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Familiares das vítimas da tragédia do estádio 
25 de Junho exigem esclarecimento

Perecidos na campanha de Filipe Nyusi

Joaquim Sive, então comandante da PRM em Nampula foi o único sacrificado, e a Procuradoria da República
em Nampula diz que o processo referente está em fase de instrução preparatória, por isso, em segredo de
justiça.



Ikweli

A suspensão do maior convívio da 
mulher moçambicana acontece nu-
ma altura em que, pelo menos na ci-
dade de Nampula, a corrida para 
aquisição de capulanas para a co-
memoração do dia é desusada.

N
ampula (IKWELI) – A Or-
ganização da Mulher Mo-
çambicana (OMM), o braço 

feminino do partido Frelimo, deci-
diu por suspender as comemora-
ções do dia 7 de Abril, o conside-
rado dia da mulher moçambicana, 
no âmbito da decretação de esta-
do de emergência, como forma de 
prevenir a propagação do novo 
coronavírus no país, a covid-19, 
na província de Nampula.

“O secretariado provincial da OMM 
em Nampula declara que não haverá 
à deposição de coroas de flores na 
praça dos heróis, no dia 7 de Abril, e 
as festividades ficam suspensas, as-
sim como todas as actividades que 
estavam programadas para esta da-
ta. Isto porque temos de cumprir as 
recomendações do Governo e a da 
Organização Mundial da Saúde (O-
MS), observando, sobretudo, o iso-
lamento social e o distanciamento 
entre pessoas de pelo menos um 
metro, de modo a evitar a contami-
nação da Covid-19”, anunciou a se-
cretária.

A secretária provincial da Organi-
zação da Mulher Moçambicana, em 
Nampula, Leoneta António Ribeiro, 
em entrevista ao Ikweli, justificou o 
adiamento pelo facto das festivida-
des terem lugar num momento em 
que o mundo, e o país em particular, 
estão a ser assolados pela maior 
pandemia dos últimos tempos e que, 
em Moçambique, as autoridades já 
exortam ao isolamento social e ao 
não aglomerado populacional.

Ainda assim, a responsável do braço 
feminino da Frelimo em Nampula 
diz, contudo, que “as mulheres não 
estão vedadas de comemorar esta 
data, nem mesmo de prosseguirem 
com os preparativos, mas o que as 
autoridades recomendam é que ca-

Leoneta António Ribeiro entende 
que, por outro lado, as mulheres de-
vem procurar a todo o custo se en-
volver na disseminação de mensa-
gens preventivas sobre a covid-19 
dentro das suas famílias, pelo facto 
desta desempenhar um papel pre-
ponderante no seio da família assim 
como nas comunidades.
Num outro desenvolvimento, Leo-
neta António Ribeiro desencorajou a 
reivindicação das mulheres para 
com os seus parceiros, via agres-
sões físicas, no caso de estes fa-
lharem na colaboração da criação de 
condições para a efeméride, com 
destaque para a compra de capula-
nas de ocasião. 

A suspensão das comemorações do 
7 de Abril, na província de Nampula, 
que surge quando faltam cinco dias 
para o marco da data, divide opinião 
das mulheres e grande parte não 
acolhe com bom agrado. 

da uma comemore dentro da sua fa-
mília, evitando se fazer aos bares e 
demais lugares de maior concen-
tração, como forma de se precaver 
de desta pandemia”.

Em vários bairros do maior centro ur-
bano do norte de Moçambique, vá-
rias mulheres estão a preparar as 
festividades de forma normal e a to-
do rigor, estando muitas delas a 

Em entrevista ao Ikweli, Isabel Se-
lemane reconheceu estar a se expor 
em alto risco, primeiro de contamina-
ção da doença e, segundo, pela de-
sobediência as autoridades que re-
comendam que as pessoas devem 
ficar em isolamento social até que se 
note a evolução do Covid-19.

À semelhança de Isabel, Rufina 

Paulo revela que “estamos, também, 

preocupadas com este problema, 

mas não temos opção neste mome-

nto senão sairmos à rua para vender 

e sustentarmos os nossos filhos. 

Vender capulanas e camisetas é a 

nossa actividade quando se aproxi-

ma as festividades do 7 de Abril”, dis-

se.

ignorarem com os apelos das autori-
dades. 
A título de exemplo, uma senhora re-
sidente no bairro de Natikiri, que pre-
feriu o anonimato, disse que ha-
vendo possibilidade, até lá, não pre-
tende passar a festa dentro da sua 
família. Para ela a melhor maneira é 
de passar fora, embora reconhecer 
os perigos na contaminação pelo co-
ronavírus.
Dona Isabel Selemane, residente no 
bairro de Namicopo, é vendedeira de 
capulanas numa das ruas da chama-
da capital do norte. Mesmo com a 
decretação de estado de emergên-
cia nacional, saiu à rua para vender 
artigos alusivos ao dia 7 de Abril.
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Covid-19: Braço feminino da FRELIMO suspende comemorações do 
dia 7de Abril em Nampula

·Mas ainda há mulheres que ignoram os apelos.

