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Choros e cânticos acordam DHLAKAMA

Ele fez tudo para
que houvesse  Paz
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morte do líder da Renamo Afonso Dhlakama, deixa o país inteiro fragmentado e mergulha-
do em lágrimas. Afonso Dhlakama deixa em aberto importantes processos de pacificação 
e de democratização nas mãos do PR, pois o General, era elemento basilar e detentor das 
memórias descritivas de todos os dossiers inerentes aos processos de desmilitarização 
e descentralização. Ossufo Momad, eleito presidente interino da Renamo, desmitifica 

o momento de incerteza, e garante que todo o expediente que o líder deixou, vai ser rigorosamente 
seguido e cumprido. Para Filipe Nhusi, seu parceiro de jornada processual não restam dúvidas de que  
Dhlakama era um homem preocupado pelas causas da paz.

Tombou o guerrilheiro do Índico
O Presidente da Repú-

blica, Filipe Nyusi, reagiu 
de forma emocionada ao 
desaparecimento do líder 
da Renamo. “Momento mau 
para todos nós. Pior para 
mim. Ontem (02 de Maio) 
estive a fazer esforços para 
ver se transferia o meu ir-
mão Afonso Dhlakama para 
fora do país... Estou desde 
ontem (02 de Maio) sem 
dormir para ver se conseguia 
resolver o problema do meu 
irmão. O peso para mim é 
maior do que para todos os 
outros. Tentei transferi-lo e 
não consegui. Estou muito 
deprimido, porque eu devia 
ter conseguido fazê-lo. Fui 
infeliz”, disse Filipe Nyusi 
à TVM.

O Presidente da República 
afirmou que só soube da 
situação de Dhlakama quan-
do já “estava em agonia”. 
Para ele, Dhlakama “foi um 
cidadão que sempre traba-
lhou para Moçambique.”Na 
mesma mensagem, o chefe 
de Estado moçambicano 
mostrou-se preocupado 
com o futuro dos processos 
que estavam em discussão 
com o líder da Renamo, mas 
espera que os moçambica-
nos consigam “continuar 

a fazer tudo por tudo para 
as coisas não irem abaixo. 
Ele fez tudo para que hou-
vesse paz. A última vez que 

falou comigo disse que não 
vai falhar nada. Portanto, 
sinto-me deprimido porque 
não consegui tempo para 

Na reunião da Comis-
são Política havida se-
mana passada, Ossufo 
Momade, antigo deputa-
do da Assembleia da Re-
pública e actual chefe do 
Departamento de Defesa 
da Renamo, foi indicado 
para coordenar a Comis-
são Política Nacional do 
partido até à realização do 
congresso.

Com a patente de Tenen-

resolver o problema dele da 
doença.”

Afonso Dhlakama en-
contrava-se em crise de 

te-general, Ossufo Momad 
foi escolhido por unanimi-
dade durante a primeira 
reunião daquele órgão, 
depois do falecimento de 
Afonso Dhlakama.

Momad, para além de 
deputado já foi secretário-
-geral da Renamo, tendo 
neste momento a missão 
de dar seguimento ao pro-
cesso em curso de negocia-
ção para a paz. Z

diabetes, doença que se 
agravou na semana passada. 
O estado de saúde do líder 

da Renamo piorou no final 
do dia 1 de Maio, terça-
-feira. No dia 2, a sua saúde 
estava instável. Por voltas 
das 6 horas da quinta-feira, 
3 de maio, Dhlakama terá 
chamado ao seu quarto os 
seus colaboradores mais 
próximos e disse-lhes para 
contactar o helicóptero que 
iria trazer o médico para o 
assistir. Porém, duas horas 
depois, cerca das 8 horas da 
manhã (em Moçambique), 
perderia a vida.

A

Ossufo Momad eleito 
coordenador  interino
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nstado a comentar sobre a figura do líder da Renamo, falecido na 
quinta-feira da semana passada, vítima de doença, o brigadeiro Faque 
Inácio Feraria falou em torno desta figura que conheceu pela primeira 
vez quando ingressou a fileira da Renamo, enquanto guerrilha em 1984, 
na Casa Banana, distrito de Gorongosa, na altura quartel-general, ou 

seja bastião da Renamo.

chefe nacional adjunto para Mobilização da Renamo, Domin-
gos Gundana, garantiu que os generais e militantes da Renamo, 
no geral, estão conformados com a paz no país, alegadamente 
por ser legado do seu líder, Afonso Dhlakama. Segundo Gundu-
na, a Renamo vai continuar a lutar para estabelecer um Estado 

verdadeiramente democrático no nosso país, pela via política.

Segundo brigadeiro da Renamo, Faque Inácio Feraria

Domingos Gundana, chefe nacional de Mobilização 

Dhlakama era contra o nepotismo, 
tribalismo e regionalismo

Ninguém pensa em voltar à guerra na “Perdiz”

Faque Inácio Feraria conta 
que na altura que foi rece-
bido por ele e submetido 
a treinos militares e psi-
cológicos encontrou nesta 
figura várias qualidades 
que demonstrava que esta-
va comprometido com os 
princípios da preservação 
de um Estado de Direito 
Democrático para a Nação, 
sobretudo no que tange ao 
combate cerrado ao espírito 
de nepotismo, tribalismo 
e regionalismo no seio dos 
moçambicanos.

 A fonte afirmou que mes-
mo nas sessões de treinos 
militares e de confraterni-
zação, o líder da Renamo 
não deixava de encorajar os 
mancebos para enveredarem 
pela luta contra a ditadu-

Falando em Maputo, na 
Sede Nacional do Partido 
Renamo, Domingos Gunda-
na explicou ao Zambeze que 
neste momento a Renamo 
está em paz e estando em 
paz, o retorno ao passado 
está fora da necessidade 
actual.

Gundana disse categorica-
mente que se alguém ainda 
pensa na guerra no nosso 
país está fora do contexto, 
porque o próprio presidente 
Afonso Dhlakama deu o fim 
das hostilidades militares e 
ele foi descansar em paz.

“Ninguém da Renamo 
está a pensar no passa-
do, todos estamos para o 
progresso, neste momento 
acompanhamos em paz 
o nosso líder para o seu 
eterno descanso e que pros-
sigam os dossiers que estão 
na mesa (…) neste momen-
to, os generais estão em paz, 
porque eles com os seus co-
mandos na época decidiram 
que o caminho era a paz, 
estamos em paz há mais de 
um ano, portanto, é essa paz 
que vamos salvaguardar”, 
explicou Gundana.

Para Domingos Gundana, 
neste momento a batalha 
da Renamo é pela paz e não 
a guerra das armas, acres-
centando que “é isso que 
vai continuar, a paz, a esta-
bilidade, a reintegração, a 

ra imposta na altura pelo 
Governo do dia (Frelimo). 
E tinha a esperança de que 
um dia a luta que aquele 
movimento travava viria a 
ser reconhecida por todos 
os moçambicanos e pela 
comunidade internacional.

 ‘’Em vários encontros que 
mantivemos com o líder da 
Renamo (na altura) fomos 
percebendo que não consti-
tuíam verdade as falsas pro-
pagandas belicistas promo-

vidas pelo regime, segundo o 
qual a ‘’Perdiz’’ era composta 
por homens que possuíam 
características de canibais, 
vampiros e que se alimen-
tavam na base do sangue 
e carne humana”, afirmou 
Faque Inácio Feraria, para 
de seguida acrescentar que 
Dhlakama como mestre e 
pacificador era um exímio 
político mobilizador, lutador 
incansável e diplomata.

 A fonte acrescentou ainda 
que as qualidades que o líder 
da Renamo detinha foram 
igualmente herdadas por 
muitos dos seus quadros 
seguidores, ainda em vida, e 
que ocupam cargos de desta-
que na liderança do partido, 
daí que o partido não poderá 
enfrentar dificuldades em 

desmobilização. São dossiers 
consumados, só falta apenas 
a sua assinatura, mas neste 
momento o Secretariado, a 
Comissão Política do par-
tido existem e funcionam, 
e eles vão ter de tomar as 
rédeas do processo”.

Desmilitarização 
da Renamo em 
banho-maria

Na visão de Gundana, o 
processo da desmilitarização 
dos homens armados da 
Renamo vai ter um desfecho 
satisfatório por ser do inte-
resse de todo o país para o 
desenvolvimento nacional.

Gundana explicou ainda 
que na Renamo todos sabem 
que Dhlakama deixou todos 
os dossiers prontos, o da 
descentralização já na As-
sembleia da República, e o da 
desmilitarização da Renamo.

 “E acredito que o Pre-
sidente Nyusi tem isto em 
manga para o tempo que 
havia sido combinado para a 
divulgação”, revelou Domin-
gos Gundana.

“Não há alas na Renamo”

Por outro lado, Domingos 
Gundana tranquilizou a so-
ciedade civil moçambicana 
que as pessoas precisam de 
continuar tranquilas com o 

encontrar dentro daquela 
força política um substituto 
para conduzir a bom porto 
o barco.

 A outra experiência de-
monstrada pelo líder da 
Renamo em vida foi de não 
dar espaço à prática de ne-
potismo dentro da liderança 
do partido.

‘’Se compararmos com 
o que acontece em alguns 
partidos políticos em Mo-
çambique vamos constatar 
que dentro da Renamo ne-
nhum dos irmãos do faleci-
do chegou a ocupar cargos 
de destaque no seio da lide-
rança máxima do partido”, 
apontou a fonte.

 O brigadeiro Faque Iná-
cio Feraria já foi vereador 
municipal na era da go-
vernação da Renamo no 
Município da Beira.

Segundo Faque Inácio 
Feraria, um dos factores que 
levou a Renamo a destacar-
-se na área política nacional 
é o facto de ser um partido 
muito bem estruturado, pelo 
contrário teria desaparecido 
do mapa há muito tempo.

“Para chegarmos 

desaparecimento físico de 
Afonso Dhlakama.

“Nunca tivemos uma divi-
são, se fores ao Parlamento 
vais encontrar deputados que 
são generais, brigadeiros, an-
tigos militares, estão lá como 
membros da Assembleia 
da República, outros são 
membros das assembleias 
provinciais, o que significa 
que a Renamo nunca foi 
um partido militar e é um 
partido político. Quando 
éramos um movimento de 
resistência, éramos todos 
militares e, quando passamos 
a ser um partido político, to-
dos passamos a ser políticos, 
claro que por força da lei e 
das negociações de Paz ficou-
-se com a parte dos homens 
que asseguravam a segurança 
privada do líder”, justificou 
Gundana.

Aliás, lembra que a ne-
cessidade de se integrar os 
homens da Renamo nas 
Forças de Defesa e Segurança 
é projecto da Renamo.

E mesmo o secretário-geral 
da Renamo, Manuel Bissopo, 
“também é militar, também 
esteve nas matas, cresceu lá, 
e no partido nunca houve di-
ferença. Todos somos unos, 
não há razão para alarme, o 
povo pode continuar tran-
quilo, o engajamento político 
da Renamo vai continuar”, 
disse Gundana. Z
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Geraldo Carvalho, deputado do MDM

 Dhlakama foi um mestre

Liga dos Direitos Humanos

Morte de Dhlakama abre fissuras no tecto da democracia

Luís Maune, ex-deputado da Renamo

Dhlakama defendeu a liberdade de expressão, justiça e cidadania

Até Mandela pediu encontro com Dhlakama

aonde chegamos é 
porque existia uma estru-
tura coesa dentro da Re-
namo, que obedecia a voz 
da liderança máxima do 
partido, neste caso Afon-
so Dhlakama”, af irmou 
Feraria.

m Julho de 1994, 
Nelson Man-
dela, aquando 
da sua visita a 

Moçambique, na qualida-
de de Presidente da África 

A Liga moçambicana dos 
Direitos Humanos (LDH) 
diz que a morte do líder da 
Renamo, Afonso Dhlakama, 
representa um revés na nos-
sa democracia. 

 Segundo a LDH, depois 
de ter conduzido uma guer-
rilha durante 16 anos contra 
as forças governamentais 
do partido Frelimo, Afonso 
Dhlakama tornou-se um 
líder corajoso, carismático e 
incontornável na história da 
oposição moçambicana após 
ter assinado o Acordo Geral 
de Paz em Roma, com o en-

Luís Maune, ex-deputa-
do da Renamo na Assem-
bleia da República pelo 
círculo de Sofala (AR), dis-
se que o líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, (fale-
cido) defendeu sempre os 
princípios de liberdade de 
expressão, justiça e cida-

Para Geraldo Carvalho, 
deputado do Movimento 
Democrático de Moçam-
bique (MDM), a figura do 
líder da Renamo foi um pai, 
mestre e pacificador.

 Disse que Afonso Dhlaka-
ma sempre foi pelo respeito 
dos direitos humanos, lutan-
do sobretudo em defesa das 
pessoas que estavam sendo 
humilhadas pelo regime da 
Frelimo.

 Carvalho lamentou a 
sua morte pelo facto de ela 

 Ossufo Momad pode 
ser figura ideal para 
suceder Dhlakama

 Depois da morte do lí-
der da Renamo (vítima de 
doença), o brigadeiro Fa-
que Inácio Feraria não vê 

do Sul, encontrou-se com 
o presidente da Renamo, 
Afonso Dhlakama. Mandela 
pediu apoio protocolar a 
Chissano que tratasse de 
organizar o encontro com o 

tão estadista moçambicano, 
Joaquim Chissano.

Pela forma como con-
duziu o processo de paz, 
diz a LDH através de um 
comunicado que a nossa 
reportagem teve acesso, nos 
anos que se seguiram à assi-
natura do Acordo de Roma, 
Dhlakama colocou Moçam-
bique como um exemplo em 
África e no mundo de uma 
pacificação bem sucedida.

“Dhlakama voltaria às 
matas de Gorongosa por 
não concordar com a forma 
como a Frelimo e o seu Go-

dania para os moçambicanos.
 Segundo Luís Maune, o 

líder da Renamo, desde que 
conheceu, sempre defendeu 
a necessidade de ver o povo 
moçambicano livre da di-
tadura imposta (na altura) 
pelo regime da Frelimo, cuja 
máscara caiu com a assinatura 

motivos que indicam que 
o partido pode vir a de-
saparecer, tudo porque a 
Renamo que se transformou 
em movimento de guerrilha 
para partido já possui uma 
estrutura já organizada e 
com os respectivos órgãos 

líder da Renamo, mas Chis-
sano considerou que o gesto 
de Mandela de encontrar-
-se com Dhlakama iria dar 
credibilidade indevida ao 
líder da Renamo. A tentativa 

do Acordo Geral de Paz, em 
1992.

 Maune, que militou na 
clandestinidade pela Rena-
mo, desde 1979, disse que a 
convite do líder da Renamo 
chegou a trabalhar como 
um dos assessores junto do 
governador de Sofala, na 

em funcionamento.
 Contou que dentro da Re-

namo existem muitas figuras 
para levar o barco a bom 
porto, como por exemplo a 
figura de Ossufo Momad, 
indicado como coordenador 
da Comissão Política até à re-

de Mandela de se encon-
trar com Dhlakama esteve 
envolta numa situação de 
incerteza, até que decidiu 
avançar por sua iniciativa e 
meios para se encontrar com 

indicação dos administrado-
res provenientes da “Perdiz” 
para os distritos de Muanza, 
Cheringoma e Marínguè, 
por sinal (na altura) zonas 
de influência deste partido 
da oposição.

 O convite de Dhlakama, 
segundo conta a fonte, foi de-

alização do Sexto Congresso, 
ainda sem data fixada.

 Na óptica do brigadeiro, 
a figura do General Ossufo 
Momad, para as funções 
que lhe foram confiadas, está 
bem enquadrada, podendo 
acontecer o mesmo caso seja 

Afonso Dhlakama, o que 
veio a consumar-se.

 O interesse de Mandela 
em encontrar-se com Afon-
so Dhlakama não visava algo 
substancial, senão mostrar 

verno implementavam os 
Protocolos do Acordo Geral 
de Paz por ele rubricado em 
04 de Outubro de 1992, em 
Roma”, escreve a LDH.

O comunicado da Liga 
acrescenta que mesmo na 
serra de Gorongosa, Afon-
so Dhlakama teve controlo 
total das suas emoções e 
dos seus guerrilheiros, ao 
ponto de declarar e cumprir 
tréguas de tempo indeter-
minado para que em am-
biente de paz desenvolvesse 
negociações com o actual 
Presidente da República, 

pois da realização da cimeira 
Chissano-Dhlakama, que 
tinha como um dos objecti-
vos indicar os assessores da 
Renamo para trabalhar junto 
dos governos provinciais na 
selecção dos administradores 
provenientes da Renamo nos 
distritos acima referidos.

ocorrer numa altura que se 
discutem os consensos sobre 
o pacote da Paz e Descen-
tralização na Assembleia da 
República.

 No período em que Ge-
raldo Carvalho esteve na 
Renamo se destacou bas-
tante nos distritos de Ma-
rínguè, Cheringoma, Beira 
e Maputo.

 Uma recordação que Ge-
raldo Carvalho ainda guarda 
na memória sobre esta figura 
foi de ter suportado com as 

eleito como futuro presiden-
te do partido.

 Segundo Feraria, o Ge-
neral Ossufo Momad possui 
uma larga experiência e ma-
turidade, para além de gozar 
de muita confiança nas duas 
alas (armada e civil).

a sua neutralidade, quan-
do faltavam cerca de dois 
meses para as primeiras 
eleições multipartidárias 
em Moçambique. Depois do 
encontro que Mandela 

Filipe Jacinto Nyusi, para o 
alcance de uma paz efectiva.

“Nesta data da sua morte, 
Dhlakama deixa na forja um 
acordo de descentralização 
por si desenhado com o 
Presidente da República, 
Filipe Nyusi, e que já está 
depositado na Assembleia 
da República. Que este pro-
cesso continue no mesmo 
espírito alargando o debate 
público para que toda a 
sociedade se sinta incluída 
a bem da democracia e de 
um Moçambique próspero 
para todos”.

