ou se manifestar no organismo de cada mulher. O tumor benigno nor-
malmente é composto de nódulos pequenos que não causam tantos danos, com tratamento normal pode 
ser eliminado já o maligno só pode ser eliminado por cirurgias correndo o risco de ter de se cortar a 
mama ou mesmo perder a vida”, afirma.

Como forma de me precaver do cancro da mama faço o exame diário (apalpo a mama para ver se 
tem um nódulo ou algo anormal no ceio), disse Sheila, acrescentando o que o cancro da mama pode ser 
fatal quando descoberto num estágio mais avançado.

“Não tenho cancro da mama, mas conheço algumas mulheres que tem passado dias tenebrosos por 
conta dessa doença indesejável e o conselho que deixo as mulheres que não sofrem do cancro da mama 
é que controlem a sua saúde, através dos exames diários e para as que sofrem do cancro da mama desejo 
muita força e que cumpram com o tratamento”, Sheila aconselha.

Marta Manuel, de 35 anos de idade, é vendedora no mercado Xiquelene (Praça dos combatentes), 
vive no bairro Polana-caniço, uma senhorita bastante reservada e mesmo assim sentiu a necessidade de 
dar a sua contribuição em relação ao assunto em questão. 
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Auto-exame da mama é fundamental
O auto-exame da mama deverá ser feito mensal-

mente para avaliar quaisquer alterações nas mamas. 
Quando faz este exame, é importante lembrar que as 
mamas são diferentes, de mulher para mulher, e que 
podem surgir alterações, devidas à idade, ao ciclo 
menstrual, gravidez, menopausa, ou à toma de pílulas 
anticoncepcionais, ou outras hormonas. É normal sen-
tir que as mamas são um pouco irregulares, e não lisas. 
Também é comum que as mamas se apresentem incha-
das e sensíveis, no período antes da menstruação.

Se notar algo não usual, durante o auto-exame da 
mama ou em qualquer outra altura, deve sempre con-
tactar um médico, logo que possível.

A melhor altura para realizar o auto-exame da 
mama é aproximadamente uma semana depois da 
menstruação (no fim do período menstrual). Se não 
tem uma menstruação regular, deverá realizar, prefe-
rencialmente, o auto-exame sempre no mesmo dia de 

cada mês.
Para realizar o auto-exame de forma correcta, de-

verá colocar-se de pé, em frente a um espelho, com os 
braços caídos ao longo do corpo. É importante estar 
relaxada e certificar-se de que pode fazer o auto-exa-
me calmamente, sem interrupções.

• Compare as duas mamas, tendo em atenção a 
forma e o tamanho. Não é invulgar que uma mama seja 
maior que a outra. Verifique se as mamas apresentam 
nódulos ou saliências; observe se houve alguma mu-
dança no tamanho ou aspecto das mamas (como sejam 
a formação de rugas ou pregas, depressões ou desca-
mação da pele). Verifique se os mamilos estão normais 
(ou, pelo contrário, se estão retraídos ou escondidos). 
No mamilo, tente detectar a possível presença de nódu-
los, o aparecimento de algum tipo de secreção ou per-
da de líquido. Observe as mesmas características mas, 
agora, com os braços em diferentes posições.

• Levante o braço esquerdo. Examine a mama 
esquerda com a mão direita, pressionando com a ponta 
dos dedos. Palpe a mama esquerda, de forma minuciosa 
e calma. Comece pela extremidade exterior, realizando 
movimentos circulares. Palpe toda a mama. Examine, 
também, a área próxima da axila, passando pela claví-
cula, bem como a zona abaixo da mama.

• Pressione, suavemente, o mamilo e verifique 
se existe algum tipo de secreção ou perda de líquido.

• Repita os passos 2 e 3 mas, agora, na mama 
direita.

• Repita os passos 2 e 3 nas duas mamas, deita-
da. Deve deitar-se de costas, com o braço sobre a cabe-
ça e colocando uma almofada (ou uma toalha dobrada) 
sob o ombro do lado da mama que vai examinar.

Esta posição é favorável a um bom exame da mama.
É importante, lembrar que o auto-exame da mama 

não substitui a mamografia regular de rastreio.

O BancABC e a Business 
Women Connect assinaram re-
centemente um memorando de 
entendimento que visa a criação 
de emprego e empoderamento 
da mulher no sector bancário.

O objectivo do programa 
Business Women Connect 
(BWC) é aumentar as oportuni-
dades económicas das mulheres 
promovendo o uso efectivo de 
produtos formais de poupança 
e habilidades de negócios entre 
mulheres de negócios ou agen-
tes financeiras e promover o uso 
efectivo de produtos formais de 
poupança.

O BancABC através do seu 
programa de fornecimento de 

acesso a serviços financeiros 
para a população, não bancária, 
do país no âmbito da implemen-
tação da estratégia nacional de 
inclusão financeira, dispôs-se 
em apoiar o programa da BWC 
que visa a inclusão financeira 
feminina, formando mulheres 
para tornarem-se agentes ban-
cárias.  

“Esta parceria celebramos 
num contexto de um progra-
ma chamado Business Women 
Connect, que é financiadopela 
Fundação ExxonMobil e imple-
mentada pela TechnoServe que 
a pouco mais de  dois anos e 
meio encontra se em funciona-
mento. Neste programa BWC, 

formamos mulheres empreen-
dedoras. Trata-se de mulheres 
que têm pequenos negocios. 
Por exemplo, pequenas  mer-
cearias, pequenos restaurantes, 
salao de cabaleireiro, ect. Estas 
mulheres são recrutadas e rece-
bem uma formacao gratuita na 
araea de educacao e lideranca 
financeira. A intencao da Busi-
ness Women Connect é ajudar 
as mulheres a fazerem crescer 
os seus negocios”, acrescenta 
sarah bove, directora de progra-
mas na BWC

“Em parceria com provedo-
res de serviços financeiros for-
mais envolveremos pelo menos 
200 mulheres de negócios para 

ajudá-las a melhorar os seus 
negócios e para se tornarem 
embaixadoras de serviços de 
poupanças eficazes para milha-
res de outras mulheres em Mo-
çambique”, afirmou Jane Grob, 
director da TechnoServe.

“Agora, o banco tem agen-
tes bancários a operar em cin-
co províncias de Moçambique 
e continua a procurar manei-
ras de desenvolver mercados 
e segmentos de mercado não 
bancarizados e capacitar mais 
cidadãos a participar mais fa-
cilmente do desenvolvimento 
económico das suas famílias, 
comunidades, distritos, provín-
cias e, eventualmente, o país 

como um todo”, disse Tawanda 
Munaiwa, Administrador Dele-
gado do BancABC.

Jane Grob, referiu ainda que 
o programa tem vindo a formar 
mulheres empreendedoras em 
educação financeira desde 2017 
e já formou cerca de 220 mulhe-
res e a meta é de até final de Fe-
vereiro do próximo ano ter 350 
mulheres formadas.

Numa primeira fase o pro-
jecto alcançou mulheres das 
províncias de Maputo e Inham-
bane, actualmente pretende-se 
alcançar mulheresda província 
de Gaza, no distrito de Guijá”.

Recentemente a BWC gra-
duou cerca de 100 mulheres.

BancABC e Business Women Connect

Oportunidades económicas da mulher ganham vitalidade

“O cancro da mama é uma doença que se mani-
festa através de uma ferida que surge no interior da 
mama”, disse Marta.

 “Nunca sofri desta doença, mas tenho o cuidado 
de fazer as consultas ainda que não com muita fre-
quência. Faço-as de seis em seis meses no hospital 
que fica no meu bairro (Polana-caniço)”, acrescenta.

Aconselho a todas as mulheres que não sofrem 
do cancro da mama a dirigirem-se ao hospital fre-
quentemente para efectuar as análises e assim evitar 
danos maiores no caso de um eventual surgimento 
de algo anormal no seio. Para as que sofrem do can-
cro da mama, aconselho que dêem continuidade ao 
tratamento e que cumpram com o mesmo”, acon-
selha.

Marta, com um pouco de receio, conta-nos um 
episódio drástico de uma conhecida que perdeu a 
vida há cinco anos, vítima do cancro da mama.

“ Tenho uma filha de 16 anos, tenho conscien-
cializado sobre a existência do cancro da mama, e 
da auto-análise para perceber a existência ou não de 
algo estranho no seio, no entanto, ainda não levei-a 
ao hospital para uma análise médica, acho que ainda 
é cedo”, afirma.

Ao desenrolar da nossa entrevista, descobrimos 
a senhora Elisa Mucavel, que carrega com ela uma 
dor profunda pela perda da sua irmã vítima do can-

cro da mama.   
Elisa Alexandre Mucavel, 47 anos de idade, 

vive no bairro de Guava, distrito de Marracuene, 
uma senhora sofrida, que comoveu a equipa do jor-
nal Zambeze ao soltar as lágrimas após termos feito 
a questão, o que e cancro da mama?  

“Poderia definir essa doença como um nódulo 
que aparece na mama, mas prefiro defini-la como 
uma doença que roubou a vida da minha irmã”, la-
menta.

Dona Elisa, afirma que sempre que ouve falar 
sobre cancro da mama fica bastante sensível, pois 
carrega marcas no seu coração e na sua mente, por-
que foi arrancada uma irmã que tanto amava.

 “Minha irmã perdeu a vida, porque sofria do 
cancro da mama. Ela descobriu a doença já numa 
fase avançada o que levou a amputação da mama, 
porém os danos causados foram grandes e, cinco 
anos depois da cirurgia, perdeu a vida. Foi subme-
tida a cirurgia em 1997 e veio a falecer em 2002”, 
acrescenta.

Dona Elisa referiu que depois de ter a experiên-
cia da sua irmã, engaja-se em fazer a auto-análise 
dos seios para evitar que a história se repita.

“O cancro da mama mata quanto não é tratado, 
mas quando é tratado não mata e tem cura”, disse 
dona Elisa.
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Encontramos a dona Elisa Ximene nas famosas barracas do Museu, a cidade de 
Maputo, uma mulher empreendedora e apaixonada pela cozinha. 

receita da elisa Ximene
(Frango de coco)

ingredientes
•	 Três (3) tomates maduros
•	 Três (3) dentes de alho
•	 Uma cebola
•	 Uma colher de sopa de raja amarelo
•	 Duas colheres de sopa de óleo
•	 Dois (2) cocos
•	 Um (1) franco
•	 Caldo ou sal(ao gosto)
Modo de preparar
Como primeiro passo, cortamos o tomate em cubos, a cebola em rodelas, pilamos 
o alho e ralamos o coco. Colocamos as duas colheres de chá de óleo a aquecer na 
panela, de seguida introduzimos a cebola e mexemos com uma colher de pão até 
aloirar, passando para fase seguinte, adicionamos o alho pilado, uma colher de sopa 
de raja amarelo, o tomate em cubos e deixamos a refugar por um período de 2-3 
minutos. Após refogar a cebola com alho, raja e tomate, o passo a seguir é adicionar 
o frango e rega-lo com o leite de coco. Depois é só deixar cozer por um período de 
15-20 minutos. Por fim, adicionamos o caldo ou sal que baste, e deixamos ferver 
por três minutos. 
 Essa receita de frango de coco pode ser acompanhada tanto com arroz ou Xima.
Bom apetite!

