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Escapar à Covid-19 e morrer de
irresponsabilidade
Na sua última comunicação à nação,
no quadro da situação de calamidade
pública, o Presidente da República
renovou o Decreto Presidencial
anterior, mas fez o levantamento de
uma série de medidas que estavam
em vigor, como resposta à queda do
número de infecções pela Covid-19.
Foi retomada a emissão de vistos
de fronteira para fins turísticos, o
limite máximo de pessoas em eventos
privados subiu para 50, em espaços
fechados, e para 150 se realizados
ao ar livre. Os mercados deixam de
encerrar às 17:00 horas e passam a
fazê-lo às 18:00 horas.
Nyusi também autorizou a retoma
da prática do desporto em espaços
abertos, abriu as praias para banhistas
e determinou a abertura de barracas e
quiosques, que passaram a funcionar
das 09:00 horas às 16:00 horas, entre
outras medidas.
Foi notória a satisfação da população
com o levantamento destas e outras
restrições, que, quanto a nós, parece
fazer todo o sentido, tendo em conta
que a situação da Covid-19 está
relativamente controlada, supondose que para isso também esteja a
ser determinante a campanha de
vacinação em massa em todo o país.
Aqui chegados, cumpre-nos alertar
para o risco de a euforia levar-nos a uma
situação de total irresponsabilidade,
com consequências inimagináveis.

Na verdade, foi o que se viu nos
dias subsequentes. Praias lotadas,
sem observância do distanciamento
e com gente a consumir bebidas
alcoólicas, jovens a lotarem barracas
e a adoptarem comportamentos de
risco, provavelmente influenciados
pela embriaguez.
Ao longo do período de vigência de
medidas de restrição mais severas,
registaram-se alguns ganhos no
combate a outro tipo de “pandemias”,
como é o caso dos acidentes de viação.
Mas, em apenas uma semana, uma
juventude indisciplinada parece
estar disposta a deitar tudo por água
abaixo. Alguns dias de “liberdade”
foram suficientes para voltarmos a
assistir a um dos mais graves sinistros
no presente ano, o que nos faz temer
que mais casos do género possam
ocorrer.
É daquelas situações em que se aplica
na perfeição o adágio “atravessar
o mar para morrer na praia”. Com
todas as fragilidades do nosso Sistema
Nacional de Saúde, com a pobreza a
tirar-nos a possibilidade de respeitar
algumas das medidas de prevenção
(aglomerados nos mercados e chapas
são inevitáveis), conseguimos evitar
que a Covid-19 nos interrompesse
o nosso percurso na terra, mas, ao
que tudo indica, podemos tombar
por causa de situações que são
perfeitamente evitáveis.

É deveras preocupante o
comportamento de alguns
c omp atr i ot a s , qu e, p or m er a
irresponsabilidade, colocam em risco
a sua própria vida e a dos demais
moçambicanos. A preocupação
não é só com acidentes de viação,
é também com a possibilidade de
eclosão de uma quarta vaga, que o
Doutor Barreto, um epidemiologista
de mão cheia, disse, em entrevista a
este semanário, ser uma possibilidade
a ter em conta.
Aos mais incautos, talvez seja
necessário lembrar que, apesar de
úteis, as vacinas não eliminam a
possibilidade de contaminação,
pelo que é um erro levar uma vida
irresponsável acreditando que a
vacina há-de nos proteger a 100%.
Por outro l ad o, qu anto mais
irresponsáveis formos, mais
rapidamente poderemos voltar ao
regime de grandes restrições, que,
como se sabe, mais prejudica do que
ajuda. O Governo, através do seu
porta-voz, já veio dar sinais de que
pode recuar, caso a libertinagem
continue.
Comportemo-nos, não por medo de
uma possível resposta dura por parte
do executivo, mas pela consciência
da necessidade de preservar as
nossas próprias vidas e a do nosso
próximo. Divertimento, sim, mas
com responsabilidade.
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AO JUSTIFICAR AUSÊNCIA DE NYUSI NO BANCO DOS RÉUS