 Citou por exemplo que 
após este trabalho con-
junto viu-se a necessidade 
de nomear três adminis-
tradores provenientes da 
Renamo para os distritos 
de Muanza, Cheringoma 
e Marínguè, na província 
de Sofala.

despesas de tratamento mé-
dico na África do Sul após 
ser agredido pelos agentes 
da Força de Intervenção Rá-
pida, em Inhaminga, distrito 
de Cheringoma.

“A minha vida deve muito 
ao líder da Renamo”, referiu 
Geraldo Carvalho para de 
seguida acrescentou que 
como político nunca iria 
esquecer o legado que dei-
xou esta figura carismática 
e querida pelo povo mo-
çambicano.

E
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Parlamento Pan-Africano (PAP) abriu as 
suas oficinas de actividades consultivas de 
2018 nesta segunda-feira, 7, em Midrand, 
Joanesburgo, observando um minuto de 

silêncio em memória dos líderes da oposição em Mo-
çambique, Afonso Dhlakama, e no Zimbabwe, Morgan 
Tsvangirai, que morreram vítimas de doença.

Parlamento Pan-Africano homenageia Afonso Dhlakama

Quase todos os deputados 
moçambicanos, membros do 
Parlamento pan-africano, in-
cluindo Eduardo Mulémbwè, 
vice-presidente do Parlamento 
continental, estão ausentes da 
sessão do PAP.

Mais de 70 parlamentares 
tomaram posse.

O deputado Ernesto Mulato, 
de Angola, lamenta a morte 
de Afonso Dhlakama e espera 

manteve com Dhlaka-
ma, numa casa de hóspedes 
oficial em Maputo, Nelson 
Mandela afirmou que o líder 
da Renamo fora bastante 
cordial, que não lhe transpa-
receu um líder rebelde. 

Dhlakama manifestou-se 
satisfeito pelo encontro, se-
gundo disse na altura Mande-
la, tendo afirmado o seguinte: 
“É muito bom que o Mandela 
concilia a minha pessoa e a de 
Joaquim Chissano, seguindo 
o mesmo processo de recon-
ciliação nacional em curso na 
África do Sul”.

 Na entrevista que na al-
tura concedeu ao “Weeken-
dStar”, Mandela enalteceu a 
preocupação de Dhlakama 
com a paz e o comprome-
timento dele e de Chissano 
neste sentido. Entretanto, o 

que o futuro líder da Renamo 
prossiga com o processo de paz 
em Moçambique, iniciado pelo 
chefe de Estado, Filipe Jacinto 
Nyusi, com Afonso Dhlakama.

Os novos membros pro-
metem influenciar os seus 
respectivos países a ratificarem 
o Protocolo de Malabo para 
dar poder legislativo ao PAP 
que desde a sua criação, há 14 
anos, funciona apenas como 

gesto de Mandela de encon-
trar-se com Dhlakama, sem 
a indiferença a que Chissano 
lhe aconselhava, só revelou 
a importância que o líder 
da Renamo tem para a de-
mocracia e estabilização de 
Moçambique.

 O percurso de Nelson 
Mandela não é semelhante 
ao de Dhlakama, mas coin-
cidem nalguns pontos: a 
violência ou recurso a armas 
para a solução das diferen-
ças, como o foi em 1976 
quando aos seus 23 anos 
o líder da “Perdiz” toma 
parte da guerrilha para lutar 
contra a política marxista 
comunista em Moçambique. 
No caso de Mandela, ele foi 
detido pelo facto em 1964, 
tendo permanecido na pri-
são até 1990. Z

órgão consultivo e de apoio da 
União Africana.

A África do Sul, que acolhe 
a sede do Parlamento pan-
-africano, faz parte dos países 
que ainda não ratificaram o 
Protocolo de Malabo para dar 
poder legislativo a este órgão 
continental.

Entre os novos deputados 
estão Julius Malema, líder do 
Partido dos Combatentes da 
África do Sul, Zwelivelile Man-
dela, neto de Nelson Mandela, 
e Thandi Modise, presidente da 
Câmara Baixa do Parlamento 
sul-africano.

A sessão, que termina no 
próximo dia 18, vai ser domi-
nada pela eleição da nova Mesa 
da Presidência. (VOA) Z

O

Arcebispo da Beira Ivone Soares

Deu voz a quem não tem voz O povo passará a ser Dhlakama

o m  C l a ú d i o 
Dalla Zuanna, 
Arcebisp o  da 

Beira, disse durante o ve-
lório de Afonso Dhlakama 
que o processo de busca 

vone soares, chefe da 
bancada parlamen-
tar da Renamo na 

Assembleia da República e 
sobrinha do falecido líder 
da Renamo, diz que de 
hora em diante todo povo 
moçambicano passará a 
ser Afonso Dhlakama.

Ivone Soares chama aten-
ção aos jovens para conti-
nuarem a lutar com força 
e coragem como forma dar 
continuidade e imortalizar 
os ideais de Dhlakama.

A chefe de bancada da 
Renamo acrescentou que 
o seu líder vai continuar 
vivo nos corações de to-
dos seus partidários como 
um  exemplo de um mo-
çambicano que mostrou 
ao povo que a violência 
indirecta mata mais do 

da Paz efectiva, em curso, 
não pode ser interrompido 
apenas pelo facto de ter per-
dido a vida um dos actores 
principais.

Para Dom Claúdio, o líder 

que a violência directa.
“Sempre mobilizou o que 

de melhor há em nós. Uniu 

da Renamo era um homem 
de convicções que acredi-
tava em tudo que fazia, e 
satisfazia os anseios dos seus 
partidários “dando voz aos 
que não tem voz”. Z

os moçambicanos de to-
das as idades”, disse Ivone 
Soares. Z

D

I
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HIV/SIDA: Porquê Gaza bate recorde de 
seropositivos (24,4%)?

empre que isso 
ocorre o Minis-
tério da Saúde, 
onde a gravida-
de do problema 

é mais sentida, bem como as 
ONG’s (Organizações Não- 
Governamentais), quer na-
cionais, quer estrangeiras 
vêm com o coro das lamen-
tações, pois a pandemia de 
HIV/SIDA é um dilema 
nacional e internacional.

Nos anos oitenta, quando 
o autor* estava em Tete, 
aquando do anúncio dos 
primeiros casos no Gover-
no provincial de Tete, presi-
dido pelo então governador 
João Baptista Cosme, o Dr. 
Amândio Aurélio Zilhão, 
então director provincial 
de Saúde, anunciou naquele 
seu estilo característico que 
dos 11 casos registados, 7 
eram da província de Tete. 

Tete era maior corredor 
rodoviário por causa da 
guerra de matsanga, que 
obrigava a colunas militares, 
protegidos pelo Zimbabwe e, 
por isso, com promiscuidade 
sexual dos motoristas, desde 
Congo/Zâmbia/Malawi/
Zimbabwe até a Beira.

Por isso, o Dr. Aurélio 
Zilhão, que depois de voltar 
a Maputo ocupou vários 
cargos, desde director da 
Faculdade de Medicina, 
director- geral do HCM 
(Hospital Central de Ma-
puto), ministro da Saúde, 
deputado da Assembleia 
da República (foi presidir 
aí a Comissão dos Assuntos 

Sociais, Género e Ambien-
tais na “Casa do Povo”), 
director-geral (Reitor) do 
ISCISA (Instituto Superior 
de Ciências de Saúde) e 
também presidente da Or-
dem dos Médicos, na altura 
apelou aos “membros do 
Governo Provincial” para 
que dessem o exemplo, 
prevenindo-se em casos de 
relações sexuais (ocasio-
nais) fora de casa.

Até hoje o autor quando 
vai às suas consultas recorda 
o quadro desolador! Curio-
samente, muitos directores 
provinciais “riram” a bom 
rir depois da palestra. To-
davia, passados alguns anos, 
alguns directores (portanto 
membros do Governo Pro-
vincial) morreram precisa-
mente de HIV/SIDA.

Este longo intróito sus-
citou explanar a propósito 
do relatório apresentado 
na quinta-feira (3.5.18) na 
nossa “Casa do Povo” pelo 
presidente do Gabinete de 
HIV/SIDA, na Assembleia 
da República, o ilustre de-
putado Saimone Macuiane, 
que dentre outros aspectos 
destaca que a província de 
Gaza está na dianteira em 
termos de infecções, ron-
dando por aí além de 24.4%, 
ou seja, 361.000 pessoas 
(dados de 2015).

É um recorde para a des-
graça dos gazenses que urge 
remediar, por isso HIV/SIDA: 
Porquê Gaza bate recorde de 
seropositivos (24.4%)?

Esta província onde nas-

ceram os primeiros presi-
dentes: Eduardo Chivambo 
Mondlane (Presidente da 
FRELIMO – Frente de Li-
bertação de Moçambique), 
Samora Moisés Machel 
(primeiro Presidente da 
República (Popular) de 
Moçambique) e Joaquim 
Chissano (Presidente da 
República), tem grande par-
te da sua mão-de-obra na 
RAS (República da África 
do Sul).

Depois de escutar os calo-
rosos debates na Assembleia 
da República transmitidos 
“ao vivo” (como dizem os 
nossos irmãos brasileiros) 
pela RM (Rádio Moçam-
bique), o jovem taxeiro ou 
taxista Ramos, no Hotel 
Cardoso, me questiona:

-“Mas oh senhor Rodol-
fo, o que é isso de Gaza 
“bater recorde de HIV/
SIDA: 24,4% não acha que 
é muito?!”

-É porque para Gaza há 
muitos factores de risco. O 
changana, exceptuam-se es-
ses gazenses de etnia chope 
(Manjacaze, Chidenguele, 
principalmente), não faz 
“circuncisão”, não obstante 
os apelos do Ministério da 
Saúde… - explicava eu.

-“Mas não é só isso!”
-Outro factor e mais gra-

ve: o mineiro e outros tra-
balhadores na RAS estão 
“autorizados” a voltar em 
Gaza e dormir com a esposa 
sem “camisinha”!... – expli-
cava eu.

-“Porquê isso tudo?!”

rector Executivo do CNCS 
(Conselho Nacional de 
Combate ao SIDA), bem 
como de toda a máquina 
da Dra. Nazira Abdula, 
ministra moçambicana da 
Saúde, das ONG’s e da So-
ciedade Civil, em geral, há 
que impor medidas admi-
nistrativas preventivas.

O Governo de Moçam-
bique (com iniciativa de 
propor leis) tem de criar 
legislação que “defende” a 
mulher e não “choramin-
garmos” anualmente, como 
estamos a fazer até agora. 
Os dados estatísticos são 
pessoas: é muita dor e cons-
ternação, com seu cortejo 
de viúvas, viúvos e órfãos.

Da mesma maneira, os 
“meninos” e “meninas” da 
Av. 24 de Julho na “Casa 
do Povo” não se podem 
entreter com o “forneci-
mento” de “levantamentos” 
feitos pelo seu “Gabinete 
Parlamentar de Combate 
ao HIV/SIDA” e não deixar 
questões pertinentes como 
esta situação prevalecente 
em Gaza, em que sabemos 
de antemão que o mineiro 
ou trabalhador chega da 
RAS sabendo que está “se-
ropositivo”, mas mantém 
relações sexuais com a sua 
esposa ou esposas.

Manter relações sexuais 
numa boa! – como diz a 
nossa juventude. Legislação 
que acautele: vá ao Centro 
de Saúde primeiro e depois 
de provado que o “casal” 
está são e caso contrário 

“camisinha”! É necessário 
deixar de fazer a política de 
avestruz: “esconder a cabeça 
com o corpo de fora!”

A par desta situação, os 
nossos parceiros de coope-
ração deveriam deixar de 
distrair-nos com as dívidas 
ocultas e apoiar-nos no 
fornecimento de medi-
camentos (para salvar os 
infectados) e fi nanciar cada 
vez mais o “jeito” (camisi-
nha) que tem de continuar 
a estar à porta da entrada 
dos ministérios e outras ins-
tituições na caixinha com 
o “SIRVA-SE!” Esse “jeito” 
que tem de estar disponível 
nas fronteiras…

Encarregar também os 
Sindicatos e as associa-
ções do sector informal 
para que possamos “salvar 
os moçambicanos”, com 
mais palestras, sobretudo 
esta juventude que nela se 
investe, mas não poderá 
produzir, enquanto estiver 
com os dias contados, por 
estar contaminada com o 
maldito HIV/SIDA!

Aqui está a maka!
*O autor – Foi membro 

do Conselho Provincial 
e Director Provincial dos 
Transportes e Comunica-
ções de Tete e Coordenador 
do CPE (Comissão Pro-
vincial de Emergência) de 
1981 a 1990 (nos governos 
em que eram governadores 
João Baptista Cosme, Fran-
cisco Pateguana, Eduardo 
Arão e Cadmiel Feliano 
Mutemba). Z

MA P U T A D A S Francisco Rodolfo

É um recorde 
para a desgraça 
dos gazenses 
que urge 
remediar, por 
isso HIV/SIDA: 
Porquê Gaza 
bate recorde de 
seropositivos 
(24.4%)?

S

-A Assembleia da Repúbli-
ca e sobretudo o Governo de 
Moçambique, com a “mania” 
dos tabus, de que o mineiro 
ou outro trabalhador a pres-
tar serviço na RAS está livre 
de manter relações sexuais 
com a sua esposa ou esposas 
sem protecção!… - explico.

Para acabar com este pro-
blema e reduzir o índice 
de infecções, não basta as 
palestras e o “dinamismo” 
imprimido pela equipa do 
Dr. Francisco Mbofana, Di-

• Mineiro e outros trabalhadores na RAS “autorizados” a voltar a Gaza e dormir com a esposa sem “camisinha”
• Governo tem de criar legislação que “defende” a mulher e não “choramingarmos” anualmente

O “Dia Mundial de HIV/SIDA” comemora-se anualmente na nossa bela “Pátria Amada”, Moçambique.
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omente um paspalho pode pensar que a morte de Afonso 
Macacho Marceta Dhlakama constitui vitória. Simboli-
camente, para todos nós, constituiu uma grande perda 
para o povo moçambicano, digam o que disserem os 

caluniadores da heroicidade. A nação moçambicana, como reza 
uma parte do trecho do Hino Nacional, foi construída pedra a 
pedra por homens excepcionais, incarnados na unidade nacional. 

O caminho percorrido foi longo e com obstáculos assustadores, 
mas estes foram ultrapassados, graças à força inquebrantável, à 
dedicação a toda a prova e ao patriotismo sem limites dos nossos 
heróis e de pessoas comuns que souberam resistir e nunca viraram 
a cara à luta. Moçambique de hoje foi-nos legado pelos nossos 
heróis, à custa de sacrifícios sem medida.

Só uma geração heróica podia ter força para enfrentar tantas ad-
versidades e tantos inimigos. Até os deuses pareciam estar loucos, 
ao permitirem o holocausto de todo um povo.  Os melhores filhos 
de Moçambique sacrificaram as suas vidas no altar da liberdade e 
na luta pela dignidade. São os nossos heróis e os nossos mártires.   
Hoje e depois de tantas incertezas temos um horizonte. Um futuro 
que, apesar de nalguns momentos parecer hipotecado por dívidas 
e quejandos, ele se vai cimentando cada vez mais. A democracia, 
ainda que ténue, serve de exemplo.

Para aqui chegarmos foi preciso derrubar as barreiras impostas 
pelo monopartidarismo. Houve necessidade de golpes de coragem 
e abnegação, para a edificação de uma nova nação. Hoje, e repi-
sando as adversidades vigentes, podemos dizer que temos um país 
abençoado, temos os nossos heróis que conseguiram transformar 
o inferno do monopartidarismo no paraíso da democracia e da 
liberdade. Ontem fomos politicamente vilipendiados. Hoje somos 
cidadãos de corpo inteiro, e temos o respeito do mundo, daí que 
o mundo nos deve um contributo inestimável na construção da 
democracia.

 Foram os nossos heróis em toda a conjuntura nacional que 
deram sentido à defesa dos direitos humanos em Moçambique. 
No dia 3 de Maio passado morreu um HOMEM que se enquadra 
perfeitamente neste perfil, apesar dos seus restos mortais, à seme-
lhança de outros tantos heróis anónimos (?), não poderem residir 
no mausoléu da Praça dos Heróis. Hoje é um dia especial para 
os moçambicanos que beijam a democracia. Mais do que um dia 
qualquer, estamos curvados a homenagear e a nos despedirmos 
para todo o sempre do construtor da Paz e da democracia. 

Hoje vão ou foram a enterrar os restos mortais de um combatente 
pela liberdade, daí que sem qualquer sombra de dúvida, dívida 
ou pecado, devemos manifestar o orgulho de  termos dado ao 
mundo um ser humano especial que garantiu uma dimensão de 
heroísmo à Humanidade. Hoje é dia especial porque vai a enterrar 
em Mangunde um HOMEM que derrubou todas as vicissitudes, 
contribuiu na conservação da soberania nacional e na integridade 
da pátria. O mundo devia acompanhar-nos neste dia que serve 
de reflexão, respeitando um nome que vai estar gravado a letras 
de ouro nos anais da (r)evolução moçambicana: Afonso Macacho 
Marceta Dhlakama. Z

Um nome gravado 
a letras de ouro

x

Liberdade de imprensa 
é fundamental para 

qualquer democracia*
os dias sombrios de Setembro de 1962, no meu estado natal do Mississippi, 
após o Governo Federal dos EUA ser forçado a enviar o exército para inscrever 
o primeiro estudante afro-americano na maior universidade pública do Esta-
do, Ira B. Harkey, um editor de um jornal na cidade costeira de Pascagoula, 
recebeu um telefonema.