Ainda é muito difícil para a 
maioria das mulheres reflectir e 
falar sobre o prazer sexual. Algu-
mas afirmam que sempre foram 
ensinadas a chamar de menina, o 
que na verdade é a vagina. Muitas 
delas não tem nenhuma abertura 
em casa para falar de sexo porque 
isso acaba gerando um escândalo 
e falta de respeito para com os 
pais. O tabu da sexualidade fe-
minina tem sido influenciado por 
vários factores, como o social, o 
educacional que a mulher teve 
ou mesmo a sua personalidade, a 
cultura até mesmo a religião.

Tânia Danilo, uma jovem de 
20 anos de idade, estudante acti-
vista da AMODEFA (Associação 
Moçambicana para o Desenvol-
vimento da Família). transmitiu-
-nos muito conhecimento e muita 
segurança ao falar do assunto em 
questão.

“Todos nós vivemos a nos-
sa sexualidade, mas muita gente 
não sabe o que é a sexualidade e 
acaba exercendo a sexualidade de 
forma inadequada e inconscien-
te”, afirma Tânia.

A sexualidade é a forma de 
ser, estar, de cada um peran-
te a sociedade. Cada um nasce 
exercendo a sua sexualidade. Os 
meninos ao nascer, quando estão 
para urinar, e o pénis fica erecto, é 
porque estão a exercer a sua sexu-
alidade, os bebés quando estão a 
mamar e fazem aqueles gestos de 
pegar a cabeça, gestos de prazer, 
estão a exercer a sua sexualidade.

Quando se fala de sexuali-
dade muita gente corre para a 
ideia de sexo, mas existem vários 
contextos que englobam a sexu-
alidade, acrescenta afirmando 
que a sexualidade está ligada ao 
comportamento, prazer, às nossas 
crenças, aos nossos hábitos e cos-
tumes. A sexualidade vai muito 
além de sexo.

A menina ao longo do seu 
crescimento percebe que é dife-
rente do rapaz. Ela também cos-
tuma ter hábitos diferentes dos 
rapazes. Ao tornar-se mocinha, 
ela começa a ter um pouco de 
vaidade, passa a se arrumar mais, 
procura estar bonita e quando 
apaixona-se procura estar dife-
rente, e especial para o rapaz de 
que gosta.

“Quanto ao sexo, as mulheres 
ainda são muito submissas aos 
homens, aos parceiros, porque 
amam muito, porque são muito 
sentimentais e muitas vezes os 
homens acabam usando isso con-
tra elas”, lamenta.

Kátia Castro Machava, uma 
simpática menina de 18 anos de 
idade, residente no bairro central. 
“Para mim, sexo é o contacto 
mais íntimo entre um homem e 
uma mulher. Falar de sexo não é 
algo estranho, hoje em dia come-
ça-se a ter uma vida sexual activa 
muito cedo, por exemplo há me-
ninas dos seus doze anos que já 
realizam relações sexuais.  

Nunca conversei sobre sexo 
com a minha mãe. Conversamos 
sobre casamento, constituir uma 
família, mas não falamos concre-
tamente sobre sexo, acrescenta 
afirmando que sente-se mais a 
vontade falar do sexo com seus 
irmãos.  

“Apesar de ainda ser nova e 
não ter muita experiência sobre 
sexo, aconselho a todas meninas 
que tomem muito cuidado vis-
to existirem muitas doenças que 
podem ser contraídas através de 
relações sexuais, por isso devem 
usar o preservativo”, aconselha.

Diz ainda para que as mulhe-
res tenham muita cautela antes 
de envolverem sexualmente com 
alguém, pois o facto de o homem 
manter relações sexuais com a 
menina não significa que ele a 
ame e que a vai tomar  á serio.

“Devemos manter relações 
sexuais com o homem que ama-
mos, com quem temos certeza 
que será com ele que iremos casar 
e constituir um lar”, refere.

 “Minha mãe sempre falava 
do sexo com certas reservas. Nun-
ca conversei com ela sobre sexo, 
e mesmo agora que sou maior de 
idade e inclusive sou mãe, não 
conversamos sobre isso. Conver-
samos sobre diversos assuntos, 
mas sobre sexo não, ela nunca 
sequer deu-me um conselho rela-
cionado ao assunto”, acrescenta.

Liliana Carlos, jovem de 19 
anos de idade, vive na cidade da 
Matola. “Sexo para mim é o en-
volvimento mais íntimo entre um 
homem e uma mulher. E esta deve 
manter relações sexuais depois 
do casamento, para a sua própria 
dignidade”afirma, realçando que 
muitas vezes as mulheres man-
têm relações sexuais ainda no na-
moro e depois separam-se, o que 
faz com que no fim das contas a 
mulher já tenha mantido relações 
sexuais com muitos homens, e 
isto é muito feio. 

“Aconselho as mulheres que 
se valorizem e que se guardem, 
isto para a sua própria dignidade. 
Sexo deve ser feito com o homem 
com quem iremos passar toda a 
vida”, terminou.

Quebrando o 
tabu da sexualidade 
Feminina

Ginecologista alerta

Não durma com roupa interior
Na hora de ir dormir, nada de usar roupa in-

terior: ou se usa apenas o pijama ou se usam as 
ditas “cuecas da avó”. O alerta é dado pela gine-
cologista Alyssa Dweck que, ao jornal Mirror, 
revela que a roupa íntima pode colocar a saúde 
da pessoa em causa, especialmente se for justa 
ao corpo e feita com materiais sintéticos.

Segundo a especialista, a roupa interior é o 
habitat ideal para que as bactérias se multipli-
quem e armazenem, sendo o caso ainda mais 

grave entre os homens e as pessoas que trans-
piram durante o sono. A humidade que se cria 
torna-se propicia a casos de infecção, irritação e 
comichão contínua na zona íntima.

No caso do sexo masculino, diz o médico 
Brian Steixner, a proliferação bacteriana – pro-
vocada pelo suor e pelo calor causado pela cueca 
ou pelo boxer – pode ter consequências a nível 
de fertilidade.

Culinária
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maquilhagem, vulgarmen-
te conhecida como make-up, 
vira vício para as mulheres 
moçambicanas. em cada pa-
rada é notável o excessivo 
número de mulheres que re-
velam a paixão que tem pela 
maquilhagem.

Sheila, jovem de 29 anos 
de idade, residente no bairro da 
Munhuana,maquilhadoraprofis
sional no Beto’slook, abraça a 
oportunidade para sobreviver 
fazendo o que mais gosta.“Estou 
no mundo da maquilhagem 
há três (3) anos. Começo com 
a minha careira profissional 
como maquilhadora motivada 
pela vaidade e curiosidade”, 
afirmouSheila.

Referiu ainda que, desde 
mocinha, sempre olhava para o 
mundo da maquilhagemcom os 
olhos apaixonados. Usava suas 
amigas como tubo de ensaio e 
com opassar do tempo foi des-
coberta no mercado de emprego 
como uma jovem munida de 
muito talento nas mãos.

“Amor à camisola é a manei-
ra mais carinhosa que uso para 
expressar o gosto que tenho pela 
maquilhagem”, afirma. Sheila 
assume  que é possível viver 
através desta actividade no país 
devido ao fluxo elevado e valo-
rização no mercado de emprego.

As mulheres têm aderido 

muito a estes serviços. Também 
explica que os profissionais de 
maquilhagem devem usar pro-
dutos originais para fidelizar os 
seus clientes e também evitar os 
possíveis efeitos devastadores a 
pele dos mesmos.

“A maquilhagem é linda mas 
também tem suas consequên-
ciasquando o uso da mesma é 
frequente e excessivo, a pele 
precisa respirar e nunca pode se 
dormir com a maquilhagem no 
rosto, antes de ir dormir é preciso 
se fazer a remoção da mesma”, 
recomenda.

Sheila afirma que o maior 
fluxo de mulheres que procuram 
pelos serviços de maquilhagem 
regista-se aos finais de semana, 
visto que são nesses dias que elas 
recebem convites para casamen-
tos, festas, até mesmo uma saída 
com os seus parceiros para um 
jantar e elas sempre procuram 
estar diferentes do habitual.

É recomendável que o uso de 
maquilhagemseja partir dos 20 
anos de idade, embora hoje em 
dia existam meninas de idade in-
ferior que já estão nesse mundo 
de make-up, acrescenta.

Tudo tem o seu custo, e no 
mundo da maquilhagem não é 
diferente. A nossa maquilhagem 
parte do mais simples ao mais 
complexo e a tabela de preços 
varia de 800mt a 2.500mt.

mas como se maquilhar? 
Sheila explica:

 Tal como a culinária, a 
maquilhagem também tem seus 
ingredientes: começando pela 
base; gel das sombras ou lá-
pis; concília; wiline; primier; 
fixador; água de rosas;óleo; 
wipe; corrector; pó; iluminador; 
fixador.

maquilhando-se passo a 
passo:

Como primeiro passo é ne-
cessário fazer a limpeza facial 
com a água de rosas; Hidratar 
a pele com o óleo e 0assar o 
primier.De seguida, passa-se 
para a segunda fase que é fazer 
o desenho das sombras ao gosto 
e delineá-las com a concília para 
deixa-las em 3D, como tercei-
ra fase limpa-se o rosto com 
wipes para retirar o excesso e 
imediatamente aplica-se a base 
para esconder as imperfeições 
no rosto. A quarta fase passa-
-se o corrector para desenhar 
o formato do rosto e disfarçar 
olheiras, o passo a seguir é passar 
a famosa blush, pó, iluminador 
e o batom, e por fim passamos 
o fixador para garantir que a 
maquilhagem não fique borrada 
ou derreta facilmente.

Contudo, Sheila recomenda 
que ao fazer a maquilhagem 
preste-se atenção às cores. “A 
escolha das cores deve ser de 

Maquilhagem vira vício

acordo com o tom de cada pele”.

optometrista explica os 
cuidados a ter com a maqui-
lhagem

Por toda parte deparamo-
-nos com mulheres maquilhadas. 
Para além de ser uma actividade 
profissional,maquiar-se é uma 
rotina da mulher vaidosa que 
conta com diversos cosméticos 
para realçar a beleza do seu rosto. 

Jonas José, especialista em 
optometria,explica que uso de 
maquilhagem constitui um factor 
de risco para a saúde visual.

“A maquilhagem pode causar 
blefarite que é a inflamação das 
bordes das pálpebras, os sintomas 
da blefarite são a comichão e numa 
fase mais avançada pode causar 
conjuntivite (os olhos ficam ver-
melhos e lacrimejam) ”, explica. 

Para evitar contrair a blefarite, 
recomenda que se façauma lim-
peza minuciosa nos olhos antes 
de dormir, através do uso das 
técnicas de remoção de maqui-
lhagem nos olhos, que já passaa 
explicar: “Use a comprensa fria 
para tampar os olhos (mergulhe 
a comprensa na agua fria) por 
um período de 10-15 Minutos, 

isto facilita o amolecimento dos 
produtos usados para maquiar os 
olhos, por exemplo o lápis que 
serão fácil de retirar em seguida 
com um cotonete mergulhado no 
shapoomjhonson para limpar os 
cílios, usar as técnicas de remoção 
de maquilhagem é importante para 
a retirada de partículas que podem 
afectar os olhos”

Vê-se portanto, que hoje em 
dia a maquilhagem virou moda, 
uma febre total para as mulheres. 
De tal maneira que algumas não 
saem de casa sem maquilha-
gem no rosto, já outras preferem 
usar maquilhagem em ocasiões 
especiais, umas preferem uma 
maquilhagem forte bem elaborada 
e outras mais simples e discreta. 