Por: Esmeraldo Boquisse

Foto: Hermínio Raja

Mulheres ignoram 
apelos… 
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N
ampula (IKWELI) – Uma in-
vestigação levada a cabo 
pelo Ikweli notou que, pelo 

menos, 13 indivíduos de naciona-
lidade estrangeira entraram ile-
galmente neste ponto do país, 
oriundos de países que já regista-
ram óbitos em consequência do 
novo coronavírus, a covid – 19.

Segundo apurou o Ikweli, estas se-
nhoras encontram-se hospedadas 
no restaurante Savana Humana, on-
de praticam as suas actividades. Na-
quele espaço, estas cidadãs cir-
culam de forma normal sem, no en-
tanto, observarem as medidas de 
quarentena obrigatórias estabele-
cidas pelo governo, sobretudo para 
os viajantes provenientes de países 
com casos de ocorrência da doença.

O gerente do referido restaurante 
confirmou ao Ikweli a entrada dest-
as cidadãs, e não confirmou se as 
mesmas passaram por um posto 

Trata-se de cidadãs oriundos do 
Zimbabwe e do reino de eSwatine, 
as quais encontram-se em Nampula 
para a prática da actividade de pros-
tituição no bairro de Carrupeia.

“Existe um lugar que passamos para 
entrar em Moçambique sem passar 
pela fronteira, e logo a gente sobres-
sai na província de Manica, onde su-
bimos Nagi e viemos para a cidade 
de Nampula, fazer negócio de sexo 
nesta pensão”, contou-nos uma das 
integrantes do grupo, justificando-se 
que em “Nampula é fácil viver. Aqui 
tem muitos clientes, eu tenho meus 
clientes que são directores provín-
cias que não posso falar nomes de-
les aqui, mas eles não chegam aqui 
eles ligam para mim e eu vou ao en-
contro deles”.

fronteiriço ou não.

O SENAMI em Nampula aponta a re-
dução do número de entradas de ci-
dadãos de nacionalidade estran-
geira por vias dos pontos, aero-
portos e portos, oficialmente esta-
belecidos.

Esta fonte disse que naquele esta-
belecimento é difícil de serem obser-
vadas as medidas estabelecidas pe-
lo governo, sobretudo porque no 
prostíbulo há gente de várias nacio-
nalidades, cuja movimentada nunca 
é fácil de controlar.
“Vamos fazer mais o quê?”, ques-
tiona o gerente do Savana Humana, 
para depois avançar que “elas não 
querem que sejam vistas por nin-
guém, por isso é muito complicado, 
talvez deve vir uma equipe de saúde 
para vir fazer testes do coronavírus a 
essas mulheres que deram entrada 
neste local”.

Segundo a porta-voz da instituição, 
Flávia Maziquimbi, durante o pri-
meiro trimestre do corrente ano, de-
ram entrada na província de Nam-
pula, mais de três centenas de ci-
dadãos de nacionalidades estran-
geiras.
Esta fonte avança que a redução das 
entradas deve-se a pandemia do no-
vo coronavírus, a covid-19.

Igualmente, Maziquimbi disse a ins-

tituição tem vindo a desenvolver tra-

balhos multissectoriais para garantir 

o rastreio dos cidadãos estrangeiros 

que dão entrada na província mais 

populosa do país. 

“Em todos os pontos de entrada, tais 
como portos, aeroportos e fronteiras 
terrestres, reforçarmos o recurso hu-
mano como forma de garantir que 
nenhum estrangeiro possa entrar 
clandestina no nosso território nacio-
nal, em particular a província de 
Nampula”, disse.
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Treze imigrantes ilegais oriundos em país de risco 
entram em Nampula

Numa altura em que a luta é contra a covid-19

Por: Celestino Manuel

Enquanto isso…
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A
 11 de Setembro do ano 20-
19 registou-se a primeira 
grande tragédia na campa-

nha eleitoral do candidato presi-
dencial do partido Frelimo, Filipe 
Nyusi, na cidade de Nampula, ca-
pital do maior círculo eleitoral do 
país, onde momentos após lançar 
o seu compromisso mais de uma 
dezena de cidadãos perderam a 
vida asfixiados, e perto de uma 
centena contraiu ferimentos, den-
tre graves e ligeiros.
Nyusi concorria para o seu segundo 
mandato, ao que acabou vencendo 
na eleição presidencial do dia 15 de 
Outubro do mesmo ano, por isso, 
neste momento, conduz os destinos 
de Moçambique como Presidente da 
República, democraticamente elei-
to, ainda que diferentes vozes de-
nunciem o registo de fraude eleitoral 
caracterizada por enchimento de ur-
nas, falsificação de dados de re-
censeamento, não credenciação de 
observadores nacionais e aliciamen-
to de eleitores.