“Estive numa reunião ontem à noite com algumas pessoas que querem ver-te morto”, disse 
o homem.
Harkey trabalhava no único jornal de Pascagoula, The Chronicle, e tinha redigido inúmeros 
editoriais nos últimos oito anos apelando à integração racial pacífica nos espaços públicos 
do Mississippi, tais como casas de banho, restaurantes, e fontanários, e nas suas instituições, 
como universidades, tribunais e órgãos legislativos.  Ele estava entre um punhado de corajo-
sos jornalistas dispostos a manifestarem-se.  Embora muitos sentissem em privado que era 
chegada a hora da integração racial no Mississippi, poucos líderes empresariais ou religiosos, 
políticos ou mesmo jornalistas ousavam desafiar publicamente aqueles que clamavam por uma 
segregação contínua das raças, ou condenavam a violência racial no Estado quando eclodis-
sem.  Poucos dias após o aviso do autor da chamada, que não chegou a identificar-se, alguém 
disparou uma espingarda através da porta frontal da sede do The Chronicle na baixa da cidade.
Ainda assim, Harkey continuou a escrever, em 1962 e durante os tumultuosos anos que 
se seguiram.  Face a ameaças claras e crescentes contra a sua segurança, através dos seus 
editoriais, Harkey condenou a violência contra os afro-americanos e os que defendiam a 
integração imediata.  
Através do seu jornal, apelava publicamente à honra do povo do Mississippi para que agisse 
correctamente, e afirmasse o que sabia estar certo.  O meu pai era também, nessa época, um 
jornalista no Mississippi e também recebeu ameaças por reportar sobre questões de direitos 
civis.  Como Harkey, ele sabia que os jornalistas devem continuar a falar, e a dizer a verdade.  
Estes jornalistas eram campeões da liberdade de imprensa, numa época em que tal não era 
fácil no Mississippi.
Qual é a importância desta história acerca de Ira B. Harkey e outros jornalistas destemidos de 
há mais de 50 anos atrás no Mississippi para o nosso quotidiano (hoje em dia) em Moçam-
bique?  Ela é importante porque a 3 de Maio comemoramos o Dia Mundial da Liberdade 
de Imprensa, e há poucas semanas assistimos a ameaças e a um ataque horrível contra um 
conceituado comentador político moçambicano, que foi claramente espancado por expressar 
as suas opiniões num programa popular televisivo.  Como Harkey, o comentador político 
moçambicano cumpria um dever fundamental da sua profissão: apresentava publicamente 
uma análise franca e directa de eventos recentes.  Existem, no entanto, diferenças-chave entre 
o Mississippi de então e o Moçambique de hoje.
Em primeiro lugar, ao contrário do Mississippi naquela época, Moçambique tem assistido, 
ao longo dos últimos anos, a uma ressurgência de debates públicos saudáveis nos jornais, na 
televisão e na rádio, e especialmente nas redes sociais.  De igual modo, jornalistas e cidadãos 
têm tido cada vez mais confiança, colocando questões difíceis que provocam discussão sobre 
os desafios enfrentados por esta grande nação.  Como americano, e como Embaixador dos 
EUA, sinto-me encorajado sempre que um repórter moçambicano pressiona-me com uma 
pergunta difícil ou desafia a minha posição política.  É sempre fácil concordar.  Reconhecer 
publicamente os desacordos e trabalhar neles de forma construtiva, no entanto, é a melhor 
forma de exercer a democracia.
Em segundo lugar, diferentemente da reacção silenciosa e vergonhosa no Mississippi às 
ameaças contra Harkey e outros, ergueu-se um coro de vozes moçambicanas condenando o 
ataque recente em Maputo.  Representantes da sociedade civil, oficiais do Governo, e líderes 
dos partidos políticos denunciaram energicamente o ataque e defenderam o direito dos 
moçambicanos declararem livremente as suas opiniões e participarem no debate público.
Finalmente, enquanto a Polícia local em Pascagoula, Mississippi, pouco fez para investigar as 
ameaças contra Harkey, a Polícia em Maputo comprometeu-se a conduzir uma investigação 
séria e minuciosa sobre o ataque recente, e os Estados Unidos juntam-se ao povo moçam-
bicano na esperança de ver os resultados dessa investigação.   Muitos no Mississippi que 
discordavam da segregação mantiveram-se calados por medo, frequentemente justificado, 
de que uma força policial na sua grande maioria racista não protegeria a sua segurança.  A 
Polícia em Moçambique tem, portanto, um papel importante e construtivo a desempenhar 
assegurando que os jornalistas, e todos os cidadãos, possam reportar eventos e expor opiniões 
num ambiente livre de violência e de intimidação.
Como diz o ditado, estudamos o passado para evitar estarmos condenados a repeti-lo, e porque 
nos ajuda a construir um futuro promissor.  No Mississippi, esses dias sombrios ficaram para trás, 
graças em parte ao espírito indomável de uma imprensa livre.  É minha esperança que à medida 
que avançamos rumo ao futuro, os exemplos de Ira B. Harkey, Ericino de Salema, e muitas outras 
vozes corajosas nos inspirem, como cidadãos dos Estados Unidos e de Moçambique, a conti-
nuarmos a defender a liberdade de imprensa que é tão fundamental para qualquer democracia.

* Dean Pittman, Embaixador dos EUA para Moçambique, por ocasião do Dia Mundial 
da Liberdade de Imprensa, 3 de Maio de 2018 Z

N
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Bem-vindo Ramadhaan!
raças à Deus, 
d a m o s  a s 
boas-vindas 
ao abençoado 
mês de Rama-

dhaan, no qual mais uma 
vez teremos oportunidade 
de aumentar a nossa espiri-
tualidade.

Este é um mês muito im-
portante para os muçul-
manos no Mundo inteiro, 
sendo considerado o mais 
meritoso de todos os meses 
do ano, pois encerra nos 
seus vinte e nove ou trinta 
, as mais fi nas característi-
cas de purificação interna 
e externa, sendo também 
durante o seu decurso que os 
crentes, de forma excepcio-
nal se entregam à refl exão e 
à uma maior devoção, auto-
-controlo e auto-edifi cação. 

E tudo isto leva-nos a uma 
maior proximidade ao nosso 
Criador.

Para nós os muçulmanos, 
os próximos dias são os 
mais importantes do calen-
dário isslâmico, pois sobre 
a sua importância o Profeta 
Muhammad (S.A.W.) disse: 
“Rájab é o mês do Criador; 
Shaãban é o meu mês; e 
Ramadhaan é o mês do Um-
mah (comunidade)”. Será 
que conseguimos imaginar 
a força desta afi rmação?

Os teólogos dizem que 
isto assemelha-se ao plantar 
de uma semente no mês de 
Rájab, regá-la no mês de 
Shaãban, e colher os frutos 
que daí resultarem no mês 
de Ramadhaan.

Assim como nenhum 
atleta se atreve a participar 
numa maratona sem antes 
passar por horas ou dias 
de preparação; nenhum 
estudante se submete a um 
exame sem antes se entregar 
ao estudo e revisão da ma-
téria a que se vai submeter; 
nenhum soldado vai para a 
frente de combate sem o de-
vido treino; nenhum piloto é 
largado a voar sem o neces-
sário treino em simulador de 
voo, etc., o crente também se 
deve preparar para o mês de 
Ramadhaan. 

Estas horas de preparação 
espiritual nos meses de Ra-
jab e Shaãban serão “nossas” 
no mês de Ramadhaan. E 
sabemos isso porque o nosso 
Criador nos disse que Rama-
dhaan é o “Nosso Mês”, e a 
recompensa de cada crente 
será pessoalmente dada pelo 
próprio Criador, sendo que 
nenhum anjo saberá o que 
cada pessoa terá recebido 
como recompensa, pois tal 
é segredo entre Deus - o Mi-
sericordioso, o Dador Gene-

roso - e o servo obediente.
Portanto, como se diz na 

gíria futebolística, a bola 
está do nosso lado, pelo que 
devemo-nos esforçar por 
tirar o máximo proveito 
deste mês. Devemo-nos 
esforçar por deixar de lado 
tudo o que seja fútil, e con-
centrarmo-nos no “capital 
espiritual” contido neste 
mês. Devemos organizar os 
nossos assuntos para que 
assim que este mês especial 
chegar, possamos encher os 
nossos corações, as nossas 
casas e as nossas vidas com 
tanta luz que o abençoado 
mês de Ramadhaan traz 
consigo.

Ramadhaan é um mês de 
arrependimento, e não há 
dúvidas que todos os que 
vieram ao Mundo preva-
ricam, pois tal está no seu 
instinto. Mas felizardos são 
aqueles que não obstante 
transgredirem às ordens do 
seu Criador, se aproximam 
d’Ele implorando por per-
dão. E Deus ama muito esse 
tipo de gente. 

Desgraçados e infelizes 
são aqueles que tendo esta 
oportunidade não a apro-
veitam. Não imploram por 
perdão e não se tornam me-
recedores da misericórdia 
especial divina.

Hoje o Homem conseguiu 
conquistar o espeço externo, 
mas não conseguiu o seu 
próprio espaço interno, o 
seu espaço íntimo.

Tentamos limpar o ar e o 
ambiente, mas poluímos a 
alma. Procuremos o perdão 
de Deus e purifi quemos as 
nossas almas dos pecados 
cometidos.

Embora as portas do arre-
pendimento estejam abertas 
a toda a hora, o mês de Ra-
madhaan é especialmente 
reservado para isso.

Cada um de nós que apro-
veite o Ramdhaan e que 
passe mais tempo na ado-
ração ao seu Criador. Cada 
um de nós que passe algum 
do seu tempo com os seus 
entes-queridos, pois nem o 
Ramadhaan, nem os entes-
-queridos estarão próximos 
de si para sempre.

Saibamos que a vida não 
é medida pelo número de 
inspirações / expirações 
que tomamos, mas sim pelo 
número de inspirações / 
expirações que ainda nos 
restam.

A nossa vida neste Mundo 
é bastante curta, pois mais 
cedo ou mais tarde teremos 
que morrer e encontrar o 
nosso Criador.

Ao se considerar o Ra-

madhan como um mês de 
reflexão e contemplação, 
apercebemo-nos do nosso 
objectivo real neste Mundo.

Ao fazermos alguns pe-
quenos sacrifícios da nossa 
parte, seremos levados para 
uma jornada insondável 
para junto de do nosso Cria-
dor, uma jornada que se 
estende para além deste 
Mundo portanto, para a 
eternidade.

Aos que Deus agraciou 
com riquezas, é desejável 
que se lembrem dos desfa-
vorecidos, suprindo-lhes 
as suas necessidades, seja 
com géneros alimentícios 
para melhorarem a sua dieta 
alimentar, seja com outros 
bens, retirando-lhes assim, 
pelo menos durante este 
mês, a preocupação de anda-
rem pelas ruas a mendigar.

É igualmente desejável 
que os que têm empregados 
muçulmanos sejam gene-
rosos e adoptem neste mês 
um horário que permita aos 
seus trabalhadores, fi nda a 
jornada de trabalho, sairem 
a tempo de se juntarem às 
suas famílias à hora do ift ar.

Gostaria de aproveitar esta 
oportunidade para desejar 
a todos os irmãos muçul-
manos um RAMADHAAN 
ABENÇOADO. Z

G

os ataques violentos eram 
da autoria da guerrilha de 
Dhlakama, aliás, alguns in-
telectuais isentam de culpa 
a guerrilha Dhkamista com 
relação ao massacre de Ho-
moíne e outros ataques, 
como os que estranhamente 
só visavam mineiros carrega-
dos de trouxas, de regresso à 
Pátria e nunca ao contrário...

Outros diziam que no 
dia em que o veres não te 
atreverás a fazer semelhante 
pergunta, pois aquele ho-
mem tem um ”kuxo-kuxo” 
que “electriza” as pessoas 
e consequentemente não 
lhe conseguem ofender 

Os grandes 
feitos sempre 
fazem com 
que se criem 
lendas e boatos 
à volta dos seus 
protagonistas!

Desgraçados 
e infelizes são 
aqueles que 
tendo esta 
oportunidade 
não a 
aproveitam. 
Não imploram 
por perdão e 
não se tornam 
merecedores 
da misericórdia 
especial divina.

Porquê não se comunicou atempadamente ao “irmão” que Dhlakamito estava gravemente doente? Medo? 
Mas havia ou não razão para medo?

esde a década 
80 oiço lendas 
e boatos tendo 
como perso-
nagem o Ge-

neral Afonso Dhlakama! A 
lenda que mais me cativou 
é a que diz: sempre que se 
aproxima o inimigo, de re-
pente aparece um pássaro 
que lhe sussurra a tempo de 
se escapulir...

Esta lenda às vezes assu-
mia um quê de verdade, por-
quanto não foram poucas as 
ocasiões em que esteve pres-
tes a ser capturado, ora em 
Sitatonga 1 e 2, ora em Casa 
Banana, ora em Gorongosa, 

ram as nossas palhotas e as 
ofereceram a quem enten-
deram e o seu SNASP que 
nos prendia inocentemente, 
mas de certa maneira achava 
que a guerra que Dhlakamito 
levava a cabo para os escor-
raçar era violenta demais, 
sobretudo nos casos em que 
não visava alvos militares...

Falei para algumas pessoas 
que no dia em que conseguir 
entrevistar Dhkakama apos-
to que vou lhe perguntar: “Sr. 
General, porquê levar a cabo 
uma guerra tão violenta?” 
Sempre que dissesse isto 
recebia respostas variadas, 
uns diziam que nem todos 

para não falar de Sandjudji-
ra, que pelas imagens exibi-
das, um telespectador pouco 
atento podia concluir que 
Dhlakamito fora capturado, 
mas nada, também desta 
vez o pássaro lhe avisou a 
tempo! Nos atentados que 
a sua comitiva sofreu a 12 e 
25 de Setembro de 2015, em 
Manica, conta-se que por um 
triz teria sido metralhado, 
mas o “pássaro” lhe avisou 
para trocar de viatura, ou 
seja, os atacantes atiraram 
intensamente para o veículo 
onde em condições normais 
devia lá estar, mas nada... em 
ambos os casos saiu ileso!

 A antecedência com que 
Dhlakamito conseguia se 
escapulir originou o boato 
segundo o qual tinha “infi l-
trados” nas nossas gloriosas 
FADEMO, que lhe “apita-
vam”... sic! Na verdade, o seu 
sucesso não se devia nem ao 
pássaro nem a infi ltrados e 
nem à força, mas à inteli-
gência... Os grandes feitos 
sempre fazem com que se 
criem lendas e boatos à volta 
dos seus protagonistas!

É verdade que precisá-
vamos de alguém como 
Dhlakama para nos libertar 
dos nossos libertadores, que 
injustamente nacionaliza-

Dhlakamito, um mito que alimentou lendas e boatos!

TINFANELO TAVUMHUNU (Direitos Humanos) (Samuel Matusse)

D



zambeze  | 9Quinta-feira, 10 de Maio de 2018 | OpInIãO |

P

Tem alguma utilidade aprovar a Política 
Nacional de Segurança Rodoviária?

ara responder 
à pergunta co-
locada no títu-
lo deste nosso 
escrito, vamos, 

a seguir, transcrever o que 
se pode encontrar e ler no 
preâmbulo da proposta 
a apresentar pelo Minis-
tério dos Transportes e 
Comunicações no ano 
de 2012, ao Conselho de 
Ministros para aprovação 
da Política Nacional de 
Segurança Rodoviária 
(PNSR). Se alguém ainda 
tiver dúvidas sobre a im-
portância de se aprovar 
urgentemente a PNSR, 
que tenha a paciência de 
ler o que se segue:

FUNDAMENTAÇÃO

A Segurança Rodoviá-
ria foi identifi cada a ní-
vel mundial como um 
dos desafi os mais críticos 
que os países enfrentam, 
principalmente pela sua 
multisectorialidade pelo 
que, as Nações Unidas por 
assunção dos Governos 
declararam o período de 
2011-2020 a “Década de 
acção para a segurança 
rodoviária”. Neste contex-
to, embora várias acções 
já estejam a ser imple-
mentadas pelos Governos, 
o reforço de tais acções é 
clamado para fazer face à 
problemática dos acidentes 
de viação no mundo.

Em Moçambique, os 
acidentes de viação tam-

nem física e nem moralmen-
te... Não sei porquê, mas o 
meu primeiro encontro com 
Dhlakama foi uma espécie 
de “amor à primeira vista”...

Logo que lhe vi pensei 
de mim para mim: “Não é 
possível que aqueles todos 
horrores possam ser da res-
ponsabilidade deste homem 
tão sereno!”... Não sei se por 
empatia, quando cruzamos 
os olhares ele sorriu para 
mim! Aproximei, apresentei-
-me e disse que queria lhe 
entrevistar em changana 

bém constituem uma 
grande preocupação para 
o País. Só em 2010, ocor-
reram 4.547 acidentes de 
viação que resultaram 
em 1963 mortes, o que 
representa um agrava-
mento em cerca de 7,3% 
no número de mortes, 
relativamente a 2009. O 
desenvolvimento de uma 
abordagem coerente da 
segurança rodoviária re-
quer a colaboração entre 
diversas instituições do 
Governo, Sociedade civil 
e parceiros, e é nesta base 
que o Presidente da Re-
pública de Moçambique 
presidiu um Colóquio 
sobre Segurança Rodovi-
ária, sob o lema “Segu-
rança Rodoviária uma 
Prioridade Nacional”, 
em Julho de 2009.

O estabelecimento de 
uma estrutura base orien-
tadora para garantir a 
segurança rodoviária pas-
sa, necessariamente, pela 
educação contínua, sen-
sibilização e socialização 
do utente da via pública, 
a criação de infra-estru-
turas que garantam um 
ambiente rodoviário mais 
seguro, a revisão do qua-
dro legal e regulamentar, 
bem como o reforço da 
sua fiscalização, imple-
mentação, monitoria e 
avaliação.