Mas o que muitas não sabem 
é que até mulheres mortas são 
maquiadas,são sepultadas com 
maquilhagem no rosto.

No entanto, sepultar a mulher 
com maquilhagem no rosto é uma 
preferência da família, que se en-
carrega em deixar o rosto do seu 
ente bonito assim a ser enterrado. 
Trata-se de algo novo que ainda 
não é muito praticado,embora já 
se presenciamalguns casos nos 
velórios.

| suPleMento feMenino |
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Caro leitor, o leito do Zambeze está cada vez mais navegável. 
Acompanhe, diariamente, as últimas notícias on line no seguinte 
endereço: www.zambeze.info
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Jovem perde memória a cada duas horas e 
pensa que todos os dias são 11 de Junho

Riley Horner, uma jovem 
norte-americana de 16 anos, 
acorda todas as manhãs a pen-
sar que é dia 11 de Junho. A 
estudante, residente no estado 
do Illinois, sofreu uma lesão 
cerebral durante um baile após 
ter sido alvo de um pontapé aci-
dental na cabeça, o que faz com 
que a sua memória seja redefi-
nida de duas em duas horas.

Esta condição faz com que 
a jovem não se lembre da data 
em que está e que esqueça o que 
estava a fazer há poucas horas 
atrás. “Eu tenho um calendário 
na porta do meu quarto e de 
cada vez que eu olho para ele e 
vejo que estamos em Setembro 
fico muito baralhada”, disse em 
declarações ao canal televisivo 
WQAD.

A família de Riley continua 
desesperadamente à procura 

de respostas médicas depois 
de lhes ter sido dito que não 
há nenhuma causa clínica que 
provoque esta condição. “Os 
médicos dizem que não há 
nada de errado. Não conse-
guem encontrar nada”, disse 
Sarah Horner, a mãe da ado-
lescente.

Enquanto isso, Riley re-
ajustou a sua vida e as suas 
tarefas diárias. Todos os dias 
aponta num caderno várias no-
tas e tira fotos com o telemó-
vel para se lembrar de coisas 
básicas.

A história de Riley é fre-
quentemente comparada ao 
filme ‘O Feitiço do Tempo’, 
de 1993, protagonizado pelos 
atores Bill Murray e Andie 
MacDowell. Na película, a 
personagem principal revive o 
mesmo dia repetidamente.

Anatomia

Investigação sobre 
temperatura dos testículos 
ganha prémio Ig Nobel

Uma investigação sobre a temperatura dos testículos 
é um dos vencedores dos prémios Ig Nobel, atribuídos 
às descobertas científicas mais estranhas do ano.

Os vencedores da 29.ª edição dos prémios Ig Nobel 
foram anunciados semana passada, na Universidade de 
Harvard, no Estado norte-americano do Massachusetts. O 
galardão, entregue anualmente, visa “celebrar o incomum, 
homenagear a imaginação e estimular o interesse das 
pessoas na ciência, na medicina e na tecnologia”, destacando 
investigações “que primeiro fazem rir e depois fazem pensar”

Na categoria de Anatomia, o primeiro prémio foi 
para os especialistas em fertilidade Roger Mieusset, 
Louis Boujan e Bourras Bengoudifa, pelo estudo 
de 2007 “Assimetria térmica do escroto humano”, 
publicado na revista “Human Reproduction”, que 
mede a assimetria na temperatura dos testículos.

O estudo dividiu-se em três experiências: a primeira 
envolveu oito homens, submetidos a quatro posições 
corporais diferentes durante 15 minutos cada uma, com 
e sem roupa; a segunda incidiu sobre 11 funcionários 
dos correios, de pé durante 90 minutos seguidos; e a 
terceira teve como alvos 11 motoristas de autocarros em 
posição de condução durante igual período de tempo.

Depois de analisarem os valores recolhidos por 
sensores estrategicamente posicionados, os cientistas 
observaram uma “falta de simetria térmica” em ambos 
os testículos. Em todas as experiências, concluíram 
que o testículo esquerdo é mais quente que o direito, 
mas apenas quando os homens estavam vestidos. 
A diferença de temperatura pode contribuir para a 
assimetria nos órgãos genitais externos masculinos.

Mieusset, co-autor da investigação e especialista 
em medicina reprodutiva na Universidade de 
Toulouse, é o inventor de uma cueca térmica que, em 
algumas condições, funciona como contraceptivo.

Uma outra investigação sobre o mesmo tema sugere 
que a temperatura a que os testículos são submetidos pode 
afectar a fertilidade dos homens e concluiu que a qualidade 
do esperma nos países ocidentais está em declínio.

Pizza contra cancro e máquina que troca fraldas
Entre as investigações destacadas na 29.ª edição dos 

prémios Ig Nobel, saliente-se ainda a dos cientistas que 
estudaram o prazer de aliviar a comichão e a dos que 
analisaram o volume total de saliva produzido por uma 
criança de cinco anos. Silvano Gallus levou para casa 
o prémio na categoria de Medicina por descobrir que 
comer piza pode proteger contra doenças (nomeadamente 
cancro), mas apenas se for feita e comida em Itália. Iman 
Farahbakhsh, do Irão, venceu o prémio de Engenharia 
graças a uma máquina que troca a fralda dos bebés e 
que foi patenteada nos Estados Unidos no ano passado.

Dois youtubers detidos dentro da 
Área 51 dias antes da “invasão”

A dez dias do evento mundial marcado para 
invadir a Área 51, dois youtubers holandeses en-
traram na base militar secreta norte-americana e 
acabaram detidos, já depois de terem andado du-
rante cinco quilómetros dentro do local.

É um dos locais mais misteriosos dos EUA, 
associado a mitos e teorias da conspiração e 
guardado por sistemas de segurança de alta tec-
nologia, como sensores de movimento e câmaras 
de alta-definição, e militares armados e camufla-
dos. Para muitos, a Área 51, no Estado do Neva-
da, é o local onde os governos norte-americanos 
mantêm tecnologia extraterrestre e, para os mais 
excêntricos, vida alienígena.

O mistério levou três páginas de Facebook 
a criarem um evento nas redes sociais, marcado 
para dia 20 de setembro, em que apela à invasão 
do local - “Invadir a Área 51, Eles Não Nos Po-
dem Parar a Todos”, em português.

Dez dias antes da data, dois youtubers des-
respeitaram a sinalética de proibição presente na 
entrada do espaço e invadiram-no. Ties Granzier 

e Govert Sweep, de 20 e 21 anos, foram encon-
trados, na terça-feira, dentro da base, a quase 
cinco quilómetros do portão de entrada. Foram 
libertados no dia seguinte, sob pagamento de 500 
dólares (453 euros) de fiança, anunciou a Polícia 
do condado de Nye.

Os dois jovens produzem conteúdos virais 
para o YouTube e são seguidos por milhares 
de seguidores. Estavam dentro de um carro 
quando foram abordados pela Polícia. Ques-
tionados sobre se tinham visto a placa que in-
dica a proibição de entrada naquele território, 
responderam que “sim”, mas que “queriam 
ver o que havia nas instalações”.

Dentro do veículo, as autoridades encon-
traram câmaras de fotografar e filmar, um 
telemóvel, um computador portátil e um dro-
ne. As investigações aos materiais revelaram 
que os dois youtubers já tinham recolhido 
imagens captadas no interior da base militar, 
sendo que todos os vídeos e fotografias foram 
depois apagados.
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“Quero encontrá-las”

Cristiano Ronaldo recorda mulheres 
que lhe davam sobras no McDonald’s

Cristiano Ronaldo pode ter 
muito dinheiro hoje, mas não 
esquece aquilo por que passou. 
Na entrevista que deu ao canal 
ITV, o capitão da Selecção Na-
cional recorda os tempos em 
que ia ao McDonald’s sem di-
nheiro.

Hambúrgueres

“Quando era miúdo, com 
uns 12 anos, não tínhamos di-
nheiro. E vivíamos juntamente 
com outros jovens jogadores 
provenientes de outras zonas do 
país. Era um período compli-
cado, sem a família por perto. 
Às 10 e tal 11 horas, tínhamos 
fome e havia um McDonald’s 
por perto. Pedíamos os ham-
burgueres que sobravam e uma 
senhora chamada Edna, mais 
outras duas raparigas, elas da-
vam aquilo que sobrava. Espe-
ro que esta entrevista ajude a 
encontrá-las. Queria convidá-
-las a jantar comigo, em Turim 
ou em Lisboa. Quero poder de-
volver aquilo que fizeram por 
mim. Nunca me esqueci desse 

momento”.

Quanto vale

“Não sei quanto posso va-
ler, mas sei que tenho muito di-
nheiro no banco. Se calhar não 
devo dizer isso, mas é verdade 
e não posso esquecer. Se tenho 
17 carros, não vou dizer que te-
nho 2.”

Filho

“Espero que o Cristianinho 
seja como eu, mas ele será o 
que quiser. Sem pressão. Tal-
vez um pouquinho só de pres-
são [risos]”

Recordes

“A minha obsessão pela vi-
tória ajuda-me muito. Bater re-
cordes é parte de mim. Eu não 
persigo os recordes, eles é que 
me perseguem. Sou viciado no 
sucesso. E não acho que isso 
seja mau. Motiva-me, se algu-
ma coisa não te motiva não vale 
a pena.”

Desporto recreativo

Jardim, ADV e A. 
Kongolote na linha da 
frente

As equipas de ADV cmc, 
Jardim e Amigos Kongolote 
lutam, neste momento, pelo 
título e semana a semana 
trocam-se na liderança da 
tabela. 

Semana passada hou-
ve goleadas protagonizadas 
pelas equipas de Mafalala e 
ADV cmc, que fizeram coi-
sas raras nesta temporada, no 
campeonato de veteranos da 
cidade de Maputo, ao der-
rotar os seus adversários, na 
26ª jornada, por cinco a zero 
e seis a zero, ou seja, os Ve-
teranos apanharam cinco a 
zero e Luís Cabral aceitou 
seis a zero.    

Quadro dos resultados 
Veteranos Unidos 0-5 

Mafalala, Xipanipane 

1-2 Círculo, Munna’s 0-1 
Jardim, Matendene 1-2, 
Choupal, Kongolote  0-0 
Madgumb’s, ADV 6-0 Luís 
Cabral, Sustenta 1-2 Amigos 
Matola, Tsalala 0-1 Leões 
Bravos, Eleven Main 3-3 
Inhagóia, Amigos Kongolote 
( ficou de fora).

 Jogos da 27ª jornada
Leões Bravos x Maten-

dene, Munna’s x Sustenta, 
ADV cmc x Eleven Main, 
Amigos Matola x Xipani-
pane,  Jardim x Choupal, 
Mafalala x Amigos Kon-
golote, Luís Cabral x Tsa-
lala, Inhagóia x Kongolote, 
Madgumb’s x Veteranos 
Unidos e Círculo ( ficou de 
fora). 