Efigénio Baptista expõe incoerência
do Ministério Público

Q

uestiona-se desde o início, e cada
vez mais, o facto de decisores não
terem sido arrolados como réus no
Processo 18/2019 – C, também conhecido como processo das “dívidas ocultas”.
Na semana finda, e em resposta ao réu Gregório Leão, o Juiz Efigénio Baptista justificou a
ausência de Filipe Nyusi e Armando Guebuza
com a falta de “evidências bancárias” de que
tenham recebido dinheiro da Privinvest. Só
que há um extracto que revela que a Frelimo
se beneficiou de 10 milhões de dólares, mas,
mesmo assim, continua incólume.
D&F Texto: AmadCanda

O antigo director-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE) disse, em tribunal, que a decisão
de criar a ProIndicus, empresa que esteve na base da contratação das dívidas ilícitas, que acabaram ascendendo aos 2.2
mil milhões de dólares, foi tomada em sede do Comando
Conjunto das Forças de Defesa e Segurança.
Criado pelo Despacho Presidencial n.º 45/2004 de 02 de
Fevereiro, o Comando Conjunto é um órgão colectivo de

Na Internet, o povo diz-se desiludido pelo juiz
coordenação operativa institucional das Forças de Defesa e
Segurança, para analisar, avaliar e delinear estratégias com

vista a fazer face a diversas situações emergentes na garantia
da segurança nacional. O mesmo é composto pelo ministro da Defesa Nacional, ministro do Interior, ministro na
Presidência para os Assuntos de Defesa e Segurança e pelo
director-geral do SISE.
Destes, apenas o director-geral do SISE foi constituído
arguido no caso das dívidas ocultas, o que o levou a questionar a razão que terá ditado a exclusão dos restantes membros, de modo particular o então ministro da Defesa e Presidente da República (que tinha sempre a última palavra),
Filipe Nyusi, e Armando Guebuza, respectivamente.
Em resposta à inquietação de Gregório Leão, Efigénio
Baptista disse não haver indícios de que estas figuras tenham
recebido dinheiro proveniente da Privinvest, ao contrário do
réu, que terá recebido o valor através da esposa, Ângela Leão,
que, por sua vez, se serviu da empresa M-Moçambique
Construções, do co-réu Fabião Mabunda.
“Em todas as contas do Presidente Guebuza e da sua mulher, não houve recebimento de dinheiro do grupo Privinvest”, começou por dizer Efigénio Baptista. Quanto a Nyusi,
idem: “não tem nada no processo que diz que recebeu algum
dinheiro do grupo Privinvest”. Baptista foi ainda mais longe,
ao desafiar quem tenha provas para que as leve à Procuradoria-Geral da República.
Mas e a Frelimo, senhor juiz?

Extracto que confirma recebimento de dinheiro pela Frelimo

De facto, nunca houve sequer um rumor de que Guebuza tenha se beneficiado do dinheiro das dívidas ocultas,
mas Jean Boustani garantiu no Tribunal de Brooklyn, Nova
Iorque, ter pagado um milhão de dólares a Filipe Nyusi, em
forma de apoio à sua campanha eleitoral em 2014. Para o
mesmo fim, o actual Chefe do Estado terá recebido uma viatura de marca Land Cruiser, adquirida na África do Sul.
Estes dados não constam, porém, dos autos que estão
na posse da Sexta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo, compulsados pelo Ministério Público, e, nesse sentido, a explicação de Efigénio Baptista pode ter alguma lógica, dado que “o que não está nos autos não existe”, como ele
próprio costuma dizer. Só que, ao fundamentar a ausência
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Gregório Leão, ex-director-geral do SISE
de Nyusi e Guebuza com base na alegada falta de indícios, o
didáctico e paciente Efigénio Baptista fez notar a existência
de alguma incoerência na acusação deduzida pela Procuradoria-Geral da República.
O facto é que, se a maioria dos réus está a ser julgada por
haver indícios de recebimento de valores, fica difícil explicar
a ausência do Partido Frelimo, que, ao que se diz, terá recebido 10 milhões de dólares para custear parte das despesas
da sua campanha eleitoral em 2014.
No caso do partido no poder, e ao contrário do que
acontece com Filipe Nyusi, há um documento que não deveria ser negligenciado. Trata-se de um extracto bancário que
confirma uma alegada transferência de três milhões de dólares da conta da Abu Dabhi Mar (parte do grupo Privinvest),
domiciliada no First Gulf Bank, para uma conta identificada
como sendo do Comité Central do Partido Frelimo.
De acordo com o documento em referência, essa transferência foi efectuada no dia 29 de Maio de 2014, pelas 10
horas e 42 minutos. O partido do “batuque e maçaroca”
nunca colocou em causa a autenticidade do extracto. Aliás,
o partido quase que não se tem pronunciado sobre o caso
“dívidas ocultas”.
Perante um indício aparentemente forte como este, causa
alguma perplexidade o facto de não estar no banco dos réus
nenhum responsável do partido que governa Moçambique
desde a independência, o que cimenta a percepção, que se
vai tornando cada vez mais unânime, de que o julgamento
não passa de um “teatro”.