Esta conjugação de ac-
ções de formação e edu-
cação do utente, uma 
estrutura rodoviária mais 

para a rádio, soltou uma 
gargalhada e não esperou 
pela pergunta, disparou em 
changana: “Vai dizer as mi-
nhas mães e aos meus pais 
que é mentira que eu quero 
expulsar os changanas para 
África do Sul! Eu não sou 
regionalista e nem tribalis-
ta! aTenho generais que são 
changanas!”

A 3 de Maio de 2018 
Dhlakama foi vencido pela 
doença que o apoquentava 
a algum tempo! Algumas 
vozes dizem que se se tivesse 

pedido ajuda ao Presidente 
da República a tempo de 
ser evacuado da serra de 
Gorongosa para um hos-
pital da África do Sul, por 
exemplo, talvez teria sido 
possível evitar esta tragédia! 
Mas porquê só se pediu a 
ajuda tardiamente? Medo? 
Havia razão para este medo? 
Não se sabe! É que de 2015 
a esta parte houve muitas 
indicações de existirem sec-
tores que pretendiam captu-
rar ou eliminar Dhlakama, 
havendo evidências como 

segura e a fi scalização do 
cumprimento de regras de 
trânsito, permite manter 
o equilíbrio do sistema 
rodoviário de modo a 
reduzir a sinistralidade 
rodoviária e mitigar suas 
consequências.

A via pública constitui 
um património da Socie-
dade e o seu uso deve ser 
regulado de acordo com os 
interesses da maioria e de 
forma a permitir uma cir-
culação segura e efi ciente, 
para todos os utentes.

Actualmente, não exis-
te um instrumento legal e 
orientador que guie a in-
tervenção das entidades 
envolvidas nas acções 
de segurança rodoviária 
para tornar as vias de 
circulação mais seguras, 
o que pode proporcionar 
actuação isolada das 
mesmas, não logrando os 
objectivos pretendidos. É 
neste contexto que surge 
a necessidade de defi-
nição de uma Política 
Nacional de Seguran-
ça Rodoviária (PNSR), 
que visa à preservação 
da vida e a saúde das 
pessoas na via pública, 
reduzindo o índice de 
mortes por acidentes 
de viação, assegurando 
condições favoráveis de 
transitabilidade e pro-
movendo a educação 
contínua dos utentes, 
de forma a orientá-los 
quanto aos princípios, 
valores, conhecimentos, 

por exemplo os intensos 
bombardeamentos na serra 
de Gorongosa, os atentados 
que sofreu em Manica nos 
dias 12 e 25 de Setembro 
de 2015, o assalto à sua re-
sidência a 9 de Outubro 
de 2015, talvez isto pode 
ter criado certa hesitação 
pois tanto os atentados de 
Manica como o assalto à 
sua residência, na cidade da 
Beira, há evidências de terem 
sido protagonizados pelas 
nossas Forças de Defesa e 
Segurança, comandadas, 

habilidades, atitudes 
favoráveis e adequadas 
no uso do bem público, 
para uma convivência 
responsável e segura.

A PNSR prevê também 
acções de articulação de 
planificação do trânsito 
urbano, o uso e ocupação 
da terra, para garantir 
condições adequadas de 
circulação rodoviária, 
através de identifi cação de 
mecanismos de controlo 
do desenvolvimento das 
áreas urbanas e de criação 
de uma infra-estrutura 
viária, com enfoque para 
as áreas residenciais ou 
grande circulação de pes-
soas e bens.

As directrizes defi nidas 
na PNSR serão implemen-
tadas através do Plano Es-
tratégico Multissectorial 
de Segurança Rodoviária 
de 2011-2016, sob coorde-
nação de um órgão criado 
para gerir, monitorar e 
avaliar as acções estraté-
gicas do referido Plano.

A aprovação  desta 
proposta reveste-se de 
carácter urgente, por-
quanto permitirá que as 
entidades envolvidas na 
segurança Rodoviária 
orçamentem a execução 
de acções propostas no 
Plano Estratégico Mul-
tissectorial de Segurança 
Rodoviária, combatendo 
efi cazmente o agravamen-
to dos acidentes de viação.

É com estes  funda-
mentos que se propõe a 

pelo que diz a Constituição, 
pelo Presidente da Repúbli-
ca... Depois de tanta tentativa 
de se capturar ou eliminar 
Dhlakama talvez era difí-
cil imaginar que afinal o 
Presidente teria tido tanta 
prontidão de salvar a vida 
do seu “irmão”... Se calhar 
toda aquela perseguição foi 
feita à sua revelia, ele nunca 
desejou que o seu “irmão” 
fosse capturado ou morto, 
ele sempre quis dialogar, mas 
como a maldita guerra cria 
muitas desconfianças, deu 

aprovação da Política 
Nacional de Segurança 
Rodoviária.

As perguntas que se 
colocam são as seguintes:

a) Porque é que até hoje 
não foi aprovada a PNSR?

b) Será que o Conselho 
de Ministros não tem 
sensibilidade para a im-
portância da PNSR?

c) Porque razão a nossa 
Assembleia da República 
praticamente não aborda 
e não se mostra preocu-
pada com este tipo nor-
mas rodoviárias?

d) Não será esta uma 
demonstração de falta de 
vontade política do nosso 
Estado?

e)Como é que podemos 
entender quando os nos-
sos políticos e dirigentes 
dizem que estão preocu-
pados com a segurança 
rodoviária e, no entanto, 
desde 2012, parece não 
mostrarem interesse em 
avançar com a aprovação 
da PNSR, que seria um 
instrumento legal, co-
ordenador, orientador e 
que guiaria a intervenção 
das entidades envolvidas 
nas acções de segurança 
rodoviária, incluindo as 
organizações da Socie-
dade Civil e dos parceiros 
de cooperação?

Por: Cassamo Lalá – 
DIRECTOR DAS ESCO-
LAS DE CONDUÇÃO 
INTERNACIONAL E 
AVANÇADA Z

nisto! Vamos acabar com ela 
porque assim ninguém mais 
precisará de viver em parte 
incerta, ninguém mais sofre-
rá a tentados e ninguém mais 
desconfi ará seja de quem for! 
Não sabemos se terão sido os 
vários atentados que criaram 
a hesitação de pedido atem-
pado de ajuda, mas porque 
os nossos corações estão 
condoídos e os nossos olhos 
banhados de lágrimas por 
causa desta terrível perda, 
perdão! Não conseguimos 
raciocinar direito! Z

Cassamo  Lalá*SOBRE O AMBIENTE RODOVIÁRIO

A aprovação 
desta proposta 
reveste-se
 de carácter 
urgente, 
porquanto 
permitirá que 
as entidades 
envolvidas 
na segurança 
Rodoviária 
orçamentem 
a execução 
de acções 
propostas 
no Plano 
Estratégico 
Multissectorial 
de Seguran-
ça Rodoviária, 
combatendo 
efi cazmente o 
agravamento 
dos acidentes 
de viação.
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deficiente rastreio de cancro do colo do útero nas unidades sa-
nitárias, sobretudo nas zonas recônditas, o inicio de actividades 
sexuais precocemente e a falta de conhecimentos em matérias 
de saúde sexual reprodutiva elevam os casos de infecção e 
afecção desta doença.

Deficiente rastreio condiciona 
infecção de cancro do colo do útero

O rastreio de cancro do 
colo do útero é fundamental 
para identificação de altera-
ções antes da manifestação 
de sintomas, que quando se 
desenvolvem criam com-
plicações tornando difícil a 
reabilitação.

De acordo com a mé-
dica ginecologista Elvira 
Luís, do HCM, durante 
a fase inicial da doença é 
vagamente assintomático, 
podendo levar anos para 
manifestar os primeiros 
sintomas que causam al-
terações no colo do útero 
identificados através da 
realização periódica dos 
exames de rastreamento. 

Este quadro é apontado 
como uma das causas que 
influencia pacientes a pro-
curarem pelos serviços de 
saúde num estado avançado 
da doença, apresentando 
sangramento vaginal pois-
-coital ou anormal (prin-
cipalmente em mulheres 
na meno pausa) corrimen-
to vaginal escurecido com 
cheiro desagradável e dor 
abdominal que pode ser 
estar associado a queixas 
urinárias e intestinais nos 
casos mais avançados de do-
ença depois de uma relação 
sexual ou fora do período 
menstrual, dependendo do 
grau da doença.

“A vacina contra o HPV 
poderá evitar que o vírus 
estabeleça infecções persis-
tentes com danos importan-
tes aos órgãos. Portanto, os 
testes de prevenção (sobre-
tudo o Papanicolau e VIA) 
poderão detectar a presença 
das chamadas lesões pre-
-cancerigenas ou NIC, o que 
é extremamente importante, 
pois permitirá o tratamento 
precoce impedindo o de-
senvolvimento da doença 
em quase 100% dos casos”, 
disse Elvira.

O desafio no combate 
desta doença passa necessa-
riamente pela abrangência 
de serviços de rastreio nas 
unidades sanitárias, sobretu-
do nas zonas recônditas do 
país, e a aplicação da vacina, 
entre mulheres até 26 anos 
de idade, acções considera-
das fundamentais. 

Entretanto, Elvira consi-
dera que há expansão destes 
serviços a nível dos centros 
de saúde e hospitais rurais, 

por onde pacientes com 
alguma lesão precursora do 
cancro fazem tratamento 
com a crioterapia.

“Os hospitais provinciais e 
centrais procedem a confir-
mação diagnóstica e o trata-
mento das lesões avançadas. 
As pacientes desta doença 
podem receber diversos 
tratamentos desde cirurgia, 
radioterapia e quimioterapia 
dependendo das condições 
clínicas, tipo de tumor e de 
sua extensão”

Dados do HCM indicam 
que pelo menos 61 pessoas 
perderam a vida no ano 
passado de um total de 205 
de internados, vítimas de 
neoplasia maligna do colo 
do útero registadas a nível 
deste centro de saúde. No 
entanto, no primeiro tri-
mestre do ano em curso oito 
pacientes morreram vítimas 
da mesma doença de um 
total de 35 internamentos.  

De acordo com dados 
de estudo realizado em co-

ordenação com o Dream 
(Centro para crianças) da 
Comunidade Santo Egídio, 
Anotomia Patologica, HCM, 
pelo menos 75 por cento 
de um grupo de 500 eram 
seropositivas, apresentando 
gravidades leves a moderado 
em 40 por cento.  

 “A essas pacientes fizemos 
o follow-up por três anos até 
conseguirmos todas as 500 
pacientes. O estudo consistia 
em análise, processamento 
de dados e apresentavam 
diferentes níveis, um, dois 
até três, mas a maioria com 
graus leves a moderado, que 
é um e dois, essas pessoas 
eram encaminhadas para 
fazer um outro exame mais 
profundo para poder ver até 
que ponto a lesão é extensa e 
depois disso é que se decide 
que tratamento a seguir.

A promocacao de saúde 
sexual reprodutiva sobretu-
do a sensibilização da neces-
sidade de adesão ao rastreio, 
sobretudo das mulheres é 

apontada como fundamen-
tal para a redução de casos 
desta doença.

“É desta forma que con-
seguíamos ter pacientes 
promovendo rastreio, pois, 
na sua fase inicial é possí-
vel fazer tratamento mas 
quando já apresenta san-
gramento, por exemplo, é 
mais complicado tratar, se 
for possível tratar.

No caso das seronegativas 
repetiam o rastreio uma vez 
ao ano, para as seropositivas 
dependendo do resultado 
anterior repetiam uma vez 
por ano ou uma vez a cada 
seis meses. O exame de Via 
(acuidade de diagnóstico), 
aquele rastreio feito a nível 
dos centros de saúde, quan-
do é paciente seronegativo 
faz-se uma vez a cada cinco 
anos, o exame de Papanico-
lau, dentro do estudo feito 
aqui (no Dream) as mulhe-
res seronegativas repetiam a 
cada dois anos e seis a doze 
meses para as mulheres se-
ropositivas”.

IDS 2011 revela índice 
elevado de múltiplos 

parceiros 

O cancro do colo do útero 
contrai-se da mesma forma 
de contracção do vírus da 
Sida, associado a não rea-

lização de exames preven-
tivos periódicos. 

Mulheres que mantêm 
relações sexuais com par-
ceiros múltiplos são sus-
ceptíveis de infecção, mul-
tiparidade (vários partos) 
uso de anticoncepcional 
oral, sobretudo o inicio de 
actividades sexuais preco-
cemente.

Em pacientes seropositi-
vas a situação é ainda deli-
cada, uma vez apresentam 
estado imunológico com-
prometido com tendência a 
progredir mais rápido.

Dados do Inquérito De-
mográfico de Saúde 2011, 
revelam que pelo menos 3% 
de mulheres em idade fértil, 
afirmam terem tido mais de 
um parceiro sexual nos 12 
meses anteriores, proporção 
igual foi encontrada em 
2009 no INSIDA3. 

Curiosamente, a pro-
porção de mulheres que 
reportam parceiros múlti-
plos aumenta ligeiramente 
com a idade de 2.7% das 
mulheres de 15 a 19 anos 
até 3.6% entre as de 25 a 
29 anos, baixa novamente 
depois dessa faixa etária até 
2.8% nas idades de 30 a 39 
anos e a 1.5% nas idades de 
40 a 49 anos. 

Entretanto, a mesma pro-
porção de mulheres que re-
portam parceiros múltiplos 
é menor entre as mulheres 
em união conjugal (1.8%), 
é maior entre as solteiras 
(4.2%) e ainda maior en-
tre as que sofreram uma 
dissolução marital, seja 
por viuvez, separação ou 
divórcio (5.5%).

O mesmo estudo revela 
ainda que parceiros múlti-
plos são mais frequentes en-
tre as mulheres que residem 
na zona urbana comparado 
as rurais (4% e 2%, res-
pectivamente), para além 
de que e a proporção de 
mulheres com mais de um 
parceiro sexual aumenta 
com o nível de instrução, de 
1.5% entre as mulheres não 
escolarizadas, 2.7% entre 
as que alcançaram o nível 
primário e de 5.1% entre 
as que alcançaram o nível 
secundário e mais.

Mais curioso constatado é 
o facto do nível de instrução 
ou tipo de residência não 
influenciar o comporta-
mento dos homens quanto 
ao número de parceiras se-
xuais ou a manter parceiras 
sexuais múltiplas. Z
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Comercial

eduziu o número de eleitores inscritos por semana, e no fim de 6 das 8 semanas de recen-
seamento eleitoral a inscrição dos eleitores está a 58%, a nível nacional, mas há províncias 
com níveis muito baixos como Niassa (41%), Maputo-província (44%) e cidade de Maputo 
(49%). Em termos das grandes cidades, Lichinga continua com níveis muito baixos (35%), 
assim como Quelimane (38%), e Matola (38%). Na 6ª semana, o número total de eleitores 

recenseados baixou para cerca de 103 mil contra 117 mil na semana anterior.

Problemas sérios 
no recenseamento eleitoral

O STAE está preocupado 
com a situação, mas reitera 
que não haverá prorroga-
ção do prazo de inscrição 
para não comprometer o 
calendário eleitoral, que já 
sofreu alteração para dar 
lugar às eleições intercalares 
de Nampula. No esforço 
para reverter a situação, a 
CNE enviou para o terreno 
o presidente da CNE, os 
vogais e o director do STAE 
para verificar as causas 
da fraca afl uência nas três 
províncias com níveis mais 
baixos. Distribui ainda 550 
painéis solares nas zonas 
rurais para reforçar fontes 
de energia. 

Prevalecem 
os problemas

 Enquanto isso, no terreno 
prevalecem problemas que 
podem afectar negativamen-
te o processo de recensea-
mento, assim como avaria 
das máquinas. 

Os nossos corresponden-
tes continuam a reportar 
problemas com as máqui-
nas. No distrito de Alto-
-Molócuè, as brigadas da 
EPC-Sede, EPC da Pedreira, 
EPC-de Mulutxasse fi caram 
dois dias sem trabalhar há 
dias, devido a avarias dos 
equipamentos informáticos, 
revelou o supervisor da área, 
Avertino Cláudio. 

No distrito de Mandimba, 
na EPC Samora Machel, 
EPC de Ngame, os cidadãos 
estão a regressar sem se 
recensear devido a avarias 
constantes das máquinas, 
associada à lentidão no 
atendimento, disse o su-
pervisor Fonseca Arman-
do Mucurupa. Na cidade 

de Nampula, no posto do 
Pavilhão dos Desportos, 
o recenseamento esteve 
suspenso no domingo do 
dia 29 de Abril, devido à 
avaria das máquinas. Os 
postos da Escola Secun-
dária Samora Machel e 
EPC Filipe Samuel Magaia 
encerraram às 14h:30 no 
dia 29 de Abril porque as 
máquinas não suportavam 
muito tempo de funcio-
namento, o que originou 
interrupções e os eleitores 
acabaram desistindo. Na 
Vila de Milange, no posto 
7 de Abril, o recenseamento 
fi cou interrompido a 15 de 
Abril. A máquina rejeitava 
as assinaturas e imprimia 
boletins de inscrição a preto 
e branco, quando três dias 
atrás tivessem sido intro-
duzidos tinteiros. Havia 
insuficiência de técnicos 
para resolver o problema.

 Morosidade no 
atendimento 

Os nossos corresponden-
tes continuam a reportar 
morosidade na emissão de 
cartões. No distrito de Mas-
singa, o tempo médio de 
espera pelo cartão de eleitor 
chega a 10 minutos nos pos-
tos da Escola Secundária de 
Massinga, Escola Profi ssio-
nal de Massinga, Kape Kape, 
de Matingane, originando 
longas fi las. 

Na Vila Municipal de 
Mandimba, os postos da 
Escola Secundária Samora 
Machel, EPC Filipe Samuel 
Magaia, EPC de Ngame 
encerraram às 14:30h no 
domingo 29 de Abril porque 
as máquinas que estão a ser 
usadas não suportam muito 
tempo de funcionamen-
to, levando a interrupções 
constantes. Na cidade de 
Maputo, posto da EPC 7 de 
Abril, trabalharam apenas 
dois brigadistas no dia 28 
de Abril e encerraram antes 
das 13:00h. 