José matlhombe

Luta permanente na tabela classificativa 
 São quatro, as equipas que 

lutam pelo título no campeo-
nato de veteranos do bairro de 
Hulene em Maputo, com os 
Ressuscitados, detentores do 
troféu de 2018, a comandar 
a tabela classificativa com o 
intuito de, novamente, serem 
campeões mas, tem três equi-
pas na perseguição que, tam-
bém tem chancas de levantar 
o canecão de 2019 ou, ficarem 

na segunda posição, como são 
os casos de Matsuva, Célula D 
e Nova Luz pois, a diferença 
pontual é mínima ou seja, de 
dois com o segundo, três com o 
terceiro e quatro pontos com o 
quarto classificados. Assim, as 
quatro equipas da frente, ainda 
têm chances de meter na sua 
vitrina a taça de campeão edi-
ção - 2019. No fim-de-semana 
as quatro equipas voltaram a 

vencer os seus adversários e 
tudo ficou na mesma na tabela 
classificativa.

resultados da 17ª jornada
Ondas do Mar 2-1 Tigres, 

Ressuscitados 5-2 Escorpião, 
Veteranos 1-3 Célula D, Célula 
H 1-2 Nova Luz, Matsuva 3-2 
Cruzeiro, Nova Alianca 4-2 
Célula A, Sporting - 1-5 Ma-
valane. 

Jogos da 18ª jornada
Ressuscitados x Mavalane, 

Célula A Nova Luz, Escorpião 
x Célula H, Nova Alianca x 
Veteranos, Tigres x Sporting, 
Ondas do Mar x Cruzeiro, Cé-
lula D x Matsuva.  

 Classificação actual
Ressuscitados 39 pontos, 

Célula D- 37, Matsuva - 36, 
Nova Luz 35, Cruzeiro -28, 
Ondas do Mar - 25, Mavala-
ne - 21, Veteranos - 21, Nova 
Alianca - 20, Tigres - 19, Célu-
la H - 18, Sporting - 17, Célula 
A - 11, Escorpião - 7 pontos.

Bairro de Hulene
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a repressão dos defensores dos direitos humanos na rússia 
aumentou desde o regresso de Vladimir putin à presidência, 
em 2012, o que tem um impacto devastador no trabalho dos 
activistas, conclui a amnistia internacional num relatório 
hoje apresentado.

“Cada dia 
r e p r e -
s e n t a 
u m a 
n o v a 

ameaça para os defensores 
dos direitos humanos”, refere 
a investigadora Natalia Pri-
lutskaya, da Amnistia Inter-
nacional da Rússia, sobre as 
conclusões do relatório.

O documento - intitulado 
“Unfair Game: Persecution 
of Human Rights Defenders 
in Russia Intensifies” (“Jogo 
Injusto: Perseguição a Defen-
sores de Direitos Humanos na 
Rússia Intensifica-se”) -- ex-
põe a existência de “um vasto 
conjunto de decisões” adop-
tadas pelas autoridades russas 
desde 2012 para “restringir, 
obstruir ou interromper o tra-
balho dos defensores dos direi-
tos humanos na Rússia”.

Este aumento da repressão 
dos defensores dos direitos hu-
manos de várias áreas -- des-
de activistas políticos, pelos 
LGBT, pelo ambiente ou pela 
região da Chechénia - tem tido 
um “impacto devastador” no 
trabalho na Rússia, conclui a 
Amnistia Internacional.

Segundo Natalia Pri-

lutskaya, as represálias aos 
activistas passam por “serem 
espancados por agressores 
desconhecidos” ou por se tor-
narem “alvos de acusações ou 
detenções por crimes que não 
cometeram”.

Além disso, acrescenta a 
investigadora, os activistas 
vêem, cada vez mais, as suas 
contas bancárias congeladas 
e recebem multas “de valores 
exorbitantes”.

Outros ainda passam a ter 
“a família na mira da impren-
sa estatal intrusiva”, explica a 
responsável da Amnistia Inter-
nacional.

De acordo com a organiza-
ção, aqueles que protegem os 
direitos humanos na Chechénia 
e os activistas LGBTI (Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Traves-
tis, Transexuais ou Transgé-
neros) estão entre os maiores 
alvos das autoridades russas, 
com “inúmeros ataques cruéis 
registados”.

A Amnistia dá exemplos, 
como o de Igor Kochetkov, de 
São Petersburgo, cuja organi-
zação Russian LGBT Network 
expôs crimes contra homos-
sexuais na Chechénia e que 
recebeu ameaças de morte em 

Rússia “reprime mais” os activistas 
dos direitos humanos com Putin

Janeiro passado através de um 
vídeo que circulou nas redes 
sociais. 

“Até o momento, não há in-

dicação de que a polícia tenha 
efectivamente investigado o as-
sunto”, aponta a Amnistia.

Um outro exemplo aponta-
do é o de Oyub Titiev, líder do 
Centro de Direitos Humanos do 
Memorial da Chechénia”

“Desde que Oyub Titiev foi 
preso por posse de drogas, uma 
acusação motivada por ques-
tões políticas, o trabalho de 
defesa dos direitos humanos 
é quase impossível na Che-
chénia”, considera a organi-
zação.

De acordo com a Amnis-
tia, muitos activistas deixa-
ram de realizar actividades e 
os poucos que ainda operam 
fazem-no de locais remotos.

“Estas restrições tiveram 
um impacto muito forte no 
resto do Norte do Cáucaso”, 
acrescenta.

Os defensores dos direitos 
humanos na Rússia sempre 
enfrentaram assédio, intimi-
dação, ataques físicos e de-
tenções arbitrárias, admite o 
relatório sobre aquele país.

“Mas nos últimos anos, o 
nível e extensão destas repre-

sálias aumentou significati-
vamente, ao ponto de os ac-
tivistas dos direitos humanos 
arriscarem a sua reputação, 
a sua liberdade e até a sua 
vida”, aponta o documento.

“As autoridades russas 
têm de se pronunciar sobre 
estas violações e garantir que 
os activistas são protegidos e 
podem trabalhar sem medo de 
serem perseguidos”, defende 
a organização.

“Pedimos às autoridades 
que acabem com as campa-
nhas de represálias e difa-
mação que se tornaram o seu 
‘modus operandi’ e investi-
guem, de forma imparcial e 
eficaz, todos os crimes come-
tidos contra defensores e acti-
vistas de direitos humanos”, 
pediu Natalia Prilutskaya.

As autoridades devem “re-
vogar as leis excessivamente 
restritivas, que prejudicam 
o trabalho das organizações 
não governamentais (ONG), 
e cumprir as obrigações inter-
nacionais de proteger aqueles 
que protegem os direitos dos 
outros”, apelou a responsável.

EUA garantem

Ataque contra Arábia Saudita 
foi lançado de solo iraniano

Os Estados Unidos têm a 
certeza que o ataque no sábado 
contra a Arábia Saudita foi rea-
lizado a partir de solo iraniano 
e que foram utilizados mísseis 
de cruzeiro, indicou hoje um 
responsável norte-americano à 
agência France Presse.

A administração norte-ame-
ricana está a preparar um dos-
sier para provar as suas alega-
ções e convencer a comunidade 
internacional, nomeadamente 
os europeus, na Assembleia-
-Geral das Nações Unidas na 
próxima semana, adiantou o 
responsável que não quis ser 
identificado.

Instalações petrolíferas em 
Abqaiq e Khurais, no leste da 
Arábia Saudita, foram atacadas 
no sábado, presumivelmente 
por aparelhos aéreos não tripu-
lados (‘drones’), levando a uma 

queda para cerca de metade da 
produção saudita de crude, à 
volta de 5,7 milhões de bar-
ris diários ou cerca de 6% da 
oferta global.

Embora o ataque tenha 
sido reivindicado pelos rebel-
des iemenitas pró-iranianos 
Huthis, que regularmente 
disparam mísseis balísticos 
contra alvos no sul da Ará-
bia Saudita e que atingiram 
a infra-estrutura petrolífera 
do reino em Maio e Agosto, 
os serviços de informações 
norte-americanos dispõem de 
elementos que permitem loca-
lizar a origem dos tiros, preci-
sou a mesma fonte.

Questionado sobre se Wa-
shington tem a certeza de que 
os mísseis partiram de solo 
iraniano, o responsável res-
pondeu “sim”.

Também respondeu afir-
mativamente em relação à uti-
lização de mísseis de cruzeiro, 
recusando precisar o número de 
mísseis utilizado.

O presidente norte-ameri-
cano, Donald Trump, declarou 
hoje que o Irão parecia estar 
por trás do ataque contra a Ará-
bia Saudita, mas que queria 
“saber com certeza quem é o 
responsável”, adiantando pre-
tender “evitar” um conflito.

Teerão tem rejeitado as 
acusações sobre o seu envolvi-
mento no ataque, que classifi-
cou de “insensatas” e “incom-
preensíveis”.

A Arábia Saudita (sunita) 
combate desde meados de 2015 
no Iémen os rebeldes Huthis, 
apoiados pelo Irão (xiita), o 
grande rival regional de Riade.
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O líder do Partido Africano da Independência da Guiné 
e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, depositou 
na terça-feira no supremo tribunal de Justiça o dossiê de 
candidatura às presidenciais de 24 de Novembro e mostrou-se 
confiante na vitória.

Vindo directa-
mente de um 
périplo de uma 
semana pelo in-
terior do país, 

para o Supremo Tribunal de 
Justiça, em Bissau, Domingos 
Simões Pereira defendeu que 
acredita que será o próximo 
Presidente guineense “pela res-
posta” que tem tido da popula-
ção.

“Em todos os pontos onde 
passei falei com pessoas humil-
des, pessoas que sofrem, falei 
com mulheres que não conse-
guem mandar os filhos para es-
cola, falei com gente que passa 
fome, falei com gente que fica 
no sol para poder vender o pou-
co que tem para sustentar a fa-
mília. Com todos eles me com-
prometi ser um Presidente que 
os represente”, disse Domingos 

Simões Pereira.
O dirigente também disse 

que pretende ser um Presidente 
que irá emprestar a sua voz aos 
desfavorecidos e predispor-se 
para construir um país diferente 
com todos.

“A partir do dia 24 de No-
vembro, vamos construir um 
país diferente, um país em que 
todos os guineenses vão estar 
convocados para juntos abrir-
mos uma nova pagina”, obser-
vou Domingos Simões Pereira.

Questionado sobre se já tem 
ideia de como resolver os pro-
blemas que identificou no país, 
o candidato apoiado pelo PAIGC 
respondeu que a Guiné-Bissau 
tem soluções próprias.

“Este país tem remédio para 
isso tudo, porque é um país vi-
ável basta que sejamos capazes 
de colocar os recursos lá onde 

eles são necessários, a favor dos 
mais desfavorecidos”, defendeu 
Domingos Simões Pereira, para 
quem a pluralidade étnica não 
deve ser vista como um proble-
ma, mas uma vantagem, disse.

O líder do PAIGC afirmou 
ainda que está confiante na sua 
vitória no dia 24 de Novembro.

“Estou confiante na vitória 
porque confio no povo e sei que 
o povo confia em nós”, decla-
rou Domingos Simões Pereira, 
sublinhando “ser evidente” a 
diferença entre o seu discurso e 
de outros candidatos “que não 
conseguem ter uma retórica que 
convoque os guineenses”.