Até a data, Joaquim Sive, coman-
dante da Polícia da República de 
Moçambique (PRM) na província de 
Nampula, a data dos factos, foi o úni-
co sacrificado, tendo sido suspenso 
e mais tarde devolvido ao comando-
geral da corporação, onde até aos 
dias que correm dedica-se a leitura 
de jornais que vão chegando a sua 
mesa.
O então Ministro do Interior, Basílio 
Monteiro, decidiu pela constituição 
de uma Comissão de Inquérito para 
esclarecer a tragédia, mas os resul-
tados nunca mais foram conhecidos, 
ainda que o limite temporal esta-

Um semestre após a ocorrência da 
tragédia, as famílias das vítimas 
continuam esperando pelo esclare-
cimento do que teria motivado o inci-
dente que acabou tirando a vida dos 
seus parentes.

“O pronunciamento da polícia é evi-
dente, porque quem perde algo pre-
cisa de ser esclarecido por ser a en-
tidade que a gente confia em termos 
de segurança, como tratava-se de 
uma cerimónia civil. Agora, o pro-
nunciamento do partido é muito me-
lhor para saber o que podemos es-
perar. Então, uma vez que, também, 
é o partido que está no poder, po-
demos esperar o pronunciamento do 
próprio Estado”, anseia a nossa 
fonte.
A família da vítima Guilhermina de 

“É de lamentar, porque a vida já se 
foi, mas como ela era militante e es-
tava a contribuir para uma deter-
minada agremiação (partido Fre-
limo) e perdeu a vida por causa da 
mesma, então o próprio partido po-
dia olhar no sentido de que ela por 
mais que era simpatizante, deixou 
família”, disse ao Ikweli Rufino João, 
filho da vítima Amélia Baessa.

Rufino João exige que o partido Fre-
limo preste assistência a família. 
“Não digo a parte de indemnização, 
mas pelo menos garantir educação 
daquelas crianças, uma vez que a 
mãe lutava por uma causa e o par-
tido saiu vitorioso, então para nos 
deixar assim só, é lamentável para 
nós, dói na alma”.
A perda da vida da mãe desta fonte 
obrigou-lhe a ter de encontrar meca-
nismos para garantir o sustento fa-
miliar, por isso a única alternativa é o 
comércio informal.

Esta vítima deixou oito filhos, dos 
quais cinco são menores de idade, 
ao que os mais velhos enfrentam 
dificuldades para manter a sobrevi-
vência destes. “Nós não estamos a 
conseguir lidar com essas crianças. 
Quem sabia sustentar era a nossa 
mãe”.

belecido na altura fosse de 15 dias, 
ou seja, a comissão tinha até ao dia 
26 de Setembro para esclarecer.

Roque Silva, secretário – geral da 
Frelimo disse a imprensa na altura 
que o seu partido garantia toda a 
assistência necessária as famílias 
das vítimas, e por estes teste-
munhos colhidos pelo Ikweli tudo 
não passou de uma mentira.

Rosália, também, exige esclare-
cimento, e a sua mãe, a senhora Ro-
sa António ainda está inconsolável 
com a perda.
Rosa António está desapontada com 
o partido Frelimo, e com o próprio es-
tado por considerar “desprezo a ati-
tude do órgão competente” no es-
clarecimento do caso, e sobretudo 
pela falta de “valorização dos meno-
res deixados pelos falecidos”, e 
muito menos o cumprimento dos 
seus direitos “como filhos de fun-
cionários”. 

“Nós respeitamos o fim de cam-
panha, o período de eleições, res-
peitamos o período de tomada de 
posse e nomeação até então. Nós 
não queremos nos comprometer 
com o governo nem o partido, dei-
xamos ao critério das pessoas para 
que usem a sua própria consciência 
daquilo que aconteceu. Não se fala 
nada, por exemplo para o meu me-
nor nem pai, nem mãe tem. O que o 
órgão pensa para essa criança?”, la-
mentou interrogando Rosa António.

Quem, também, se esqueceu destas 
vítimas é o comité provincial da Fre-

Aliás depois das eleições o Roque 
Silva veio a Nampula, mas em ne-
nhum momento dignou-se em visitar 
as famílias dos malogrados, e muito 
menos as vítimas que contraíram fe-
rimentos.