Frelimo faz 
recenseamento paralelo

 A Frelimo está a realizar 
recenseamento paralelo e 
alegadamente compulsivo 
na Ilha de Moçambique de 
funcionários do Estado, 
nos postos de trabalho e 
nas residências. Um re-
presentante da Frelimo 
explicou aos nossos cor-
respondentes que o recen-
seamento paralelo é um 
processo interno normal de 
contagem dos seus mem-
bros para reactivar as célu-
las do partido nos bairros. 
Denúncias locais alegam 
que todo o funcionário do 
Estado deve obrigatoria-
mente estar alistado numa 
célula do seu posto de tra-
balho, mesmo que não seja 
membro da Frelimo. 

Partidos exigem 
prorrogação do 
recenseamento

 O Movimento Democráti-
co de Moçambique (MDM) 
e a Acção do Movimento 
Unido para Salvação Integral 
(AMUSI) exigem do STAE 
a prorrogação do período 
de recenseamento eleitoral, 
em algumas autarquias, para 
permitir o alcance das metas 
estabelecidas. A posição foi 
defendida em conferências 
de imprensa separadas, para 
avaliar o decurso do processo 
na cidade de Nampula. 

Luísa Marovica, chefe de 
Mobilização do MDM, e 
Ussene Martinho, delegado 
provincial do AMUSI, de-
nunciam também alegadas 
cobranças ilícitas aos elei-
tores, protagonizadas por 
brigadistas e secretários de 
bairros. O presidente da 
CDE de Nampula, Marce-
lino Martinho, desmentiu 
todas as alegações e acusa os 
fi scais dos partidos políticos 
de incumprimento das nor-
mas impostas pela legislação 
eleitoral. O presidente da 
CNE, Abdul Carimo Sal, 
disse a 24 de Abril que in-
dependentemente do cum-
primento ou não da meta 
prevista no recenseamento 
não haverá prorrogação. 
(CIP) Z
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primeira empresa de sucata em Moçambique, a Vulcano, está até esta altura de boa saúde, 
mesmo com a concorrência desleal que se verifica ultimamente por empresas estrangeiras 
que operam no país. Para além da sucata, a Vulcano participa no desporto com equipas de 
masculinos e femininos em futebol, onde já ganhou muitos troféus. Nas suas instalações, 
no bairro de Xipamanine, está em construção um edifício de quatro pisos, com material 

vindo da sucata, para além de outros objectos de adorno. Rui Paulino, o proprietário, queixa-se da 
concorrência desleal.

Denuncia a Vulcano

Deslealdade no negócio da sucata
A Vulcano foi implan-

tada em Moçambique na 
década de 50 e em 1957 a 
empresa começa a funcio-
nar e produzir a primeira 
peça de sucata. Na altura, a 
Vulcano era propriedade de 
portugueses e tinha como 
propósito aproveitar a sucata 
de algumas empresas, tais 
como os Caminhos de Ferro 
de Moçambique, empresa de 
Electricidade e outras que 
produziam sucata. 

Com a chegada da In-
dependência nacional, em 
1975, os portugueses re-
gressaram às suas origens 
e a empresa ficou nas mãos 
de Domingos Paulino, um 
funcionário moçambicano 
que na altura estava afecto 
ao sector da Administração. 

Domingos Paulino viria a 
deixar a empresa, por moti-
vos de saúde, e no seu lugar 
ficou o seu filho a dirigir a 
empresa. 

A Vulcano compra a su-
cata e antes de vendê-la 
prepara-na, como por exem-
plo queimando a chapa para 
tirar o plástico, borracha 

para não causar acidentes e 
separar o alumínio e outros 
metais.

 A empresa precisa de 30 
a 40 toneladas de sucata por 
dia para fornecer às fundi-
ções, seus clientes, mas de-
vido à concorrência desleal 
a Vulcano consegue apenas 
10 a 15 toneladas.

Ano 2000

A Vulcano compra, vende 
e processa sucata, mas no 
ano 2000 começam a entrar 
operadores estrangeiros, 
com destaque para chineses, 
indonésios para comprar 
sucata. 

A partir daí o negócio da 

sucata ficou descontrolado 
e cada um faz o que enten-
der. Como não há nenhum 
controlo das operadoras da 
sucata, cada operador marca 
o seu preço, naturalmente as 
pessoas vão vender a sucata 
onde há maior oferta.

Segundo Rui Paulino, pro-
prietário da Vulcano, muitas 
destas empresas praticam 

JOsé matlhOmbe
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preços de compra que não 
são os vigentes internamen-
te. Com este tipo de negócio, 
anota Rui, “aqueles que nos 
vendiam a sucata preferem 
entregar aos desleais porque 
pagam mais”.

Antes da concorrência 
desleal a Vulcano fornecia à 
fundição 30 a 40 toneladas 
de sucata por dia, mas com 
este tipo de concorrência a 
empresa consegue apenas 

10 a 15 toneladas. 
“Nós temos uma prensa 

para preparar as latas de 
refresco para venda, mas 
para completar as toneladas 
necessárias levamos muito 
tempo para coleccionar, 
devido aos concorrentes que 
oferecem mais dinheiro”.   

Mesmo com o problema 
da concorrência desleal que 
se verifica naquele ramo 
de actividade, Rui Paulino 
diz que a sua empresa está 
a funcionar em pleno, pois 
ainda tem bons fornecedo-
res de sucata, tais como os 
CFM, que lhes fornecem 
sucata limpa.

A empresa tem até então 
mais de cem trabalhado-
res, uns estão na fundição 
onde se produz utensílios 
domésticos como panelas 
de alumínio, tendo como 
mercado os ministérios da 
Saúde e da Defesa. 

O trabalho na Vulcano 
não acaba, e, segundo Rui 
Paulino, quando compram 
sucata primeiro é separado o 
alumínio que depois vai para 
a fabricação de panelas que 
têm como destinatários as 
instituições anteriormente 
referenciadas.

Antes de tudo, segundo 
Rui Paulino, a sucata é quei-
mada para tirar a borracha 
e plástico para não criar 
acidentes. O alumínio é 
separado e vai para a fábrica 
de panelas.

A Vulcano nasce da neces-
sidade de aproveitamento de 
material fora de uso, vulgo 
sucata, das empresas CFM, 
EDM e outras de construção 
civil em Maputo. Ocupa 
uma área de cinco hectares. 
Segundo narra a história, no 
início o trabalho era feito 
manualmente, ou seja, o 
martelo era o instrumento 
primordial, mas pouco a 
pouco foi aumentando o 

número de trabalhadores e 
hoje tem mais de 100 traba-
lhadores.  

Associação

Para tentar minimizar este 
problema da concorrência 
desleal, Rui Paulino e outros 
operadores nacionais cria-

ram uma associação com 11 
membros, cujo presidente é 
o nosso interlocutor. 

A associação ainda não 
abrange todo o país, e até 
então os membros são das 
cidades de Maputo e Mato-
la. A associação ainda não 
conseguiu ganhar na sua luta 
junto do Governo para que a 

questão da deslealdade seja 
vista como uma das priori-
dades a atacar.

Transformar arte em vida

Segundo o arquitecto 
e patrão da Vulcano, Rui 
Paulino, a empresa tem 
muita sucata e outra que 

se pode aproveitar para 
outros fins.  

“Foi neste pensamento que 
veio a ideia de construir um 
edifício a partir da sucata”, 
disse Paulino visivelmente 
emocionado, para depois 
acrescentar que “o edifício 
tem quatro pisos onde vai 
funcionar o ginásio, centro 
social, salão de conferências e 
um quarto de repouso”.

Continuou dizendo que a 
“ideia fundamental é transfor-
mar a sucata em arte porque a 
arte é vida, queremos renta-
bilizar o clube, pois o ginásio 
não só vai atender o clube mas 
outros interessados, daí que a 
receita vai reverter ao clube”. 

A nossa reportagem viu in 
loco o edifício da sucata em 
construção, constituído por 
lindos objectos de adorno 
feitos a partir da sucata.

Para além da Vulcano ser 
empresa de compra da sucata 
tem a sua obrigação social e, 
em 2000, entra no mundo des-
portivo começando por criar 
a equipa feminina de futebol, 
com o nome de Vulcano. 

Antes, a empresa estava 
aliada ao Zixaxa e em 2012 
a equipa feminina ganhou 
o campeonato da cidade de 
Maputo. 

Em 2014 e 2016, já com a 
equipa masculina, ganha o 
campeonato da cidade em 
futebol de praia, e em 2017 os 
juniores conseguem o terceiro 
lugar no campeonato da cida-
de de Maputo.

 A ideia, segundo Rui Pau-
lino, é ter o aval para que o 
Clube Vulcano melhore o 
estado do campo de futebol de 
Zixaxa, construindo bancadas, 
relvar o campo e outras benefi-
ciações que o campo necessita, 
mas “a estrutura local não nos 
deixa fazer beneficiações”.  

Rui Paulino é um homem 
com várias formações, tais 
como arquitectura, despor-
tista, tendo praticado fute-
bol, basquete, boxe e vólei 
de praia. Z
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Governo moçambicano conseguiu mobilizar 
18.4% de recursos para reforçar o Orçamen-
to do Estado, de acordo com o Relatório de 
Execução de Janeiro a Março ora apreciado e 

aprovado pelo Conselho de Ministros e que será submetido à 
Assembleia da República. De acordo com Armindo Ngunga, 
porta-voz do Governo no Conselho de Ministros, o valor 
mobilizado é de 55.889,9 milhões de meticais, valor aquém do 
previsto. A Realização da despesa total é de 54.317,8 milhões 
de meticais, correspondente a 17, 9% do Orçamento Anual.

Presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou 
recentemente o hospital distrital da Vila Muni-
cipal da Manhiça, na província de Maputo. Ac-

tualmente, a mesma unidade sanitária dispõe de uma casa 
mortuária com capacidade para 12 câmaras frigoríficas.

Para o Orçamento do Estado de 2018

Governo não conseguiu mobilizar recursos previstos

Hospital distrital da Manhiça com cara nova
Segundo o Conselho de 

Ministros, o nível de exe-
cução da despesa de Investi-
mento atingiu o correspon-
dente a 10,5% do progra-
mado, sendo a componente 
interna com 11,0%e e a 
externa com 10,0%.

A 14ª Sessão Ordinária do 
Conselho de Ministros apre-
ciou e aprovou o Decreto 
que aprova o Regulamento 
da Concorrência nos Servi-
ços de Transportes Aéreos, 
um dispositivo que vai per-
mitir que não sejam apenas 
as Linhas Aéreas de Moçam-
bique (LAM) a monopolizar 

o negócio de transporte 
aéreo de passageiros.

O Regulamento visa es-
tabelecer regras para boas 
práticas competitivas nos 
serviços de transporte e 
trabalho aéreo, incluindo 
qualquer prática, acordo ou 
conduta, que tenha um efei-
to anti-concorrencial, e é 
aplicável a todos os serviços 
prestados nas actividades 
económicas no sector de 
transporte aéreo.

Foram também aprecia-
dos e aprovados pelo Con-
selho de Ministros, esta 
semana, de acordo com 

A reabilitação e melhoria 
do Hospital Distrital da 
Manhiça custou cerca de 
91 milhões de meticais, 
desembolsados pela União 
Europeia.

De acordo com um dos 
gestores do hospital, Feli-
ciano Dias, explicando ao 

chefe de Estado, durante a 
inauguração do empreendi-
mento, a melhoria do Hos-
pital Distrital da Manhiça 
durou seis meses. 

Dias explicou ainda que 
foram reabilitadas seis re-
sidências, construído um 
banco de sangue, a casa de es-

Ngunga, as resoluções de 
Adesão à Convenção In-
ternacional de 2005 sobre 
a supressão dos actos de 
terrorismo, o Protocolo de 
2005 relativo à Convenção 
para a Supressão de Actos 
Ilícitos contra a Segurança 
da Navegação Marítima, o 
Protocolo de 2005 relativo 

pera de mulheres grávidas, a 
casa mortuária, guarita, bem 
como o melhoramento do 
sistema de drenagem pluvial.

 “Temos uma nova morgue 
em que se aumentou o espaço 
da morgue antiga, com uma 
capacidade para 12 câmaras 
de frio, as câmaras são indi-
viduais, se houver problema 
de uma das câmaras isola-se 
essa câmara e as outras con-
tinuam a funcionar. E temos 
para casos de emergência 
possibilidade de conservar 
numa zona com ar condi-

ao Protocolo sobre a supres-
são de actos ilícitos contra 
a segurança das plataformas 
fixas localizadas na pla-
taforma continental, bem 
como a Emenda de 2005 
à Convenção sobre a pro-
tecção física de materiais 
nucleares e das instalações 
nucleares. Z

cionado mais seis corpos 
por curto tempo”, disse 
Feliciano Dias.

O Hospital Distrital da 
Manhiça conta igualmente 
com dois novos edifícios 
com quatro apartamentos 
cada e em cada um dos 
edifícios os apartamentos 
são do tipo 3, os outros três 
apartamentos são do tipo 2.

Refira-se que o Presidente 
da República inaugurou o 
Hospital Distrital da Manhi-
ça durante a sua recente visita 
à província de Maputo. Z

cOnstantInO nOVela
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Campeonato do Mundo FIFA de 1970 foi a nona edição do Mundial FIFA de Futebol, que 
ocorreu de 31 de Maio até 21 de Junho. O evento foi sediado no México, tendo partidas 
realizadas nas cidades de Guadalajara, León, Cidade do México, Puebla, Toluca. Dezes-
seis selecções nacionais foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, 
sendo 9 delas europeias (União Soviética, Bélgica, Itália, Suécia, Inglaterra, Roménia, 

Checoslováquia, Alemanha Ocidental e Bulgária), 5 americanas (México, El Salvador, Uruguai, Brasil e 
Peru), 1 asiática (Israel) e 1 africana (Marrocos).

Mundial do golo mais bonito 
de todos os tempos – México 1970

As selecções de El Salvador, 
Israel e Marrocos faziam 
sua primeira participação 
na competição. A edição 
teve uma grande goleada: 
México 4 x 0 El Salvador. 
O competição contou com 
grandes jogadores, como Te-
ofilo Cubillas , Mazurkiewicz, 
Sepp Maier, Gerd Müller, 
Uwe Seeler, Karl-Heinz Sch-
nellinger, Franz Beckenbauer 
e Wolfgang Overath [Giacinto 
Facchetti]], Roberto Rosato, 
Sandro Mazzola, Luigi Riva, 
Gianni Rivera e [[Roberto Bo-
ninsegna][Gordon Banks]], 
Bobby Moore, Geoff Hurst, 
Martin Peters e Bobby Charl-
ton e Pelé, Jairzinho, Tostão, 
Rivellino, Gérson, Clodoaldo, 
Piazza e Carlos Alberto Torres 
do Brasil.

Nas semifinais deste mun-
dial, ocorreu o chamado jogo 
do século, disputado entre as 
equipas da Alemanha Oci-
dental e da Itália. A partida 
permanecia 1 a 0 para a Itália 
até os 90 minutos, quando 
Karl-Heinz Schnellinger em-
patou a partida e levou a de-
cisão para o prolongamento. 
Nesse prolongamento, ambas 
as selecções protagonizaram 
uma sucessão de viradas de 
placar até que a Itália firmou 
a vitória em 4 a 3. Esta partida 
é tida como a única em todos 
os mundiais a ter 5 golos 
feitos no prolongamento. 
Além destas equipas, uma 
das selecções favoritas era 
o Brasil que, embora tenha 
tido um retrospecto mau em 
1966, montou uma equipa 
repleta de estrelas, como Pelé, 
Jairzinho, Tostão, Rivellino, 
Gérson, Clodoaldo, Piazza e 
Carlos Alberto Torres. Nesta 
edição, o Brasil venceu todos 
os jogos das eliminatórias e do 
mundial. Esta equipa mostrou 
ser uma das mais eficientes de 
todos os tempos.

A final da Copa do Mundo 
FIFA de 1970 foi disputada 
pelo Brasil, que havia elimi-
nado o Uruguai e o Peru; e a 
Itália, que eliminara a Alema-
nha Ocidental e o México. A 
partida foi realizada em 21 de 
Junho no Estádio Azteca na 
Cidade do México, com um 
público estimado em 108 000 
pessoas. Sob o apito do árbitro 
alemão Rudolf Gloeckner, 
o primeiro tempo terminou 
empatado em 1 a 1. Ao final 
dos 90 minutos, o placar 
era de 4 a 1 para a equipa 
brasileira. O título serviu de 
propaganda política, quando 

o país estava no auge da dita-
dura militar brasileira. Este 
título também pôs o Brasil 
como a primeira selecção a 
ser tricampeã, confirmando 
a superioridade brasileira em 
relação ao futebol mundial. O 
capitão Carlos Alberto Torres 
levantou a Taça Jules Rimet 
entregue pela última vez em 
mundiais, agora em carácter 
definitivo.

Primeira fase

O mundial de 1970 foi, 
como de costume, precedido 
por disputas sobre sua orga-
nização. Este mundial foi a 
primeira a ser televisionada 
em cores. Porém, para que as 
transmissões se encaixassem 
melhor nas programações da 
televisão europeia, algumas 
partidas começaram ao meio-
-dia. Esta foi uma decisão 
impopular entre muitos joga-
dores e treinadores por causa 
do intenso calor no México 
neste período do dia.

O formato da competição 
permaneceu o mesmo do 
mundial anterior: 16 equipas 
classificadas, divididas em 
quatro grupos com quatro 
que se enfrentariam em uma 
única volta. Os dois primeiros 

colocados classificar-se-iam 
aos quartos-de-finais. Porém, 
pela primeira vez nos mun-
diais, o critério de desempate 
em no caso de igualdade de 
pontos na fase de grupos era 
o saldo de golos (e não mais 
jogos-desempate e goal avera-
ge) e se dois ou mais equipas 
tivessem o mesmo saldo de 
golos, o desempate se daria 
por sorteio. Se uma partida 
dos quartos de finais ou das 
semifinais resultasse num em-
pate após o prolongamento 
também haveria sorteio para 
definir a equipa classificada.