Sobre o 
acordo polí-
tico que vai 
ser assinado 
ainda hoje 
entre o Parti-
do da Reno-
vação Social 
(PRS) e a 
Assembleia 
do Povo 
Unido - Par-
tido Social 
D e m o c r a -
ta (APU-
- P D G B ) , 
este último 
parceiro do 
PAIGC no 
actual Go-
verno, Si-

mões Pereira disse não pretender 
comentar assuntos das outras 
candidaturas.

Domingos Simões Pereira 
defendeu igualmente que a sua 
candidatura representa a estabili-
dade e a “garantia de que a Gui-
né-Bissau se vai reencontrar”, a 
partir do dia 24 de Novembro.

Domingos Simões Pereira deposita 
candidatura no Supremo Tribunal

Entrega de candidaturas para disputar a 
liderança da UNITA começou

o principal partido da 
oposição angolana, UNita, 
iniciou o período de entrega 
de candidaturas à liderança 
do partido, mas apenas dois 
possíveis sucessores de isaías 
samakuva assumem a candi-
datura.

Em declarações à 
Lusa, o presidente 
do grupo parla-
mentar da UNITA, 
Adalberto da Cos-

ta Júnior, admite que a sua can-
didatura é uma “hipótese forte” 
e acredita que a liderança do 
partido do “Galo Negro” venha 
a ser disputada por três a quatro 
candidatos.

Outro candidato que já 
anunciou a intenção de con-
correr é o general Abílio Ka-
malata, que pretende desfazer 
a “má imagem que a UNITA 
ganhou nos últimos tempos” e 
“consolidar princípios de res-
peito e de democracia e honrar 
os compromissos que a UNITA 

sempre assumiu”.
“Vou mesmo avançar, es-

tou pronto para o embate”, dis-
se o general, citado pela Voz da 
América.

O novo presidente irá a 
votos no congresso da União 

Nacional para a Independên-
cia Total de Angola (UNITA) 
agendado para Novembro, mas 
até lá terão de ser formalizadas 
e aprovadas as candidaturas e 
só se conhecerá quem irá dis-
putar as eleições no dia 04 de 

Outubro.
As candidaturas serão sub-

metidas ao crivo da comissão 
eleitoral, que vai avaliar o cum-
primento dos requisitos até 30 
de Setembro, um processo pre-
visto nos regulamentos partidá-

rios.
Depois de cumprir quatro 

mandatos à frente da UNITA, 
Samakuva, de 73 anos, não 
deverá recandidatar-se, tendo 
declarado esta intenção publi-
camente. No entanto, notícias 
veiculadas pela imprensa an-
golana deixaram no ar a pos-
sibilidade de uma nova re-
candidatura do líder, o que os 
analistas acreditam que dei-
xaria de fora outros aspirantes 
ao cargo.

José Pedro Kachiungo, 
que já foi a votos em 2011, 
foi outro dos nomes anuncia-
dos como pré-candidato à pre-
sidência da UNITA. A Lusa 
tentou saber se o deputado iria 
formalizar a sua candidatura, 
mas não foi possível contactar 
o parlamentar.

A escolha do novo líder 
vai ser decidida no XIII Con-
gresso do maior partido an-
golano da oposição, que se 
realiza entre 13 e 15 de No-
vembro, em Luanda.
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NASA pondera regresso à Venus da missão 
baptizada em honra de Fernão de Magalhães

o laboratório de propul-
são a Jato (Jpl) da Nasa 
submeteu uma proposta para 
regressar a Vénus, através do 
programa discovery, trinta 
anos depois da missão ma-
gellan, que foi baptizada em 
honra ao explorador portu-
guês Fernão de magalhães.

A proposta irá 
competir com 
cerca de uma 
quinzena de 
outras missões 

potenciais, disse à Lusa a vul-
canóloga e cientista sénior do 
JPL Rosaly Lopes, que fez a 
revisão do projecto, das quais 
a NASA escolherá apenas uma 
para voar.

“A missão Magellan foi a 
primeira que mapeou a super-
fície e realmente viu abaixo das 
nuvens de Vénus, que tem uma 
atmosfera muito espessa”, ex-
plicou a cientista do laboratório 
sediado em Pasadena, no con-
dado de Los Angeles. “Antes 

da Magellan, quase não se tinha 
conhecimento da superfície de 
Vénus”, acrescentou.

A nave, feita com compo-
nentes de outras missões, in-
cluindo das Voyager, foi lan-
çada a 04 de Maio de 1989 e 
esteve activa até 13 de Outu-
bro de 1994, momento em que 
cumpriu a ordem de se despe-
nhar na atmosfera venusiana.

Segundo Rosaly Lopes, 
a comunidade científica tem 
agora muito interesse em re-
tornar a Vénus, “porque a Ma-

gellan foi uma missão muito 
bem sucedida mas ela ainda 
tem muitas coisas para desco-
brir”.

 Originalmente denomina-
da “Venus Radar Mapper”, a 
missão de exploração do pla-
neta vulcânico foi renomeada 
“Magellan” (a versão inglesa 
de Magalhães) em 1985, “por-
que foi a primeira missão jus-
tamente a fazer a circum-na-
vegação de Vénus”, entrando 
em órbita ao redor do planeta, 
explicou Rosaly Lopes.A refe-

rência a Fernão de Magalhães, 
que em Setembro de 1519 par-
tiu na primeira viagem histó-
rica de circum-navegação da 
Terra, espelha a continuada 
importância das descobertas 
feitas pelo explorador portu-
guês há 500 anos.

A viagem de Fernão de 
Magalhães comprovou que o 
planeta é redondo e mostrou 
aos europeus que a sua dimen-
são era muito superior ao que 
se pensava na altura, bases 
científicas que hoje são postas 
em causa por uma franja da so-
ciedade que acredita que a Ter-
ra é plana.

Um retrocesso que “não 
tem explicação”, disse Rosaly 
Lopes. “Desde os últimos 500 
anos nós temos tantas provas, 
temos imagens da Terra feitas 
do Espaço e basta entrar num 
avião para ver a curvatura da 
Terra”, afirmou, considerando 
tratar-se de uma “moda”. 

Entre os autodenominados 
“flat earthers” há algumas per-

sonalidades conhecidas, como 
a estrela da NBA Kyrie Irving, 
o rapper B.o.B. ou a estrela da 
MTV Tila Tequila. Em Junho, 
o clube de futebol da terceira 
divisão espanhola Móstoles 
Balompié mudou de nome para 
Flat Earth FC, por decisão do 
ex-futebolista e presidente Javi 
Poles, que acredita na teoria da 
terra plana.

 “Há pessoas que escolhem 
acreditar em coisas sem senti-
do”, disse Rosaly Lopes. “Não 
podemos convencer pessoas 
que têm uma mente fechada”.A 
NASA está agora a analisar as 
propostas de novas missões e 
deverá anunciar quais passarão 
à próxima fase até ao final do 
ano. Rosaly Lopes, que é co-in-
vestigadora de uma nova mis-
são que vai estudar as luas de 
Júpiter, acredita que o regresso 
a Vénus acontecerá nos próxi-
mos dez a quinze anos. O JPL 
em Pasadena está também a 
trabalhar num novo Rover que 
vai a Marte, Mars 2020.

Sistemas Solares Off-Grid lançados 
em parceria com Vodacom

A Fenix International, 
uma empresa de energia da 
próxima geração e subsidiária 
da ENGIE, abriu o seu sexto 
mercado em Moçambique, vi-
sando facultar energia não po-
luente e serviços financeiros 
inclusivos, num período de 3 
anos, a 200.000 residências.

O lançamento de vendas 
em Moçambique foi o último 
passo na expansão da Fenix. 
Sediada em Kampala, a em-
presa já conectou 500.000 
clientes à energia solar em 
Uganda, Zâmbia, Costa do 
Marfim, Benin e Nigéria. A 
título de subsidiária da EN-
GIE, as operações da Fenix 
cresceram rapidamente, o que 
permitiu expandir serviços de 
energia off-grid e financeiros 
para novos mercados, sendo 
Moçambique o quarto novo 
mercado, o qual foi aberto no 
ano passado.

Luke Hodgkinson, Direc-
tor-Geral da Fenix Moçam-
bique, comentou: “Moçambi-
que estabeleceu um objectivo 

ambicioso com a sua inicia-
tiva ProEnergia, o qual visa 
facultar electricidade à 100% 
da população até 2030. O país 
representa um mercado ideal 
para produtos solares off-grid, 
com apenas 27% das residên-
cias, actualmente, conectadas 
à electricidade e uma popula-
ção altamente distribuída. As 
operações da Fenix centrar-
-se-ão em abranger aos que 
mais necessitam de acesso à 
energia, especialmente, distri-
tos do Norte do País e pessoas 
que utilizam métodos dispen-
diosos, poluentes e perigosos 
como, por exemplo, quero-
sene e velas para iluminar as 
suas residências.

Ao substituir as lanternas 
alimentadas por combustí-
veis fósseis, os sistemas so-
lares domésticos permitem 
aos clientes, que estão fora 
da rede eléctrica, iluminar as 
suas casas com luzes LED não 
poluentes, bem como carregar 
os seus telefones e alimen-
tar rádios, TVs, máquinas de 

cortar cabelo e alto-falantes. 
O último produto da Fenix, 
o Fenix Power, é um sistema 
de energia GSM que permite 
à empresa determinar a utili-
zação do produto e potenciais 
problemas técnicos à distância, 
melhorando assim a experiên-
cia do cliente. A Fenix é a pri-
meira empresa solar de paga-
mento por utilização (PayGo) 
em Moçambique a utilizar as 
tecnologias da Internet das 
Coisas (IdC) para reduzir cus-
tos e facultar tecnologia aces-
sível e de alta qualidade aos 
clientes de zonas rurais e ou-
tros consumidores finais.

A Fenix celebrou uma par-
ceria com a Vodacom e a Vo-
dafone M-Pesa SA para atender 
aos desafios de distribuição, 
conectividade e pagamentos 
móveis que, no passado, deixa-
vam os moçambicanos de zo-
nas rurais mal servidos no que 
respeita à produtos energéticos 
acessíveis.

Luke acrescentou, “esta-
mos felizes por celebrar esta 

parceria com a Vodacom e a 
Vodafone M-Pesa SA. Com a 
sua marca, rede de distribuição 
e plataforma de pagamento lí-
deres no mercado, em combi-
nação com os produtos de alta 
qualidade e excelente aten-
dimento ao cliente da Fenix, 
iremos facultar energia não 
poluente e inclusão financeira 
de milhões de Moçambicanos 
de zonas rurais. Após o estabe-
lecimento destes alicerces, as 
possibilidades de facultar ou-
tros produtos transformadores, 
desde electrodomésticos ao 
seguro de colheitas, são verda-
deiramente infinitas.”

Gulamo Nabi da Vodafo-
ne M-Pesa SA acrescentou, 
“temos trabalhado para desen-
cadear o potencial do M-Pesa 
para milhões de Moçambica-
nos nas zonas rurais com difí-
cil acesso a serviços financei-
ros tradicionais. A Vodafone 
M-Pesa SA, está entusiasmada 
em trabalhar com a Fenix para 
acessar essas áreas e facultar 
uma plataforma de pagamen-

tos fácil, rápida e segura aos 
clientes, para que estes possam 
iluminar as suas residências 
com energia acessível e não 
poluente. Isto está totalmente 
alinhado com a nossa missão 
de criar soluções móveis para 
mudar as vidas dos nossos 
Clientes.”