“Nem subsídio de morte não sai”, 
disse esta fonte, apontando que se-
ria com o mesmo que iriam “tratar os 
documentos”, por isso “essa parte é 
que estamos a sentir”, bem como o 
facto de “o órgão de que tem o dever 
de esclarecer não se pronuncia”.
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Familiares das vítimas da tragédia do estádio 25 de Junho 
exigem esclarecimento

Perecidos na campanha de Filipe Nyusi

· Joaquim Sive, então comandante da PRM em Nampula foi o único sacrificado, e a Procuradoria da República 
em Nampula diz que o processo referente está em fase de instrução preparatória, por isso, em segredo de 
justiça.

Por: Constantino Henriques
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“Só o partido Frelimo sabe explicar 
porque, para nós, é triste visto que 
morreram muitos moçambicanos e 
acreditamos que até essas pessoas 
não têm apoio. E para as pessoas 
que estão em frente da investigação 
pedimos para que tragam a superfí-
cie aquilo que é a verdade sobre este 
assunto, e mostrem as pessoas os 
promotores daquele incidente”, bem 
como “diga-se o que se pensa sobre 
as famílias enlutadas porque per-
deram responsáveis de famílias, 
chefes de família que os sustentava. 

limo, que jamais se predispôs em fa-
zer o acompanhamento necessário.

Alguns partidos políticos ouvidos pe-
la nossa equipa de reportagem, tam-
bém, lamentam a falta de infor-
mação sobre as reais causas da tra-
gédia do dia 11 de Setembro de 2019 
em plena campanha eleitoral do par-
tido Frelimo.
“Não podemos estar contentes 
quando se trata de morte dos nossos 
concidadãos moçambicanos. Até 
porque depois das eleições temos 
estado preocupados para perceber 
de facto como é que tem sido o tra-
tamento deste caso, e por aquilo que 
sentimos, as nossas dificuldades de 
compreender são as mesmas que os 
jornalistas também têm”, disse Vas-
co Napaua, delegado provincial do 
Movimento Democrático de Moçam-
bique (MDM), em Nampula, para de-
pois apelar para que “a justiça no 
nosso país seja mais responsável no 
sentido de que possa apurar as res-
ponsabilidades daquelas percas de 
vidas que aconteceram no estádio”.
Mário Albino, presidente do partido 
AMUSI (Acção do  Movimento Unido 
para a Salvação Integral), também, 
disse estar atento com o desfecho 
do caso. “Nós estamos tristes por-
que é um caso que de facto em al-
gumas reuniões internas do partido 
tem-se abordado”, disse a fonte.

Entretanto, o partido Frelimo em 
Nampula evitou comentar sobre a 
demora na publicação dos resul-
tados do inquérito sobre a tragédia 
de 11 de Setembro por, alega-
damente, aquela formação política 
estar com as atenções viradas na di-
vulgação das medidas de prevenção 
o novo coronavírus.

Hoje ficaram crianças que não con-
seguem ir a escola porque perderam 
seus pais naquela campanha e nin-
guém diz nada sobre o futuro dessas 
famílias. Então, gostaria que fossem 
criadas condições para que fossem 
acolhidos os familiares das vítimas 
daquela tragédia”, recomenda Mário 
Albino, um dos candidatos derro-
tados nas eleições de 15 de Outubro 
de 2019 para a presidência da Repú-
blica de Moçambique.

“Não é oportuno agora. Nós estamos 
numa situação de emergência, a 
nossa atenção agora é a prevenção 

no âmbito da covid-19. Outras ques-
tões vamos deixar para o futuro, mas 
agora a nossa atenção tem que ser 
centralizada para prevenção desta 
pandemia que existe no nosso país”, 
disse Agostinho Trinta, primeiro se-
cretário do comité provincial do par-
tido Frelimo em Nampula.

O Comando Provincial da PRM em 
Nampula, através do seu porta-voz, 
Zacarias Nacute, aponta que nada 
tem a dizer sobre o caso, pelo facto 
de o mesmo não estar na sua al-
çada, tendo passado do nível pro-
vincial para o central. Ou seja, é o co-
mando – geral que deve esclarecer o 
caso.

Por seu turno, uma fonte da Pro-

curadoria da República na província 

de Nampula garantiu ao Ikweli que 

um processo – crime encontra-se 

em fase de instituição, por isso a ins-

tituição não se deve pronunciar sob 

risco de violar o segredo da justiça. 
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Partidos políticos também 
exigem esclarecimento

Frelimo socorre-se ao 
Covid-19 para evitar 

comentar sobre a 
tragédia 

Enquanto isso…
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