Pela primeira vez, substi-
tuições foram permitidas em 
Campeonatos do Mundo. 
Cada equipa poderia fazer 
duas alterações durante o 
jogo. A União Soviética foi a 
primeira selecção a se utilizar 
do expediente contra o Mé-
xico na partida de abertura. 
Viktor Serebryanikov foi o 
primeiro jogador a ser subs-
tituído, pois Anatoly Puzach 
entrou em seu lugar após os 
45 minutos iniciais.

Este mundial também foi 
o primeiro a apresentar o 
uso dos cartões amarelo e 
vermelho para advertências 
e expulsões respectivamente 
(note que as advertências e 

expulsões já existiam antes de 
1970). Cinco cartões amarelos 
foram mostrados na partida 
de abertura entre México e 
URSS, enquanto nenhum 
cartão vermelho foi mostrado 
em todo o torneio.

A controvérsia cercou o 
mundial antes mesmo que 
uma bola fosse chutada. Bo-
bby Moore, capitão da se-
lecção inglesa foi acusado 
de roubo a uma joalheira, e 
subsequentemente preso, na 
Colômbia, onde a equipa fazia 
um amistoso pré-mundial. 
Ele foi solto temporariamente 
para poder jogar o mundial, 
e depois as acusações foram 
discretamente retiradas.

No Grupo 1, os donos da 
casa não decepcionaram seus 
adeptos e se classificaram 
junto com a União Soviética, 
ainda que houvesse algumas 
controvérsias nas vitórias 
mexicanas de 1 a 0 sobre a 
Bélgica e de 4 a 0 sobre El 
Salvador.

O Grupo 2, apresentou 
exactos seis golos em seis jo-
gos com Itália, actual campeã 
europeia, e Uruguai, actu-
al campeão sul-americano, 
prevalecendo sobre Suécia 
e a surpreendente selecção 
de Israel após uma série de 

partidas pouco empolgantes. 
Desse grupo porém acabaria 
saindo dois dos quatro semi-
-finalistas.

Os primeiros grandes mo-
mentos deste memorável 
Campeonato do Mundo 
ocorreram no Grupo 3, no 
qual o bicampeão Brasil e a 
defensora do título, Inglaterra 
se somaram as fortes equipas 
europeias da Checoslováquia 
e Roménia. Na revanche da 
final da Copa de 1962, os bra-
sileiros começaram perdendo 
para os checoslovacos, mas 
conseguiram reagir e acaba-
ram por vencer a partida por 
4 golos a 1. Pelé marcou um 
dos golos, mas o lance dele 
que ficaria marcado para 
sempre nesta partida foi a 
tentativa efectuada do meio 
de campo que quase bateu 
o guarda-redes Ivo Viktor, 
a bola passou rente a trave. 
O choque de campeões en-
tre a selecção canarinho e 
o English Team atendeu às 
expectativas. O lance mais cé-
lebre desta partida foi a forte 
cabeçada para o chão de Pelé 
que não atingiu o golo por 
conta de uma impressionante 
defesa de Gordon Banks, que 
conseguiu colocar sua mão 
por baixo da bola e mandá-la 

por cima do travessão. No 
fim, foi um golo de Jairzinho 
que sacramentou a vitória 
dos brasileiros pela contagem 
mínima. Na última rodada, a 
Roménia impôs dificuldades 
ao Brasil, mas a equipa de 
Zagallo acabou vencendo por 
3 a 2. A Inglaterra também 
passou à segunda fase, baten-
do romenos e checoslovacos 
pela contagem mínima.

No Grupo 4, o Peru e seu 
estilo ofensivo conseguiu uma 
importante vitória contra a 
Bulgária por 3 a 2, após estar 
perdendo de 2 a 0 no interva-
lo. Marrocos começou bem 
sua primeira partida contra a 
Alemanha Ocidental, saindo 
na frente. Mas os alemães 
conseguiram a virada por 
2 a 1. Os alemães também 
começaram atrás contra os 
búlgaros, mas um hat-trick 
de Gerd Muller ajudou na 
virada, que acabou em 5 a 2. 
Muller marcou mais um hat-
-trick na última rodada com 
placar de 3 a 1 dos alemães 
contra os peruanos. No fim, o 
Peru acabou avançando junto 
com a Alemanha Ocidental, 
pois havia vencido Marrocos 
por 3 a 0, com três golos em 
11 minutos.

Segunda fase do mundial

Nos quartos-de-final uma 
transformada Itália bateu o 
México por 4 a 1, de virada. 
Os donos da casa saíram na 
frente com um golo de José 
Gonzales, mas Gustavo Pena 
marcaria um golo contra 
empatando a partida antes do 
intervalo. A Itália dominou o 
segundo tempo. Dois golos de 
Luigi Riva e um de Gianni Ri-
vera trouxeram o jogo ao seu 
placar final. Em Guadalajara, 
o caminho do Peru acabaria 
com a derrota de 4 a 2 para o 
Brasil após uma partida que 
demonstrou duas equipas 
ofensivas.

A partida entre Uruguai e 
União Soviética permaneceu 
sem golos até cinco minutos 
antes do fim do prolongamen-
to, quando Victor Espárrago 
conseguiu arrancar um golo e 
classificando os sul-america-
nos. O último quarto-de-final 
foi uma revanche da final do 
mundial anterior entre Ingla-
terra e Alemanha Ocidental, 
produziu uma das grandes 
partidas da história da Copa 
do Mundo. A Inglaterra so-
freu um duro golpe antes do 
jogo, quando Gordon 

O
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VERDADE DESPORTIVA

LEMOS FORMIGA Lemosformiga@yahoo.com.br

A saúde do 
desportista

ara a prática de actividades físicas não 
muito intensas e não competitivas o 
médico seguirá novamente o conteúdo 
da directriz solicitando exames comple-

mentares personalizados. Ou seja, levará em conta a 
idade do atleta, a presença de factores de risco cardio-
vascular, se o mesmo é portador de alguma doença 
crónica e, fi nalmente, qual a actividade desportiva 
que será praticado. Uma pessoa pode estar apta para 
correr de 3 a 5km, mas não para natação de mar 
aberto, alpinismo ou outro desporto radical, mesmo 
em academia, como o Crossfi t ou HITT. Se o médico 
desconhece os riscos de um desporto não deve fazer 
a avaliação pré-participação. 

Podemos concluir que a avaliação pré-participação 
com seus exames complementares é sempre reco-
mendada. Afi nal é a única medida protectora contra 
riscos considerados raros, mas possíveis na prática 
desportiva, seja na rua, na pista, na quadra, no campo 
e até mesmo numa academia. 

Apesar de muito raros, os casos de morte súbita 
durante uma actividade desportiva nos levam a 
preocupação, como desportistas, sobre como fazer 
para que isto não aconteça. É normal ouvir falar de 
casos fatais em atletas de provas de aventura, que 
segundo familiares têm recomendações médicas 
de não participar do evento sem completar os seus 
exames prévios. Só que isso, infelizmente, não é feito. 

Este é o ponto. Os atletas ligados a equipas profi s-
sionais de qualidade fazem os exames obrigatórios re-
gularmente, portanto estão protegidos pela avaliação 
médica pré-participação, que deve seguir os novos 
critérios do velho electrocardiograma, próprios de 
um “coração de atleta” que estão nas Directrizes de 
Cardiologia do desporto e do Exercício. Isso porque 
a morte súbita em quase 95% dos casos é causada por 
problemas radiológicos. 

 Cardiologista alerta para os perigos do cigarro 

Para os desportos de alto rendimento, como as 
corridas longas, a consulta especializada inicial é 
fundamental, juntamente com os exames de electro-
cardiograma em repouso, das dosagens laboratoriais: 
glicemia, níveis do colesterol e triglicérides, da função 
dos rins: creatinina e urina I e o hemograma. Para 
quem tem tatuagens recomenda-se pesquisa das 
hepatites. Queremos um ecodopplercardiograma 
que nos defi ne a estrutura do coração e suas funções 
adaptadas ao exercício físico. Por fi m, o imprescin-
dível teste ergométrico ou o teste cardiopulmonar, 
usando protocolo próprio para atletas. Deve-se seguir 
sempre até à exaustão ou então parar pelo surgimento 
de sinais ou sintomas de problemas médicos no atleta. 

Pela saúde do desportista!

In Adaptado Z

P
quais os testes necessários para 
garantir a saúde do desportista?

Banks sofreu severas do-
res de estômago. Seu reserva 
Peter Bonetti assumiu a posi-
ção, e no começo do segundo 
tempo os ingleses lideravam 
por 2 a 0 e o jogo aparentava 
já estar decidido. Porém, a 
Alemanha marcou com Franz 
Beckenbauer no minuto 68. 
Em pânico, o técnico inglês 
Alf Ramsey decidiu substituir 
Bobby Charlton. Sem Charl-
ton, a Inglaterra não conse-
guia mais se fi rmar na partida 
e não conseguia conter os 
incessantes ataques alemães. 
A oito minutos do fi m, Uwe 
Seeler cabeceou para marcar o 
golo de empate. A Alemanha 
Ocidental agora era a dona 
do jogo e, no prolongamen-
to, com um erro de Bonetti, 
Gerd Muller marcou o golo 
da vitória, impossibilitando a 
defesa do título por parte dos 
ingleses.

As semifi nais apresentaram 
quatro equipas que já haviam 
vencido o mundial no passa-
do: Brasil vs. Uruguai, numa 
revanche da partida fi nal do 
mundial de 1950, e Itália vs. 
Alemanha Ocidental. No 
jogo entre os sul-americanos, 
o Brasil conseguiu bater o 
Uruguai por 3 a 1 de virada. 
Esta partida apresentou mais 
um brilhante lance de Pelé: 
com a posse de bola dentro 
da área, ele conseguiu fi car 
frente a frente com Ladislao 
Mazurkiewicz e, sem tocar 
a bola, ela passou à esquerda 
do guarda-redes, Pelé correu 
para o lado direito, pegando 
a bola com o golo vazio a sua 
frente. O defesa Ancheta não 
conseguiu tirar a bola, mas 
Pelé não conseguiu marcar 
por muito pouco. A semifi nal 
composta pelos europeus 
é tida por muitos como o 
melhor jogo da história dos 

campeonatos do Mundo. 
A Itália saiu na frente aos 8 
minutos com um golo de 
Roberto Boninsegna após 
uma bela jogada de “um-dois” 
com Luigi Riva. A Alemanha 
Ocidental pressionou em 
busca do empate pelo resto 
do jogo, até o fi nal quando 
Karl-Heinz Schnellinger, que 
jogava na equipa italiana do 
AC Milan, marcou o golo 
de empate nos acréscimos. 
No prolongamento, Gerd 
Muller virou a partida para 
os alemães no minuto 94. E 
Tarcisio Burgnich empatou 
novamente. No minuto 104, 
Riva marcou o terceiro golo 
italiano sob a meta de Sepp 
Maier, mas Muller uma vez 
mais marcaria, seis minutos 
depois. A direcção de TV 
ainda estava mostrando a 
repetição desse golo quando o 
meio-campista italiano Gian-
ni Rivera, desmarcado perto 
da marca do pênalti, fez um 
belo cruzamento de Bonin-
segna para o golo da vitória no 
minuto 111. Franz Becken-
bauer jogou parte da partida 
com uma clavícula quebrada 

após tentar simular uma falta 
no prolongamento. Como 
Helmut Schön, técnico da 
Alemanha Ocidental, já havia 
feito as duas substituições 
permitidas, Beckenbauer fi -
cou com o braço numa tipóia. 
A partida é tida como o “Jogo 
do Século”, também conheci-
do como a Partita del Secolo 
na Itália e Jahrhundertspiel na 
Alemanha. Um monumento 
no Estádio Azteca na Cidade 
do México homenageia o 
jogo. A Alemanha Ocidental 
conseguiu o terceiro lugar ao 
bater o Uruguai por 1 a 0.

Na fi nal, o Brasil saiu na 
frente, com Pelé cabeceando 
um cruzamento de Rivellino 
no minuto 18. Roberto Bo-
ninsegna empatou para os 
italianos após falha da defesa 
brasileira. Gérson bateu um 
forte remate para o segundo 
golo, e ajudou na marcação 
do terceiro, com um lança-
mento de falta para Pelé que 
cabeceou para Jairzinho. Pelé 
fi nalizou sua grande perfor-
mance saindo da marcação 
da defesa italiana e assistindo 

Carlos Alberto Torres no 
flanco direito para o golo 
derradeiro. O golo de Carlos 
Alberto, após uma série de 
passes da selecção brasileira 
da esquerda para o centro, é 
considerado pela BBC o golo 
mais bonito de todos os tem-
pos. Dos onze jogadores da 
equipa brasileira, dez tocaram 
na bola antes do golo.

A vitória consagrou o Bra-
sil como a primeira equipa 
a conquistar três títulos na 
história das Copas.

Com sua terceira vitória 
após 1958 e 1962, o Brasil 
pôde reter a posse da Taça 
Jules Rimet permanentemen-
te (ironicamente, ela seria 
roubada em 1983 enquanto 
estava em exposição no Rio 
de Janeiro e nunca foi recu-
perada). O técnico brasileiro 
Mário Jorge Lobo Zagallo 
foi o primeiro futebolista a 
se tornar campeão mundial 
como jogador (1958 e 1962) e 
como técnico, e Pelé encerrou 
sua carreira nos mundiais do 
Mundo como o primeiro (e 
até agora único) vencedor por 
três vezes. Z
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Conselho Municipal do Dondo, na província central de Sofala, vai dentro dos próximos 
dias retirar os títulos de Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT´s) a todos os 
munícipes que não estão a explorar a terra atribuída pelo município. O facto surge na 
sequência do aumento do número de munícipes que procuram espaços em zonas habi-
tacionais e industriais naquela autarquia sem no entanto obter respostas positivas em 

tempo útil, alegadamente porque os espaços ora existentes na zona municipal encontram-se ocupados 
por requerentes que nada fazem. Entretanto, os titulares de terra ameaçam processar a edilidade no caso 
de decidir pela retirada dos seus DUAT´s.

Terras abandonadas

Município do Dondo vai retirar DUATs 
Um grupo de munícipes 

que pretendem espaços para 
construção das suas residên-
cias e de pequenos e gran-
des empresários desloca-se 
diariamente ao Conselho 
Municipal do Dondo com 
vista a obter o Direito de Uso 
e Aproveitamento de Terra, 
mas sem sucesso. 

Dos cerca de 3000 hec-
tares de terras destinados 
à zona industrial e zonas 
habitacionais ao nível do 
Conselho Municipal do 
Dondo, apenas 350 hecta-
res é que estão a ser explo-
rados, através de algumas 
infra-estruturas já implan-
tados, e os restantes 2650 
hectares com titulares na 
posse de DUATs não estão 
a ser explorados, facto que 
cria muitos transtornos e 
consequentemente atraso 
no desenvolvimento da 
autarquia do Dondo.

A edilidade do Dondo 
possui mais de 3000 pedidos 
de uso e aproveitamento de 
terra para zonas habitacio-
nais, assim como para a zona 
industrial e que não podem 
ser autorizados porque a 
maioria das terras estão 
ocupadas por titulares que 
nada fazem com as mesmas, 
e quando são notificados 
pela edilidade usando os 
cargos políticos que ocupam 
no partido e no aparelho do 
Estado, em geral, estes ame-
açam processar a edilidade 
do Dondo, humilhando a 

entidade para abandonar 
a sua tarefa de fiscalização 
com a finalidade de deixar 
os prevaricadores impunes.

Castigo Xavier Chiutar, 
em contacto com o nosso 
jornal, confirmou as ame-
aças constantemente pro-
feridas por alguns titulares 
de DUATs que são pessoas 
singulares e empresas que 
possuem títulos de Uso e 
Aproveitamento de Terra na 
zona industrial da cidade do 
Dondo, usando as suas fun-
ções políticas e de Estado, 
as quais requereram amplos 
espaços para implementação 
de infra-estruturas para 
interesses económicos e 
depois não fazem o devido 
aproveitamento. 

Castigo Chiutar disse ain-
da que os titulares reque-
reram espaços há muitos 
anos atrás, sem no entanto 
estarem a explorar, facto que 
está a atrasar o desenvolvi-
mento da urbe, decorrendo 
neste momento trabalhos 
de alistamento de todos os 

Na medida que a edilidade 
avança com o processo de 
atribuição a outros reque-
rentes, os proprietários já 
aparecem com muita arro-
gância, ameaçando proces-
sar a edilidade do Dondo. 

Sendo assim, o Conselho 
Municipal vai nos próximos 
dias extinguir o Direito de 
Uso e Aproveitamento de 
Terra a todos aqueles que 
são considerados titulares 
desonestos, principalmente 
àqueles que ocupam terras 
e nada fazem usando as suas 
funções no Estado. 

Para agir assim, o Con-
selho Municipal do Dondo 
irá se socorrer da Lei de 
Terras número 1/97 de 1 de 
Outubro, no seu artigo 18, 
sobre a extinção do Direito 
de Uso e Aproveitamento 
da Terra, no seu número 
1, alínea a), que diz o se-
guinte: “o Direito de Uso e 
Aproveitamento da Terra 
extingue-se pelo não cum-
primento do plano de ex-
ploração ou do projecto de 
investimento, sem motivo 
justificado, no calendário 
estabelecido na aprovação 
do pedido, mesmo que as 
obrigações fiscais estejam 
a ser cumpridas”.