Sediada em Maputo, a Fe-
nix irá operar em todas as pro-
víncias de Moçambique nos 
próximos três anos. Embora as 
vendas já tenham começado na 
região sul, o próximo ponto de 
entrada para investimento sera 
a província de Nampula, antes 
do final do ano. Esta decisão 
é fundamentada pelo compro-
misso da Fenix em facultar 
a sua solução às residências 
mais necessitadas, nas zonas 
mais recônditas de Moçambi-
que. Para servir aos seus clien-
tes no país, a Fenix irá formar 
e contratar 150 profissionais 
de vendas e marketing, atendi-
mento ao cliente, diagnóstico 
de produtos e logística a tempo 
inteiro.
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A NOVOMÉDIA, SARL, 
PROCURA AGENTES 

PARA VENDER O 
JORNAL EM TODAS AS 
PROVÍNCIAS DO PAÍS

Na Zambézia

MDM invade localidades vulneráveis nos 
distritos de Gilé e Gurué

o movimento democrático de moçambique (mdm), na 
província da Zambézia, faz um balanço positivo do seu traba-
lho de campanha nos distritos de Gilé e Gurue. Para o mem-
bro do mdm na Zambézia, José lobo, a sua formação política 
tem estado a fazer campanha em localidades onde os outros 
partidos dificilmente penetram para o contacto com o eleito-
rado.

Esta aposta pelo 
eleitorado das 
localidades, se-
gundo nos conta 
a fonte, é uma es-

tratégia que está surtir efeitos 
positivos atendendo e conside-
rando que muitos eleitores da-
quela província estão a aderir 
a mensagem que o MDM vai 
divulgando nos lugares em que 
passa.

Em localidades como a de 
Namalo e Namicopo, no distri-
to de Gilé, José Lobo entende 
que a pobreza ainda é extrema 
dai que, o seu partido tem esta-
do a interagir com os eleitores 
para que no dia 15 de Outubro 
votem no ”Galo” de modo que 
possam ver a curto prazo seus 
problemas resolvidos conside-
rando que o MDM é a esperan-
ça do povo.

“São localidades cujas po-
pulações vivem de forma dis-
persa. O MDM tem optado por 

concentrar as populações das 
localidades, não só para expli-
car o nosso manifesto que se 
resume na inclusão, como tam-
bém para informar aos cida-
dãos que o voto é a única forma 
de escolher ou retirar os nossos 
representantes”, explicou.

José Lobo afirma que o 
MDM já provou nas cidades 
municipais cuja gestão esteve 
em suas mãos que é compe-
tente e que pode governar este 
país, eliminando as acentuadas 
desigualdades sociais que as 
populações atravessam em to-
das frentes. Os municípios da 
cidade de Beira, Nampula e 
Zambézia desenvolveram de-
pois de muitos anos de sono 
o que quer dizer que o MDM 
quer o bem-estar do povo e é a 
esperança para muitos.

Por exemplo, Lobo entende 
que o distrito de Gilé é rico em 
recursos minerais. Contudo, o 
governo vendeu a fonte mineira 

que servia de rendimento para 
a população. Para o membro 
do MDM, a população de Gilé 
vive, actualmente, dependen-
te da agricultura de enxada de 
cabo curto o que não faz senti-
do atendendo que Gilé já devia 
ter sido instalado uma indústria 
para processamento daquilo 
que é produzido.

“Produz-se muito gerge-
lim e caju e, em contrapartida 
não temos uma indústria para 
o processamento da produção. 
Na lógica científica, a indústria 
deve estar perto dos centros de 
produção para facilitar o esco-
amento dos produtos”, disse 
acrescentando que o MDM 
quer mudar a província da 
Zambézia caso seja eleito.

Educação Cívica eleitoral 
O membro do MDM disse, 

num outro desenvolvimento, 
que o seu partido tem estado a 
dar continuidade ao trabalho de 
educação cívica eleitoral para 
evitar abstenções massivas no 
escrutínio de 15 de Outubro. 

”A província da Zambézia 
olhando para sua extensão acre-
dito pouco que o Secretariado 
Técnico de Administração Elei-
toral (STAE) tenha tido capa-
cidade de fazer o trabalho de 
educação cívica completo, até 
porque o processo que antece-
deu à educação cívica, que foi 

o recenseamento eleitoral, foi 
marcado por sabotagem, dado 
que alguns mandatos foram mo-
vimentados para a província de 
Gaza”, disse.

José lobo denuncia ainda 
aquilo que chama de “maquina-
ção da fraude” por alguns mem-
bros do partido no poder que, ao 
invés de fazerem a campanha, 
exigem cartões de eleitores aos 
cidadãos com promessas não 
muito claras.

”Estão a contactar cidadãos 
a proceder a entrega de seus car-
tões de eleitores para a extracção 
do número do eleitor, no sentido 
de descobrirem quem ira votar 
na oposição”, disse acrescen-
tando que são pessoas identifi-
cadas. Contudo, as autoridades 
nada fazem mesmo com as de-
núncias dos partidos políticos.

Relativamente ao distrito de 
alto Mulocué, José Lobo afirma 
que é uma região de disputa en-
tre o MDM e a Renamo. 

A Frelimo nesta região não 
tem grandes chances a olhar pe-
los resultados das autárquicas 
do ano passado. Aliás, a apari-
ção do partido no poder, segun-
do a mesma fonte, é mínima. 
“No dia 15 de Outubro antevejo 
muitas surpresas, o eleitor com-
preendeu que a única forma de 
se libertar da lenda dos 44 anos 
de governação e a urna”, reaçou.

Caixa
Porta-Porta marca campa-

nha do MDM na cidade de Ma-
puto 

O Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM), na 
cidade de Maputo, diz haver 
muita aceitação do seu mani-
festo por parte do eleitorado. 
Segundo o membro do MDM, 
na cidade de Maputo, Ismael 
Nhacucue, na última semana o 
partido trabalhou nos bairros de 
Triunfo, Mafalala, Maxaquene, 
Benfica, Chamanculo e Xipa-
manine.

A campanha porta-porta foi 
a estratégia usada pelos mem-
bros do MDM nesta cidade para 
namorar o eleitorado dos vários 
distritos municipais. 

”Estamos a um nível de 
inserção dos 30%. No terreno 
estamos a ter bons indicadores 
e acredito que teremos bons re-
sultados no dia 15”, disse.

O membro do MDM afirma 
que os cidadãos só têm no nú-
mero dois do boletim de voto 
para mudar o rumo que o país 
se encontra, pois o MDM é a 
alternância desejada pelos mo-
çambicanos.

“A mensagem que temos 
priorizado no contacto com os 
eleitores centra-se na luta cerra-
da contra a corrupção e eliminar 
as injustiças sociais”, disse.

elton da graça
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Indústria do gás 

Programa de apoio à certificação de PME já iniciou 
Cumprindo o compromis-

so assumido durante o lança-
mento do seminário de opor-
tunidades locais (sol), em 
agosto do ano passado, na 
cidade de pemba, o projecto 
Mozambique LNG, liderado 
pela anadarko, em parceria 
com o instituto para promo-
ção de pequenas e médias 
empresas (ipeme), iniciou 
o programa de apoio à certi-
ficação de pequenas e médias 
empresas (pme) no país. 

O contrato para 
apoio à forma-
ção de empresas 
locais e ao de-
senvolvimento 

de sistemas e procedimentos 
necessários para certificação 
foi adjudicado à Energy Works, 
uma empresa moçambicana de-
dicada à implementação de pa-

drões de gestão internacionais. 
O Director Geral do IPE-

ME, Claire Mateus Zimba, 
afirmou que “com esta acção 
voltada ao apoio estratégico 
ao fortalecimento da estrutura 
competitiva das PME nacionais 
no acesso ao mercado, está-se a 
responder com serenidade e de 
forma concreta, por um lado, ao 
memorando de entendimento 
celebrado este ano com a Ana-
darko e, por outro, a cumprir-se 
com um dos compromissos da 
actual agenda governativa no 
referente à inclusão empresa-
rial local. 

Estão lançadas as bases 
para o arranque e implementa-
ção sustentável da verdadeira 
qualificação empresarial, onde 
a profissionalização na gestão 
e modernização produtiva tem 
no processo da certificação um 
activo relevante para a contínua 

melhoria da competitividade 
das PME moçambicanas.

Steve Wilson, Vice-Presi-
dente e Director Geral da Ana-
darko em Moçambique, disse: 
“Este é um marco importante 
nos nossos esforços visando o 
empoderamento das empresas 
locais no país e, evidentemen-
te, isto só foi possível graças 
ao apoio contínuo do Gover-
no moçambicano em todo este 
processo. Por isso, apraz-nos 
anunciar que como culminar 
do concurso lançado em finais 
do ano passado, já adjudicá-
mos o contrato à empresa que 
irá apoiar no treinamento de 
empresas moçambicanas para 
a certificação em padrões in-
ternacionais, aumentar a sua 
capacidade e competitividade 
para acesso às oportunidades 
oferecidas pelo projecto Mo-
zambique LNG, bem como a 

outras oportunidades existen-
tes na indústria de petróleo e 
gás, no geral”. “Nesta primei-
ra fase, com a duração de 6 a 
9 meses, iremos trabalhar na 
capacitação e desenvolvimento 
de 40 empresas moçambicanas, 
sendo 20 em Maputo e outras 
20 em Pemba, para um padrão 
essencial para a certificação in-
ternacional ISO 9001 (Gestão 
de Qualidade). Esperamos que 
em 2020, estejamos em condi-
ções de implementar o progra-
ma completo, que contempla o 
desenvolvimento das empresas 
nos seguintes sistemas de gestão 
de qualidade: ISO 45001 (Saú-
de e Segurança Ocupacional), 
ISO 14001 (Gestão Ambiental) 
e ISO 22000 (Gestão de Segu-
rança de Alimentos), incluindo 
outros padrões exigidos para 
a prestação de serviços para o 
projecto”, acrescentou Steve 

Wilson. 
Recorde-se que em Junho 

passado, a Anadarko Moçambi-
que Área 1, Lda. e seus parceiros 
da Área 1 offshore anunciaram 
a Decisão final de Investimento 
(DFI) do projecto Mozambique 
LNG. Em Agosto, o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, pro-
cedeu ao lançamento da primei-
ra pedra para a construção da 
instalação de GNL, e à inaugu-
ração da nova vila de Quitunda, 
construída para albergar as fa-
mílias impactadas pelo projecto 
em Palma.

 O projecto Mozambique 
LNG espera gastar cerca de 2,5 
mil milhões de dólares america-
nos com empresas de proprieda-
de moçambicana ou registadas 
em Moçambique ao longo dos 
cerca de 5 anos do período de 
construção das instalações de 
GNL.

Mphanda Nkuwa tem pernas para andar
 o ministério dos re-

cursos minerais e energia 
apurou o consórcio synergy 
Consulting, Baker Mcken-
zie, Worley parsons e Hra 
advogados, entidade que irá 
prestar assistência técnica ao 
Governo na elaboração da 
estratégia da estruturação 
legal e financeira do Projec-
to da Barragem de Mphanda 
Nkuwa, soube o nosso jornal. 

A selecção re-
sultou de um 
concurso pú-
blico lançado 
em Março do 

presente ano pelo Ministério 
dos Recursos Minerais e Ener-
gia (MIREME) que obedeceu 
a procedimentos de “procu-
rement” internacional, tendo 
transcorrido duas etapas, no-
meadamente a de manifestação 
de interesse na qual participa-
ram dezoito (18) entidades e 
a segunda limitada a nove (9) 
firmas pré-qualificadas. 

O nosso jornal soube por 
outro lado que o consórcio ora 
seleccionado é constituído por 
firmas com créditos interna-
cionais, especializadas em es-
truturação financeira, técnica, 
comercial e legal, com vasta 
experiência na implementação 

de projectos de infraestruturas 
na área de energia em empre-
endimentos desenvolvidos na 
base de “project finance”.

Resulta dos termos de re-
ferência do concurso público 
que a entidade seleccionada 
irá trabalhar com o Gabinete 
de Implementação do Projecto 
Mphanda Nkwua, prestando 
assessoria de toda a natureza 

requerida para viabilizar a ac-
tualização dos estudos técnicos 
identificados como críticos e 
para a selecção do parceiro es-
tratégico que se deverá juntar 
as empresas públicas EDM e a 
HCB no desenvolvimento das 
infraestruturas projecto.

A contratação do consultor 
irá imprimir celeridade no pro-
cesso de selecção do Parceiro 

Estratégico para o desenvolvi-
mento do empreendimento.

Mphanda Nkuwa apresen-
ta-se como um projecto estru-
turante para o País, devendo 
contribuir para responder ao 
desafio do aumento da dispo-
nibilidade de energia para o 
desenvolvimento económico e 
social e para fazer de Moçam-
bique um país de referência no 

fornecimento ao mercado re-
gional da África Austral. 

A implementação deste 
projecto irá gerar milhares de 
empregos qualificados e não 
qualificados, quer directos, 
quer empregos indirectos e 
constituirá um forte estímulo 
para o empresariado nacional 
industrial, comercial, agrícola e 
de prestação de serviços. 

De recordar que no passado 
mês de Agosto o Governo con-
cluiu os acordos de financia-
mento para o projecto da linha 
de transporte a 400 kV ligando 
Temane – Maputo, numa ex-
tensão de 560 km, que cons-
titui a primeira fase da cons-
trução da espinha dorsal da 
linha de transporte a ser usa-
da para evacuação da energia 
a ser gerada em Mphanda 
Nkuwa.

A materialização de di-
versos projectos em curso em 
Moçambique, tanto de gera-
ção como de transporte, que 
incluem centrais hidroeléc-
tricas e termoeléctricas a car-
vão e linhas de transporte de 
energia, todos eles de dimen-
são regional, representa um 
contributo na consolidação 
da cooperação regional, bem 
como no aumento das tran-
sacções de energia no con-
texto do mercado da SAPP.
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Comercial

Cimeira Financial Times

Há necessidade de se capacitar as 
PME face à exploração do gás natural 

a capital do país acolheu, 
na semana passada, a quarta 
edição da Cimeira Financial 
times em moçambique, du-
rante a qual o administrador 
delegado do Standard Bank, 
Chuma Nwokocha, defendeu 
a necessidade de o país se fo-
car na capacitação das suas 
pequenas e médias empresas 
(pme) para que tirem, efecti-
vamente, vantagem das opor-
tunidades que se abrem com 
a implantação dos projectos 
associados à exploração do 
gás natural na bacia do ro-
vuma, na província de Cabo 
delgado.

Este apelo surge 
do facto de exis-
tir um défice de 
participação deste 
segmento de em-

presas no processo de desen-
volvimento sustentável do País, 
bem como na prestação de ser-
viços e fornecimento de bens 
aos grandes projectos.

É neste sentido que Chuma 
Nwokocha aponta como prio-
ridade a capacitação das PME 
para que estas tenham acesso às 
oportunidades existentes, não 
só nos grandes projectos, mas 
também nos mercados regio-
nal, continental e mundial.

“O financiamento é a parte 
menos relevante, neste momen-
to. O mais importante é ajudar 
as empresas moçambicanas, em 
particular as pequenas e médias 
a adquirirem capacidades e co-
nhecimentos, pois só assim é 
que terão acesso às oportuni-
dades criadas pelos projectos 
da bacia do Rovuma”, disse 
o administrador delegado do 
Standard Bank.

Chuma Nwokocha defen-
deu, ainda, a contínua aposta na 
agricultura, apesar do enorme 
potencial que o País detém no 

sector energético: “A agricultu-
ra contribui com 24 por cento 
para o nosso Produto Interno 
Bruto e é o maior empregador 
da população moçambicana. 
Ou seja, é um sector a ter sempre 
em conta. Não podemos abando-
ná-los, só porque descobrimos o 
gás”. 

Chuma Nwokocha falava na 
abertura da quarta edição da Ci-
meira Financial Times em Mo-
çambique, que, na sua opinião, 
se afigura como uma excelente 
plataforma de debate e de troca 
de experiências sobre as melho-
res soluções para o futuro do 
País.

“O Standard Bank sempre in-

vestiu no futuro de Moçambique, 
onde está implantado há mais de 
125 anos. Por isso, apoia a reali-
zação desta cimeira desde o pri-
meiro momento. Estamos felizes 
com a qualidade dos debates, 
que vão, certamente, contribuir 
para um crescimento sustentável 
e inclusivo do País”, sublinhou.

A cerimónia de abertura foi 
dirigida pelo ministro da Eco-
nomia e Finanças, Adriano Ma-
leiane, para quem o evento serve 
de montra para as oportunidades 
que o País possui em diversas 
áreas, pois “a partir daqui é mais 
fácil fazer saber que existimos e 
que Moçambique é um bom País 
para se investir”.

“Esta cimeira é uma plata-
forma que nos permite trocar 
informações sobre as nossas po-
tencialidades. A Financial Times 
é uma publicação especializada 
em assuntos económicos, com 
inserção mundial, e é sempre 
bom termos um evento desta 
natureza aqui. Temos e fazemos 
muitas coisas boas, mas não te-
mos tido a capacidade de as fazer 
chegar ao mundo, e as pessoas 
que não conhecem Moçambique 
começam, pelo menos, a ter in-
formações a partir daqui”, disse 
Adriano Maleiane.

Importa realçar que a quarta 
edição desta cimeira teve como 
tema “Construindo Resiliência 

para um Crescimento a Longo 
Prazo”, dada a necessidade e 
pertinência do debate sobre re-
formas e soluções que possam 
permitir um crescimento susten-
tável da economia, transforman-
do os actuais desafios em opor-
tunidades.

A tónica das apresentações 
e dos debates esteve centrada na 
diversificação da economia do 
País e a introdução de reformas 
com vista ao seu crescimento 
sustentável, numa altura em que 
o País se prepara para receber 
grandes volumes de investi-
mento associados à exploração 
do gás na bacia do Rovuma, em 
Cabo Delgado.
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40 anos de carreira

Pedro Mourana expõe no 
Espaço Cultural da Tmcel

 Por ocasião dos 40 anos de carreira, o re-
nomado artista plástico moçambicano Pedro de 
S. Betrufe Mourana, de nome artístico PMou-
rana, inaugura, na sexta-feira, 20 de Setembro, 
em Maputo, uma exposição sob o tema “Eterno 
Recomeço - 40 anos de peregrinação artística”.

Trata-se de uma compilação de valiosas 
obras plásticas feitas ao longo de quatro décadas 
de uma notável carreira artística, caracterizada 
por uma criatividade ímpar, na forma de expri-
mir a paixão e as emoções, através da cultura.

A exposição, que estará patente durante 30 
dias, no Espaço Cultural Moçambique Telecom 
(Tmcel), localizado no IFT – Instituto de Forma-
ção das Telecomunicações, conta com o apoio 
desta empresa de telecomunicações, inserido 
no âmbito das suas acções de responsabilidade 
social corporativa, visando estimular, fomentar, 
preservar e divulgar o património artístico e cul-
tural nacional.

PMourana, cuja primeira exposição ocorreu 
em 1979, tem abordado várias temáticas, desen-
volvendo diversas técnicas: “Nesta exposição, 
as pessoas poderão ver a minha evolução em 
termos de busca de temáticas, como também na 
técnica aplicada. Abordo exaustivamente temas 
de carácter social, sobretudo no que diz respeito 
à mulher, pois é a partir dela que procuro abordar 
a humanidade”, referiu o artista.

Quarenta anos de carreira, conforme enfati-
zou PMourana, são quatro décadas de escola, de 
muita aprendizagem contínua. A ideia do artista 
é juntar no mesmo espaço cerca de 40 obras de 
arte, algumas das quais pintadas em 1983.

Sobre a parceria com a Tmcel, PMourana 
contou que tudo começou a partir duma visita 
que o presidente do Conselho de Administração 
da Tmcel, Mahomed Rafique Jusob, fez ao seu 
atelier, onde contemplou algumas das obras do 
artista: “Estou feliz por esta parceria e acredito 
que vai imprimir maior qualidade à minha expo-
sição”, frisou.

Ainda a propósito da parceria, PMourana 
considerou que as artes só podem desenvolver-
-se se o empresariado nacional apoiar, uma vez 
que um artista isolado mesmo que tenha talento, 
dom e potencial, se não tiver uma parceria insti-
tucional, um curador à altura, não pode singrar 
na sociedade.

Importa realçar que PMourana já participou 
em diversas exposições, tanto individuais como 
colectivas, dentro e fora do País, onde abordou 
temas que exaltam o amor, a mulher, a poesia, a 
música e outros de intervenção social, focalizan-
do assuntos inerentes à valorização do patrimó-
nio cultural, à exaltação da diversidade cultural e 
ao diálogo entre as artes, nomeadamente a pintu-
ra e a música.

Está patente, desde sá-
bado, 14 de Setembro, no 
Auditório do BCI, em Ma-
puto, uma exposição colec-
tiva de trabalhos manuais 
de alunos do Centro Infantil 
e Escola Pequenos Sábios, 
intitulada “A Magia das Ci-
ências”.

 Como refere uma nota 
da escola, pretende-se 
com esta actividade que 
as crianças desenvolvam 
o pensamento crítico, ri-
gor científico, capacidade 
de observação, que saibam 
reflectir, questionar, for-
mular hipóteses, pesquisar, 
analisar, resolver proble-
mas, concluir, justificar, 
entre outros. A directora 
da escola, Fátima Valima-
made, reiterou, na ocasião, 
a importância da arte na 
aprendizagem das crianças, 
estabelecendo uma relação 
directa com a ciência.

 “As ciências levaram-
-nos a uma grande apren-
dizagem, à descoberta 
de formas divertidas. Os 
alunos sentiram prazer e 
motivação na aquisição de 

conhecimentos” – disse, 
salientando que “a esco-
la deve importar-se muito 
mais, para além de transmi-
tir conhecimentos de leitura 
e escrita. Ela deve preparar 
o aluno para a vida”. Já o 
representante do BCI, Si-
mão Nhambessa, referiu 
o compromisso do Ban-
co em continuar a apostar 
em novos talentos que vão 
emergindo ano-após anos, 
o que faz augurar um futu-
ro promissor para a arte e a 
cultura. 

“Assumimos desde 
sempre uma postura de in-
tervenção activa na valori-
zação de causas como a que 
hoje é aqui apresentada” – 
disse. Fundado há 19 anos 
e vocacionado para a infân-
cia, o Centro Infantil e Es-
cola Pequenos Sábios tem 
como objectivo fundamen-
tar a prática pedagógica nos 
seguintes eixos: educar, 
brincar e cuidar. Refira-se 
que a mostra pode ser vis-
ta, com entrada livre, até ao 
dia 21 de Setembro.