Ainda no mesmo artigo, 
já no seu número 2, a Lei 
preconiza que: “no caso de 
extinção do Direito de Uso e 
Aproveitamento da Terra as 
benfeitorias não removíveis 
revertem a favor do Estado”. Z

JOrdane nhane

O

requerentes de espaços e 
que já foram atribuídos a 
mais de 5 anos mas nada 
fazem, com vista à anulação 
do Direito de Uso e Aprovei-
tamento de Terra, e que, no 
entender da edilidade, estão 
a empatar espaços por eles 
requeridos quando neste 
momento existem outros 

munícipes que pretendem 
esses terrenos para fazer 
uso devido para colocar o 
município do Dondo em 
franco desenvolvimento ao 
nível da província de Sofala.

O edil do Dondo disse 
ainda que, quando a sua 
edilidade notifica tais ci-
dadãos, os mesmos usam 

da arrogância, ameaçando 
levar o Conselho Municipal 
à barra do tribunal. 

Segundo o edil, os titula-
res não querem construir e 
ocupam áreas muito gran-
des, e quando são sensi-
bilizados sobre o término 
do prazo os mesmos ficam 
completamente monótonos. 

o passado dia 3 de Maio corrente foi celebrado o Dia Mundial 
de Liberdade de Imprensa e Expressão. No âmbito da come-
moração da data, o MISA em Sofala distinguiu com menção de 
honra a directora executiva da Associação Comussanas - Co-
munidades Saudáveis, Maria de Lurdes Mboana, pelo empenho 

na divulgação das actividades da sua organização na imprensa.

Pelo MISA em Sofala

Representante da ONG moçambicana 
distinguida com menção honrosa

Uma iniciativa de louvar, 
tendo em conta que são 
das poucas organizações 
que prestam este tipo de 
parceria de colaboração 
com a imprensa, segundo 
o representante do MISA 

em Sofala, Rodrigues Luís.
 Segundo Rodrigues Luís, 

o empenho da Comussanas 
na divulgação das suas 
actividades na imprensa 
cria possibilidade para que 
as outras entidades, quer 

governamentais quer pri-
vadas, tenham oportuni-
dade de se informar sobre 
o que está sendo realizado 
no campo, como também 
abre a possibilidade de dar 
a voz a quem não tem voz, 

neste caso as comunidades 
rurais de exprimirem os 
seus sentimentos através 
dos órgãos de informação.

 Por sua vez, a figura dis-
tinguida, Maria de Lurdes 
Mboana, sente-se feliz e 
muito entusiasmada por 
ver os esforços da sua orga-
nização reconhecidos pela 
imprensa, o que para ela 
demonstra que as activida-
des que estão a ser levadas 
a cabo pela sua organiza-
ção têm sido difundidas 
pelo resto do país e além 
fronteira.

Destacou que a distinção 

não foi por acaso, porque 
a Comussanas e os cola-
boradores contribuíram 
para tal.

Comussanas - Comu-
nidades Saudáveis, uma 
ONG de âmbito nacional, 
foi fundada em 2004, cujo 
objecto está virado a pro-
gramas de promoção de 
saúde nas comunidades ru-
rais na província de Sofala.

 Outras figuras que 
mereceram distinção

Para além de Maria de 
Lurdes Mboana outras 

cinco f iguras de realce 
ao nível da província de 
Sofala igualmente foram 
distinguidas pelo MISA 
em Sofala.

 Trata-se de Maria He-
lena Taipo, actual gover-
nadora de Sofala ,  Ana 
Paula, Juíza-Presidente do 
Tribunal Judicial de So-
fala, Daviz Simango, edil 
da Beira, Hamid Taibo, 
director do ADEL- Sofala, 
Falume Chabane, proprie-
tário e editor do primeiro 
jornal electrónico editado 
na cidade da Beira há 20 
anos. Z

FrancIscO esteVes, na beira

N
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embros do Governo provincial de 
Maputo foram capacitados na pas-
sada segunda-feira, na cidade da 
Matola, em gestão de conflitos no 

sector da indústria extractiva no país.

erminou com êxito mais uma dragagem de 
emergência do canal de acesso, cais e bacias 
de manobras do Porto da Beira, bem como da 
repulsão de areias para aterros hidráulicos, 

no tardoz do Cais 11. Recorde-se que idêntica dragagem 
havia sido feita em 2010 e 2011.

Porto da Beira

Agentes do Estado capacitados 
em gestão de recursos minerais

Concluída dragagem de emergência

Estiveram presentes no 
seminário regional-sul, da 
Iniciativa da Transparên-
cia na Indústria Extractiva 
em Moçambique (ITIEM), 
membros do Governo da 
província de Maputo, di-
rectores provinciais da Eco-
nomia e Finanças, Recursos 
Minerais e Energia da Re-
gião Sul.

De acordo com o coor-
denador nacional alterna-
tivo da ITIEM, Luís Maho-
que, Moçambique definiu 
como prioridades fortale-
cer a iniciativa nacional 
e usar estrategicamente 
o ITIEM e maximizá-lo 
para influenciar reformas 
no sector extractivo e em 
particular na governação 
no geral.

Nesse contexto, Mahoque 
explicou na ocasião que o 
comité de coordenação do 
ITIEM está a levar a cabo 
um projecto de fortaleci-
mento de capacidade da so-
ciedade civil, bem como do 
próprio Governo, empresas 
do sector, academia, faze-
dores de opinião e decisores 
políticos sobre a ITIEM.

“O objectivo é de forta-

A cerimónia oficial de en-
cerramento deste projecto 
estratégico e estruturante 
do sistema ferro-portuário 
do Centro do país decorreu 
no dia 3 de Maio último, 
no Porto da Beira, após 
a confirmação física dos 
trabalhos pela Comissão 
de Coordenação do Pro-
jecto do CFM, na cidade 
da Beira. 

No total foram dragados 
2.904.284m3 de sedimen-
tos, incluindo 838.070m3 
de areias repulsadas para 
o tardoz do Cais 11 e para 
aterros hidráulicos. Foram 
gastos de fundos próprios 
do CFM 29.102.078,47 Eu-
ros, incluindo 17% de IVA.

Com a conclusão desta 
dragagem estão recriadas 
as condições para que pos-
sam continuar a atracar 
naquele estratégico porto 
navios com capacidade até 
60.000 toneladas brutas de 
arqueação (DWT), 24 horas 
por dia. 

lecer os conhecimentos so-
bre o ITIEM nos diferentes 
grupos relevantes, aumentar 

o conhecimento e forta-
lecer as contribuições das 
organizações da Sociedade 

Civil para o processo de 
implementação do ITIEM, 
a participação de organiza-
ções da Sociedade Civil nos 
grupos compostos por dife-
rentes partes interessadas”, 
acrescentou Mahoque. 

A formação foi levada a 
cabo por duas organizações 
não-governamentais de re-
nome na praça, a Kuwuka e 
Sekelekane.

O canal de acesso ao Por-
to da Beira e a Curva de 
Macúti foram as suas cotas 
restabelecidas para 8,00 e 
9,20 metros abaixo do zero 
hidrográfico e as suas lar-
guras mínimas de 135 e 250 

“Há que prevenir a 
maldição dos recursos 

minerais”

O governador da provín-
cia de Maputo, Raimundo 
Diomba, disse por seu turno 
que a província de Maputo 
é detentora de reservas de 
diversos recursos minerais, 
em vários estágios de activi-
dade mineira, destacando-se 

os inertes para a construção, 
calcário, entre outros, cuja 
gestão e aproveitamento 
sustentável constitui um de-
safio e requer a participação 
de todos os intervenientes 
nesta indústria.

“A conformação da ac-
tividade mineira com a 
legislação e as boas prá-
ticas internacionais é um 
imperat ivo para que a 
descorberta dos recursos 
no nosso país seja uma 
bênção e não uma maldi-
ção, seja do ponto de vista 
económico, social como 
ambiental”, disse Diomba.

Para Raimundo Diom-
ba, a adesão voluntária de 
Moçambique à Iniciativa 
de Transparência na Indús-
tria Extractiva (ITIE), em 
2009, não foi em vão, pois 
o impacto da sua mple-
mentação é muito posi-
tivo e contribui para um 
melhor conhecimento dos 
processos, aprimoramento 
da legislação e consequente 
redução de conflitos.

“É assim que regista-
mos com satisfação a re-
alização deste workshop, 
para municiar todos os 
participantes de uma fer-
ramenta que permite uma 
formação e informação 
esclarecidas sobre princí-
pios de boa governação, 
transparência, prestação 
de contas e gestão racional 
dos nossos recursos mine-
rais”, justificou Raimundo 
Diomba. Z

dÁVIO daVId
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T
metros, respectivamente.

A empresa adjudicatária 
desta dragagem foi a Van 
Oord Mozambique, Lda., 
vencedora do concurso 
internacional lançado para 
o efeito e que executou o 

trabalho dentro do prazo 
estabelecido de seis meses.

A supervisão técnica e 
financeira deste projecto 
foi integralmente efectuada 
por técnicos especializados 
do CFM. Z
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COTUR, agência de viagens moçam-
bicana, foi considerada e premiada a 
melhor agência do país pela Turkish 
Airways, numa cerimónia que con-
tou com a participação do ministro 

da Cultura e Turismo, Silva Dunduro.

COTUR premiada como melhor agência de viagens do país

Maputo acolhe Conferência Empresarial da CPLP

Destacar que a COTUR 
tem sido consequente-
mente premiada como 
melhor agência em Mo-
çambique e no Continen-
te Africano. 

Reag indo ao  suces-
so da COTUR, o CEO 
da agência, Mohammad 
Abdul lah,  considerou 

que o  prémio é  f ruto 
da entrega de todos os 
colaboradores e que o 
prémio é dedicado a eles 
e aos clientes, frisando 
também que a agência 
vai  cont inuar  a  fazer 
o seu papel para que o 
turismo moçambicano 
cresça continuamente. Z

A

m total de 20 empresas participadas 
maioritariamente pelo Estado em Mo-
çambique enfrentam uma crise finan-
ceira, anunciou o Instituto de Gestão 
das Participações do Estado (IGEPE).

Empresas do Estado enfrentam crise

“Estamos com dificulda-
des para fazer investimentos 
nestas empresas”, disse a 
Presidente do Conselho de 
Administração do IGEPE, 
Ana Coana, à margem de 
um encontro em que se de-
bateu a legislação do sector 
empresarial do Estado em 
Maputo.

Ana Coana disse que o 
Governo moçambicano está 
à procura de parceiras para 
investir nestas empresas, 
no âmbito do plano de re-
estruturação que já está 
em curso. “Nós precisamos 
de garantir que haja um 
investimento permanente e 
isso só poderá acontecer se 
tivermos parcerias”, explicou 
Ana Coana, sem avançar o 
montante necessário para 
capitalização das empresas.

A primeira fase deste 

plano de reestruturação 
será marcada pela união 
da Moçambique Celular 
(mCel) e Telecomunicações 
de Moçambique, duas das 
empresas que atravessa-
ram crises financeiras nos 
últimos anos. “Já fizemos 
o diagnóstico das duas em-
presas e a intenção agora é 
que até ao final deste ano 
o processo seja concluído”, 
observou Ana Coana.

As dívidas com a banca 
são apontadas pela presiden-
te como um dos principais 
desafios destas empresas e, 
para que este problema seja 
ultrapassado, o Governo está 
a negociar reestruturações 
das dívidas.”Nem tudo está 
mal. Estamos a realizar um 
trabalho e acreditamos que 
bons tempos virão”, concluiu 
Ana Coana. Z

U

Texto A informação foi 
avançada esta terça-feira 
em Maputo, pelo porta-voz 
da Primeira Conferência 
Económica do Mercado da 
CPLP, Tiago Mendonça.

O encontro vai decorrer a 
partir desta quarta-feira, na 
capital do país.

A fonte fez saber que os 
acordos a serem debatidos 
na conferência serão pro-

postos durante a Cimeira de 
Chefes de Estado da Comu-
nidade dos Países de Língua 
Portuguesa, a ter lugar em 
Julho, em Cabo Verde.

Tiago Mendonça refe-
riu ainda que durante a 
conferência de Maputo, os 
membros da Confederação 
Empresarial da CPLP vão 
rubricar dois acordos para 
a mobilidade do comércio 
na região. (RM)

Confederação Empresarial da CPLP quer 
lançar propostas de acordos multilaterais 
aos governos membros da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa, para 
contribuir na construção de um mercado 

de comércio livre.
A
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ESPECIALISTA EM MEDICINA 
TRADICIONAL

DOUTOR SOFRIMENTO 
NINGORE

VOCÊ QUE SOFRE DE:

* Impotência sexual
* Esterilidade
* Corrimento
* Borbulhas no pénis
* Sífi lis
* Doenças venéreas crónicas
* Dores de útero
* Diabetes
* Comichão

* Aumento o sexo e aumenta e potência
* Ser apertado por espíritos á noite
* Sonhar a fazer sexo
* Deixar de fumar
* Dar sorte no serviço
* Recuperação de amor perdido
* Asma
* Período prolongado
* Hemorróides
* Dores de coração

As crianças com menos de cinco anos 
recebem tratamento gratuito

Dirija se ao consultório médico Ningore, no bairro da 
Malhangalene, Rua do Alba nº 56, perto da Delta Segurança.
Consultas das 08:00 ás 12:00 horas e das 14:00 ás 18:00 horas
Contacto: 82- 8050930 | 848050930

TABELA DE PREÇOS 2018

Assinaturas abertas

Formato electrónico 
(zambeze.net)
já disponível

MAIS INFORMAÇÕES
824576070/842698181

Email: esmelifania2002@yahoo.com.br

ZAMBEZE

2.300,00MT 2.900,00MT 4.450,00MT

PERÍODO

TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Acorda 
Chega de Sofrer em Silêncio 

DR. SINDONGA EM MAPUTO
Se ja andaste a procura de solução para os teus problemas e nao achou, 
Venha agora se libertar da escuridão;Se foste fechada,estas doente e nao 
sabe o que tens,nao tens sorte na vida,estragaram a tua vida com Feitiçaria 
sem saberes.

� Com grande força dos seus remédios tais como:

1. NGETA MISTURA- Trata doenças como fraqueza no corpo,e recupe-
ração de impotência sexual em pouco tempo.
2. NKENJA MISTURA- Serve para fortificar as veias do sexo 
musculino,para ser grande e gordo.
3. KATAMBA- Serve para fazer mulher poder conceber,ele desbloqueia 
trompas entupidas,cura miomas,reforça óvulos e balancea hormonas.
4. NYINZA MISTURA- Serve para recuperar o amor perdido,chamar 
pessoas que estão longe, ser gostado por onde andas,e no serviço etc.
5. LUPAYA MISTURA- Serve para desintoxicar teu organismo para tratar 
doenças crónicas como; Trombose,Paralesia,Diabetes,hemurroides,dor/
aquecimento das pernas,tensão alta e baixa,doenças crónicas etc.
6. KUMBESA- Serve para protecção pesoal,sua emprego,sua familia e 
propriedade.

� Esses  sao  remédios dele que tem alta qualidade e grande capaci-
dade de resolver os problemas em pouco tempo.

Encontra se no Alto-maé  Av. Trabalho perto da paragem Novo Mundo 
Contacto;846637725, 824282967
� Mandamos encomendas para Pessoas que estão nas provincias.

ACOMODAÇÃO

Quartos equipados com cama tamanho “Queen size”, ar 
condicionado (split), TV plasma com Dstv (ao comando 
do hóspede), geleira e sofá, casa de banho (água quente), 
arrenda-se para hospedagem diária ao valor de 1000,00Mzn 
e hospedagem de curta duração por 700Mzn.

Sita na zona do Alto-Maé, perto 
do BIG BROTHER

Contactos: 820880780/843860806
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Frase da Semana:
“A guerra, para mim, já acabou, não acredito que vamos voltar a disparar morteiros. Poderá haver violação, 
o que existe são provocações, então, é preciso haver garantias de segurança”. - Afonso Dhlakama

aria Clotilde Guirrugo cons-
truiu um espectáculo a partir 
de ‘Ngilina, tu vai morrer’ de 
Suleiman Cassamo. Chamou-lhe 
‘Ngilina Da Zona’ e coloca-nos 

a pensar as vítimas da tradição.

Ngilina Da Zona: Para pensar 
as vítimas da tradição

Eis o fim do espectáculo 
que nos é dado logo no 
princípio, assim ao estilo 
“Crónica de Uma Mor-
te Anunciada” de Gabriel 
Gárcia Márquez: Ngilina, 
24 anos, tem numa esteira 
diante dela reunidos todos 
os itens com os quais foi 
lobolada, quer devolvê-los 
ao marido e libertar-se do 
passado. Depois a fita re-
bobina e leva-nos por todos 
os caminhos que nos vão 
colocar, outra vez, naquele 
princípio. Mas enquanto o 
princípio não chega ao fim, 
vemos Ngilina ser,a sua 
revelia, lobolada; vemo-la 
obrigada a envolver-se com 
um homem quase da idade 
do pai; vemo-la sofrida, 
resignada, cansada da vida; 
vemo-la colocar uma corda 
no pescoço; mas vemo-
-la também desistir disso, 
fugir de casa e virar Angel, 
nome de guerra, quando se 
faz prostituta para juntar 
a quantia de dinheiro ne-
cessário para a comprados 
itens que estavam diante 
dela no início e que estarão 
também no fim.

A peça foi  adaptada 

do texto ‘Ngilina, tu vai 
morrer’ que faz parte da 
colectânea de contos que 
formam“O Regresso do 
Morto” (AEMO, 1989), li-
vro de estreia de Suleiman 
Cassamo e considerada 
obra representativa do pa-
trimónio cultural universal 
pela UNESCO. O conto 
narra os sofrimentos de 
Ngilina, uma jovem que, 
contrariada, foi lobolada e 
vê, na morte, a única saída 
para a situação de opri-
mida a qual é subjugada 
pelo marido e pela sogra. 
O texto é commumente 
olhado como o retrato da 
condição da mulher mar-
cada pela opressão que 
lhe nega voz própria. E foi 
isto que empurrou Maria 
Clotilde – adaptação e ence-

nação - para o conto. “Que-
riadiscutir o casamento 
prematuro”, disse-nos, entre 
os ensaios de um espectá-
culo infantil em tributo a 
criança moçambicana, a ser 
apresentado no dia 02 de 
Junho, no Centro Cutural 
Franco Moçambicano. Mas 
não verteu o conto original 
para o palco, aproveitou o 
texto para discutir também 
outras temáticas.“Quando 
discutimos casamento pre-
maturo, discutimos a con-
dição da mulher, o género, 
a prostituição”. É uma bola 
de neve que vai crescendo, 
enquanto se desenrola o 
espectáculo.