Pequenos 
Sábios expõem 
“A Magia da 
Ciência”
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O Centro Cultural da 
Universidade Eduardo 
Mondlane, acolheu no 
último fim-de-semana em 
Maputo a estreia da pri-
meira Ópera Moçambica-
na com o título “O Grito 
de Mueda”. 

O Grito de Mueda é 
uma criação colectiva de 
vários músicos e drama-
turgos numa cooperação 
entre moçambicanos e 
argentinos. O objectivo 
desta iniciativa é contar 
a história do massacre de 
Mueda numa só voz e de 
forma livre. 

Este é um concerto 
que representa um mar-
co fundamental no mun-
do das artes e cultura em 
Moçambique, uma vez 
que marca o nascimento 
da música académica na-
cional.

Nó Boane da embai-
xada da Argentina em 
Moçambique que falava 
ao “Zambeze” depois da 
realização de espetáculo, 
no último fim-de-semana 
em Maputo, salientou 
que este é uma projecto 
que iniciou através do 
maestro argentino, Óscar 
Castro há mais de dez 
anos que “desde esta al-
tura pensou em colocar 
em cena a história de 
massacre de Mueda em 
colaboração com vários 
artistas moçambicanos e 
argentinos como forma 
de construir um legado 
na cultura dos moçambi-
canos,” disse.

Mais de oitenta artis-
tas estão em envolvidos 
na exibição da primeira 
ópera moçambicana des-
de músicos, composito-
res, actores, instrumen-
tistas.

“Narra a gestação, 

desenvolvimento e resul-
tado fatal da convocação 
dos camponeses de Mue-
da, levada a cabo pelas 
autoridades coloniais 
portuguesas a 16 de Ju-
nho de 1960 e está ópe-
ra é uma, representação, 
uma narração livre de um 
facto histórico moçam-
bicano que é um massa-
cre de moeda, que é um 
evento histórico para mo-
çambique ”, esclareceu, 
Nó Boane. 

Por seu turno, Óscar 
de Castro professor da 
Universidade de Buenos 
Aires, da Argentina e 
professor convidado na 
Escola da Comunicação 
e Artes na Univerdade 
Eduardo Mondlane, con-
sidera igualmente que “a 
obra estreada neste sába-
do em Maputo constitui 
um marco importante na 
cultura dos moçambica-
nos, tendo em conta que 
o Massacre de Mueda, foi 
um dos mais marcantes 
episódios da resistência 
dos moçambicanos à 
opressão colonial” disse 
o professor.

 A ideia de se fazer 
uma opera moçambicana 
nasce, segundo Óscar de 
Castro numa interação 
com estudantes universi-
tários  após a sua chega-
da ao solo pátrio “nessa 
altura comecei a investi-
gar no sentido de encon-
trar uma tema forte que 
nos permitisse contar a 
história dos moçambica-
nos, e foi a partir deste 
prossuposto que escolhi 
o tema massacre de Mue-
da, muito importante para 
as independências e a re-
posição de alguns aspec-
tos culturais,” explicou a 
fonte. 

Mas adiante questio-
nado a fonte sobre a es-
colha do tema “Grito de 
Mueda” o interlocutor 
disse que “mudou-se de 
nome de Massacre para 
o Grito de Mueda porque 
é uma palavra muito forte 
e é como um começo para 
as liberdades e para liber-
tação deste país, portanto 
a cena é uma interpreta-
ção livre deste país.” 

Foi um evento de ale-
gria, grande aprendiza-
gem, um rebuscar da his-
tória da Moçambique. Foi 
um grande ensinamento 
sobre o processo de mas-
sacre de moeda.

“O Grito de Mueda” 
foi escrita por Nilza Lai-
ce, sobre ideias de Óscar 
Castro, Hortêncio Lan-
ga e Feliciano de Castro 
Comé, todos professores 
da Escola de Comunica-
ção e Artes da Universi-
dade Eduardo Mondlane.

Inspira-se em factos 
verídicos narrados num 
capítulo das memórias 
de Domingo Pachinua-
pa. Com uma composi-
ção original, a música foi 
criada por uma equipa de 
compositores moçambi-
canos e argentinos: Edil-
do Cuna, Pedro Tinga, 
Hortensio Langa, Edson 
Uthui, Feliciano de Castro 
Comé, Samuel Manhiça 
Júnior, Luis Caruana, Ili-
dio Manhiça, Hugo César 
de la Vega e Óscar Castro.

Este fim-de-semana a 
ópera moçambicana vol-
ta aos palcos do centro 
Cultural da Universidade 
Eduardo Mondlane com 
as entradas livres. Num 
futuro próximo poderá ser 
exibido nas províncias. 
Alberto Mazanga

alberto mazanga 

Elton Lalfy na primeira 
pessoa musical…

Elton Bernado Bila de 21 anos, es-
tudante do Nível médio, residente no 
Bairro Triunfo, jovem músico, dos 
géneros Kizomba, R&B e HIP-HOP. 
Nome artístico Elton Lalfy 

“Comecei a contar em 2010, desco-
bri este talento através de um primo que 
certa vez levou-me ao estúdio e pergun-
tou-me se eu não queria cantar, e assim 
foi. Comecei a minha carreira pelo Rap, 
actualmente faço outros géneros musi-
cais.

Faço parte de um grupo musical de-
nominado “Death Boys”, formado em 
2013, o grupo é composto por 4 mem-
bros. Como grupo em 2015 lançamos 
uma EP, denominada “Life Style”, que 
contém 5 faixas de géneros variáveis.

Seguindo a carreira a solo, está pre-
visto o lançamento da minha EP, para 
o ano de 2019, uma data por anunciar. 
Para a gravação e captação das nossas 
músicas contamos com o estúdio de um 
dos membros do grupo.

O nosso primeiro show foi em 2014, 
em que participamos no reality show 
“Miss e Mister” entre escolas, no Cine 
África, participamos igualmente no lan-
çamento do Álbum “ Tesouro” do can-
tor Hot Blaze. Daí em diante tivemos 
vários shows agendados.

Ao longo da carreira tivemos vários 
constrangimentos, como grupo e como 
fazedores de arte, como grupo houve 
desavenças internas, como artistas, por 

vezes não fazer parte do cartaz de um 
show, os promotores não davam valor 
as nossas atuações, as vezes éramos 
convidados, mas nem sempre actuáva-
mos.

Em 2018, Bruno, um dos responsá-
veis pela descoberta do cantor Messias 
Marricoa, organizou um casting para a 
busca de novos talentos. Fui apurado 
para a segunda fase, mas não pude par-
ticipar, por problemas pessoais.

O meu maior sonho é entrar para o 
mercado da música, expandir o meu tra-
balho além fronteiras, ser reconhecido 
e conseguir gravar mais vídeos. Como 
grupo temos um vídeo lançado e o resto 
são apenas participações.

Silvino Miranda

Primeira Ópera Moçambicana 
narra a história do 
“Massacre de Mueda”

ROX-Mazito encanta o 
Publico do Centro Cultural 
Franco-Moçambique 

Foi na noite da última 
sexta-feira que a trio cons-
tituído por artistas como   
Rhodália Silvestre, Onésia 
Muholove e Xixel Langa, 
dividiu o palco na sala 
grande do Centro Cultu-
ral Franco-Moçambicano 
num concerto musical inti-
tulado ROX Mazito. 

Segundo a represen-
tante do trio em conversa 
com a nossa esquipa de 
reportagem, este é um pro-
jecto de três mulheres ar-
tistas, criado em 2018, em 
conversa de bar, com o in-
tuito de fazer um show que 
tinha como designação 
noite das divas. “Tudo co-
meçou nesta actuação e fo-
mos sugeridas para cantar-
mos juntas e criarmos uma 
marca. Dado o sucesso e 
satisfação nas actuações 
ganhamos coragem para 
continuar a trabalhar jun-

tas para dar continuidade 
a este projecto”, explicou.

Rhodália Silvestre, diz 
que o espectáculo superou 
as expectativas previstas 
e projectadas. “Foi um 
espetáculo, e é isto que 
nos incentiva a trabalhar 
como artistas, cada vez 
mais, e este foi um show 
que superou o primeiro 
que tivemos há um mês no 
big-brother e prometemos 
não decepcionar os nossos 
fãs”.

Cada uma destas artis-
tas trouxe ao palco quatro 
músicas individuais da sua 
autoria, que foram inter-
pretadas neste cruzamento 
de vozes e algumas imita-
das para animar a noite do 
espetáculo.

Na mesma ocasião a 
Rhodália Silvestre prome-
teu lançar o seu primeiro 
álbum ainda este ano.

Já a jovem artista Oné-
sia Muholove diz que o es-
petáculo foi um momento 
único e esta marca “ROX” 
veio para ficar na cultura 
moçambicana. “Vamos 
continuar a trabalhar e 
cada apresentação será 
diferente da outra. Estive-
mos muito bem no palco e 
o público cantou a nossas 
músicas”

ROX vem da junção 
das iniciais dos nomes das 
artistas: Rhodália, Onésia 
e Xixel e Mazito, que sig-
nifica vozes, traduzido de 
Tsonga para Português.

O trio fazer-se-ia 
acompanhar de uma banda 
constituída por Stélio Zoe 
na bateria, Euclides Carlos 
na guitarra, Nicolau Caua-
neque no piano, Samito 
Tembe na percussão e Sér-
gio Mudjidji e viola-baixo. 
alberto mazanga 
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Meninos e meninas, rapazes e raparigas, velhos 
e velhas. Nos dias de hoje, as empresas orgulham-
-se do que produzem. Para a EDM, as coisas não 
são assim. Esta instituição sabotou, ou melhor me-
teu água ao retardar o processo produtivo do jornal 
Zambeze. É assim: desde segunda-feira que a EDM 
se envolveu em trabalhos demorados de remoção do 
seu PT, na Av. 27 de Setembro para facilitar a vida 
profissional da nova empresa vizinha, a Mahindra. 
Tudo bem. Mas para actos do género, mandam 

os manuais da boa educação empresarial, que aos 
utentes dos serviços em causa, lhes deve ser dada 
informação sobre a obra e as horas de reposição de 
energia. Nada disto aconteceu. As instituições das 
redondezas sentiram o efeito demolidor da falta de 
energia. Quanto a nós, a edição e o fecho da edição 
presente ficaram comprometidos, e a empresa grá-
fica, aplicou as devidas multas pelo atraso no envio 
do material. Moral da baboseira: a EDM ganhou 
dinheiro com o trabalho efectuado na empresa vi-

zinha. Nós outros em especial o jornal Zambeze, fi-
camos a ver a banda passar, ou seja, duas empresas 
uma com ganhos e outra (a nossa)  com prejuízo. 
Que asneira esta da EDM. Do tamanho dos buracos 
que pululam pelas avenidas de Maputo conforme 
ilustram as outras imagens. De permeio à patetice 
profissional da EDM, dois jovens se guerreiam na 
apetência pelo petisco da lavagem de viaturas. Ain-
da sobre a EDM. Em terra de empresa única, quem 
tem o domínio da energia é rei!

EDM meteu água em vez de energia!