O texto já fazia parte do 
imaginário da encenadora 
desde o ensino secundário. 
“Ia ao encontro do tema 

que havia escolhido para 
abordar” disse. E a peça 
que começou como um 
exercício da cadeira de En-
cenação – Maria Clotilde 
é estudante de Teatro na 
Escola de Comunicação e 
Artes e já vai ao fim do cur-
so - ultrapassou as paredes 
da academia e tornou-se 
num espectáculo aberto ao 
público. Foi já apresentado 
no Centro Cultural Brasil 
Moçambique, no simbólico 
08 de Março, eestá quase de 
malas aviadas para Cidade 
da Beira, em sessão única 
na Casa do Artista. Depois, 
volta para Cidade de Mapu-
to, no espaço da Fundação 
Fernando Leite Couto, dia 
23 de Maio. 

Suleiman Cassamo como 
trampolim para novos 

horizontes

A adaptação é anunciada, 
logo pelo título. A encena-
dora não queria fazer uma 
falsa propaganda. “Não 
queria que o público crias-
se expetactivas a partir do 
conto e pensar que o espec-
táculo seria uma reprodu-

ção fiel do livro”. Esta mu-
dança no título tornou mais 
maleável o texto original, 
permitiu que a adaptação ti-
vesse cor própria, o original 
foi apenas trampolim para 
outros horizontes, outras 
temáticas. 

Existem personagens do 
livroque não chegaram ao 
palco e personagens no 
palco que não são produ-
to da pena de Suleiman 
Cassamo, foram acresci-
das pela encenadora para 
reforçar a história que se 
pretendia transmitir.Não 
se deixou contaminar pelo 
tom acinzentado que per-
passa pelo conto e deixa-
-se cair em tempestade 
no final. Deixou viva a 
persongem que o autor 
deixou morrer, porque tem 
clara a sua responsabilida-
de, enquanto artista que 
talvez não se distancie da 
sua responsabilidade en-
quanto mulher. “Eu pensei 
no que quereria dizer para 
as outras mulheres que 
estejam a passar por isto.”. 
Então, resolveu fazer com 
que um raio de sol, ainda 
que fosse só um mesmo, 

transpusesse as grossas 
nuvensnegras. Mesmo em 
tempos sombrios, “preci-
samos de esperança”, e esta 
esperança ha-de levantar a 
voz de Ngilina e de todas 
outras mulheres, porque a 
dada altura, a peça a redi-
mensiona aquela Ngilina 
frágil e faz dela forte.  

No conto – como de 
resto em todo livro - te-
mos muito da oralidade 
que marca as populações 
rurais em Moçambique. 
Estas marcas estão as-
sociadas a uma falta de 
escolaridade. De princí-
pio, conta-nos aencena-
dora, queria conservar a 
linguagem do autor, mas 
atrapalhava as contas da 
evolução da personagem, 
afinal Ngilina ou Angel, 
no presente da história 
narrada, é uma estudante 
universitaria.

Elenco: Joana Mbalango; 
Ailton Zimila; Fernando 
Macamo
Encenaçao: Maria Clotilde 
Guirrugo
Supervisão: Evaristo Abreu
Fotografia: Klick Studio Z
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DIÁRIO DE CAMPO

Rafael da Câmara

| cultura |

O adulado papagaio da planície está nas nuvens
Despe-se e cai em voo de escárnio 
Como quem cega um monge faminto
No altar 
O mítico relato das vozes ensaiadas e despidas
Um vento pueril deixa sobras 
Notas de violino
Um cangaceiro taciturno 
Um caçador furtivo nocturno
De Kalashnikov em punho
Ergue a taça e brinda
Ou então uma revolta perspicaz adiada
Nas ruas abusadas freneticamente.

No papel de alumínio
As letras náufragas desembrulhadas 
Gordas. Tortas. Trémulas
Fogem incólumes
Pintam telas gigantes 
As paredes encardidas  
Violentadas a seco
Marulham estrofes e outros epítetos 

Mãos ao ar!

Não te armes de fogo posto
Quero-te, poesia! Z

Não te armes de fogo posto.

Quero-te, poesia

a retina The Who é uma banda de rock britânica surgida 
em 1964. A formação original era composta por Pete Town-
shend (guitarra), Roger Daltrey (vocais), John Entwistle (baixo) 
e Keith Moon (bateria). O grupo alcançou fama internacional e 
se tornou conhecido pelo dinamismo das suas apresentações e 

passou a ser considerado uma das maiores bandas de rock and roll de todos 
os tempos.

Ai que saudades!

The Who, essa banda de loucos...
No princípio da sua carrei-

ra, a banda fi cou famosa por 
arrebentar completamente 
os seus instrumentos no fi nal 
dos shows (especialmente 
Townshend, cuja destruição 
de guitarras tornar-se-ia um 
clichê do rock, e o alucina-
do Keith Moon, mandando 
o seu  kit de bateria  pelos 
ares). Os seus primeiros ál-
buns mod, repletos de can-
ções pop curtas e agressivas, 
os distintos power chords de 
Townshend e temas recor-
rentes de rebelião juvenil e 
confusão sentimental foram 
influências primordiais no 
surgimento do punk rock e 
do power pop.

Th e Who surgiu a partir 
de um grupo anteriormen-
te, Th e Detours, e estabele-
ceram-se como parte da pop 
art  e do mod, e ficaram 
conhecidos pela arte auto-
-destrutiva, destruindo gui-
tarras e baterias no palco.

A primeira banda que 
pode ser considerada a base 
do Who foi um grupo de 
“trad jazz” com elemen-
tos de  skiffl  e  montado por 
Pete Townshend e John 
Entwistle, chamado The 
Confedereates. Townshend 
tocava  banjo  e Entwis-
tle  trompa  (instrumento 
que ele continuaria a usar 

no Who e na sua carreira 
a solo). O  vocalista  Roger 
Daltrey conheceu Entwis-
tle na rua (enquanto este 

último carregava seu baixo 
pendurado no ombro) e o 
chamou para entrar para sua 
banda. Entwistle concordou 

guitarra base, Pete Town-
shend na guitarra rítmica, 
John Entwistle no baixo, 
Doug Sandom na bateria e 
Colin Dawson nos vocais. 
Depois de Dawson deixar 

e sugeriu Townshend como 
guitarrista rítmico.

A primeira formação con-
sistia em Roger Daltrey na 

a banda, Daltrey assumiu 
a sua vaga e Townshend se 
tornou o único guitarrista. 
Em 1964, Doug Sandom saiu 
do grupo, e Keith Moon se 
tornou seu baterista. ZN

grupo Múltiplas Histórias de Por-
tugal escolheu os poemas do poeta 
moçambicano Alex Barga para inte-
grar a edição deste ano da Antologia 
de Poetas Lusófonos Contemporâ-

neos Perdidamente Vol. III.

Khuzula procede no próximo dia 18 de 
Maio, às 18horas, no Centro Cultural Franco-
-Moçambicano, a abertura oficial da 8ª 
Edição do Festival AZGO com a mostra de 

fotografia, intitulada “Capas Africanas”, do francês Youri 
Lenquette.

Alex Barga 
reconhecido na tuga

Khuzula apresenta 
Capas Africanas

Nesta edição, conforme 
apuramos, estarão represen-
tados cerca de 270 Poetas Lu-
sófonos, de vários lugares do 
mundo “… onde a Lusofonia 
nunca é distante”.

A apresentação da obra 
será no próximo dia 13 de 
Maio pelas 16:00 horas, em 
Lisboa, no Ana Malhoa Hotel, 
na Avenida José Malhoa nº8.

 Todos os anos, a Antologia 
Poética “Perdidamente” que 
é produzida e editada por 
Pastelaria Studios Editora - 
Grupo Múltiplas Histórias 
presta homenagem aos poetas 
que escreveram poemas e que 
foram “transformados” em 
fantásticas canções.

A exposição comporta re-
tratos de vários músicos com 
quem o jornalista aposentado 
vem trabalhando nos últimos 
30 anos. Algumas das foto-
grafias foram usadas para 
capas de álbuns, cartazes de 
concertos, capas de revistas e 
propagações duplas em todo 
o mundo.

Paralelamente à sua carreira 
como retratista, Youri tem re-
aproveitado a sua experiência 
no jornalismo para produzir 
documentários em forma de 
reportagem nos países que 
tem visitado, sendo que esses 
trabalhos têm sido publicados 
em revistas dedicadas a viagens 
e lazer.

O seu portifólio conta com 
registos de vídeos e documen-
tários de artistas de craveira 

No primeiro ano (2016), 
a homenagem foi a Florbela 
Espanca, com o poema

“Ser poeta”. No segundo 
ano (2017), a homenagem foi 
prestada a Francisco Viana, 
autor do poema “Feiticeira”.

Para este ano de 2018, a ho-
menagem é feita a um Poeta 
vivo, que também é músico, 
Jorge Palma, autor do poema 
“Encosta-te a mim”. 

Alex Barga explicou ao 
Zambeze que o convite repre-
senta um reconhecimento à 
qualidade dos jovens poetas 
moçambicanos na diáspora e 
constituiu igualmente um estí-
mulo para jovens escritores do 
nosso país. (Dávio David) Z

como Sergent Garcia, Youssou 
N’Dour, Yuri Buenaventura, 
Havana Cultura, para além da 
colaboração com os maiores 
programas musicais franceses.

Desde que começou a exibir 
os seus trabalhos em exposi-
ções a crítica o tem aclamado. 
A título de exemplo pode se 
referir mostras como “Th e Last 
Shooting”, que fez o registo da 
última sessão de fotos de Kurt 
Cobain apresentado em Paris 
em 2014.

A residir entre Paris e Dakar, 
Youri exibiu no ano passado a 
exposição «Youri ne dort pas» 
na prestigiada Galerie du Ma-
nege, composta por mais de 150 
fotos, cuja curadoria fi nalidade 
era fazer uma retrospectiva 
de seu trabalho no continente 
africano de 1995 a 2017. Z
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Ver, ouvir... e não calar
Ângelo Munguambe (munguambe2@hotmail.com)

Comercial

Aperto de mão entre Afonso Dhlakama e o jornalista Ângelo Munguambe, em 1994

... e veio a Paz celestial!
eninos  e 
meninas , 
rapazes e 
raparigas, 

velhos e velhas, novos e no-
vas. No meio de choramingos 
e choradeiras, cá estamos de 
novo, novamente escrevendo, 
depois de algumas semanas de 
pausa, pausadamente re� ec-
tindo pois claro.O titio Afon-
so Dhlakama morreu, como 
morrem todos os seres vivos 
deste mundo, mundialmente 
vendo, claro está. A vida tem 
esta marca, e como dizia o 
titio Fernando Manuel, � lho 
do Tinga Guitoti, para morrer 
basta nascer. Protagonista dos 
mais diferentes e marcantes 
projectos políticos nacionais, 
politicamente comentando, 
com destaque à luta pela de-
mocracia, democraticamente 
vendo, o titio, avô, e amigo 
de todos nós, descansa agora 
junto aos anjinhos, em paz, a 
paz celestial, diferente e bem 
saborosa, do que aquela pela 
qual vinha se batendo, sem 
ainda conseguir saborê-la até 
ao dia em que Deus o levou. 
Ah! A paz eterna. Descanse 
em paz mais velho! 

não reconhecia o seu ho-
mólogo da FRELIMO como 
presidente da República de 
Moçambique. Acusou o go-
verno de organizar massacres 
no norte do país. Entretanto, 
nunca deixou de pedir a 
recontagem dos votos das 
eleições legislativas e presi-
denciais de 1999. A 19 de 
Novembro de 2003, a RE-
NAMO perdeu novamente 
para a  FRELIMO. Afonso 
Dhlakama solicitou, mais 
uma vez, ao Conselho Cons-
titucional Moçambicano, a 
impugnação dos resultados, 

Candidato Presidencial: 
1994 -2014 

Em Outubro de 1994, 
Afonso Dhlakama concorreu 
às primeiras eleições presi-
denciais de Moçambique, 
mas só obteve 33,7 % dos 
votos, contra 53,3 de Chissa-
no. Nas eleições legislativas, 
a RENAMO também perdeu 
ao somar 37,7 % dos votos, 
contra os 44,3 da FRELIMO. 
Em 1998 reuniu com Chissa-
no para debater a situação no 
país. Em Dezembro de 1999 
voltaram a realizar-se elei-

alegando irregularidades no 
processo eleitoral autárquico. 

No dia 15 de Julho de 2014, 
a RENAMO formalizou a can-
didatura de Afonso Dhlakama 
para as eleições presidenciais 
de 15 de Outubro de 2014.  Fo-
ram 20 mil assinaturas, o do-
bro do mínimo exigido por 
lei, que o partido de Afonso 
Dlakama entregou ao Con-
selho Constitucional, numa 
altura em que faltavam 10 
dias para o prazo limite para 
a submissão de candidaturas. 
A candidatura ocorreu numa 
altura em que Afonso Dhlaka-
ma continuava refugiado nas 
montanhas de Gorongosa, 
e dentre os documentos en-
tregues, faltou a certidão do 
registo criminal do candidato 
Afonso Dhlakma, uma vez 
que o documento só pode ser 
passado por um notário na 
presença do titular. No dia 21 
de Julho de 2014 a RENAMO 
entregou ao Conselho Consti-
tucional a certidão do registo 
criminal de Afonso Dhlaka-
ma, o documento que faltava 
para a corrida presidencial de 
Outubro próximo 

No dia 5 de Agosto de 

ções presidenciais e de novo 
Dhlakama perdeu para Chis-
sano. Desta vez a margem foi 
menor já que o líder da RE-
NAMO somou 47,71 % e o 
da FRELIMO 52,29%. A RE-
NAMO contestou a validade 
destas eleições e, cerca de um 
ano depois, em Novembro 
de 2000, houve violentas 
manifestações por todo o 
país, fomentadas pela RE-
NAMO. Dhlakama e Chis-
sano  reuniram antes do 
final do ano, mas logo no 
início de 2001, o líder da 
RENAMO reafirmou que 

2014, um acordão do Con-
selho Constitucional, ór-
gão de supervisão dos actos 
constitucionais, anunciou 
que a candidatura de Afonso 
Dhlakama à Presidência da 
República nas eleições de 15 
de Outubro havia sido aceite, 
veri� cados todos os requisi-
tos formais e legais exigidos 
pela Constituição e por Lei. 

Anos depois, DHL foi de-
cisivo, já com Joaquim Chis-
sano, ao assinar, em 1992, no 
dia 4 de Outubro, o Acordo 
de Paz. Volvidos anos e com 
o reacender da guerra, DHL 
fumou o cachimbo com Ar-
mando Guebuza, o então PR, 
signi� cando o � m das hos-
tilidades. Depois de vários 
apertos de mão e promessas, 
DHL e Filipe Nyusi trocam 
galhardetes com timbre da 
descentralização no seu mais 
vasto domínio.

• Afonso Dhlakama é uma 
figura conhecida; Afonso 
Dhlakama é alguém que é 
conhecido pelas façanhas de 
coragem e nobreza de pro-
pósitos. Afonso Dhlakama 
ARRISCOU a vida em prol 
da democracia; Z

M
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(sexuais, e paga 
apenas 755 MZN 

Diabetes tipo 2 rápido cura!! 
Engravidar em 95 dias!!

A

( Sim!) É possível você 
engravidar dento de 95 dias    
e ter o bebê que sempre quis!  
-Cura; miomas, dores 
menstrual, endometrioses, 
trompas entupidas, infeções 
pélvicas, gravidez ectópica, 
abortos, quistos, ovários e 
mais! finalmente você vai 
engravidar fácil, rápido e     
sem stress! por apenas 1999!! 

 Penis ampliação Alargue seu 
penis de 
grossura e 
comprimento! 

Vaginal
aperto

traz de volta 
a vagina em 
sua forma 
natural,ajuda 
você ficar 
doce todo 
tempo 655 

você acaba antes 
de satisfazer? não se 
preocupe, você  será 
capaz de durar dentro 
da mulher por 20, 30, 
40 ou mais minutes 
sem ejacular! 

Ejaculação

rapidamente!

  precoce?
889

reforce sua 
energia sexul, 
aumente seu 
apetite sexual, 
ganhe ereção 
bem  firme e 
satisfaz 100%!!

Esperma
reforço

jacurama: vai baixar o seu nivel do açúcar 
no sangue, regular a produção de glicose,

 diminui o nível de 
colestrol e finalmente 

terá um 
equilíbrio 
normal do 
açucar no  
sangue! para  
nunca mais 
viver á 
dependência dos 
medicamentos! 
funciona! por 
apenas 1800!!

Doenças sexuais cura 

Emagrecer  em 76 dias!
reduz seu peso e ganhe  corpo perfeito,  

atraente, corpo 
charmoso/a e 
saudável! por 
apenas 1500!

Ligue agora para: 
]258842417091  
ou ]258828222221Liga agora para 842417091 ou  email:doctor.mpande@gmail,com

cura: coceiras 
genitais,clamídia, 
gonoreia, borbulhas 
e outras infeções 

B

D
550E

Rápido 
engravidar 

 sua 
espoosa

C Db

sexual 

S

K

tenha bariga lisa,com postura 

G

Ativo

1450

1995

AFONSO DHLAKAMA (1953-2018)

Renovação de 
assinaturas 
para 2018

Comercial

Renovação de 
assinaturas 
para 2018 EZAMBEZ
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