preteridas pelo Ministério Público, o que, na percepção de
Mondlane, consubstancia a ideia de que a “corrupção política” nunca é julgada em Moçambique.
A fonte também considerou ser uma “vergonha” que o
então governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove,
tenha sido arrolado como declarante. Recorde-se que o antigo governador do Banco de Moçambique disse à Comissão
Parlamentar de Inquérito criada para averiguar o assunto
que não tinha qualquer conhecimento das dívidas ocultas.
“[Gove] mentiu”, garantiu Venâncio Mondlane, socorrendo-se dos documentos que foram tornados públicos a
partir dos Estados Unidos da América. “A partir do processo
de Brooklyn, felizmente, tivemos acesso aos despachos do
Banco de Moçambique sobre os financiamentos da ProIndicus e da Ematum. Portanto, ele está envolvido, sim”, conclui
o deputado, acrescentando que “Ernesto Gove é tão responsável nesta matéria quanto o é Manuel Chang”, pelo que estar
como declarante, e não como réu, “é uma vergonha”.
Audição de Gregório Leão: Muita parra e pouca uva
Na semana passada, estavam agendadas as audições de
Gregório Leão e António Carlos do Rosário, mas todos os
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quatro dias (há folgas às quartas) acabaram por ser ocupados pelo antigo homem forte do Serviço de Informação e
Segurança do Estado (SISE), que, no entanto, não acrescentou praticamente nada àquilo que já era de domínio público,
gorando as expectativas de muitos moçambicanos.
Basicamente, Leão não se mostrou disponível para esclarecer nada e não se importou de vender a imagem de um
director-geral irresponsável ou desleixado, dada a quantidade de informações importantes que alegou desconhecer. A
título de exemplo, chegou a dizer que não sabia que Teófilo
Nhangumele, Armando Ndambi Guebuza e Bruno Langa
integraram a comitiva do SISE que visitou as instalações da
Privinvest na Alemanha e em Abu Dhabi. Na mesma senda,
chegou a afirmar em tribunal que assinava relatórios de António Carlos do Rosário sem os ter lido, devido à “confiança”
e à alegada falta de tempo para ler relatórios longos.
Todas as questões consideradas importantes não tiveram
resposta satisfatória por parte do réu, que as remeteu ao antigo director da Inteligência Económica do SISE, António
Carlos do Rosário, na qualidade de Presidente do Conselho
de Administração (PCA) da Ematum, MAM e ProIndicus.
A uma questão sobre os 500 milhões de dólares que
parecem ter desaparecido do radar – nem a auditoria feita
pela Kroll conseguiu apurar o seu paradeiro – Leão disse
que o valor foi aplicado na compra de equipamento militar
e remeteu explicações mais detalhadas a António Carlos do
Rosário.
Relativamente a esta questão, sabe-se que António Carlos de Rosário terá pedido ao ex-ministro da Defesa, Atanásio Ntumuke, para que assinasse um documento confirmando o recebimento do equipamento. Só que Ntumuke se
recusou a assinar, porque não recebeu nem o equipamento
nem o dinheiro.
Leão negou que tenha dado orientação a Cipriano Mutota para desenhar o projecto de protecção da Zona Económica Exclusiva. Disse que essa missão tinha sido dada a
António Carlos do Rosário, homem a quem remeteu todas
as questões chaves para o clareamento das muitas zonas de
penumbra.
Ao fim e ao cabo, pouco terão valido os quatro dias de
audição do esposo da co-ré Ângela Leão, que, de acordo com
o Ministério Público, encaixou cerca de 10 milhões e 400
mil euros da Privinvest, dinheiro que terá sido investido no
mercado imobiliário. Gregório Leão, recorde-se, é acusado
de sete crimes, nomeadamente abuso de cargo ou função,
peculato, falsificação de outros documentos, abuso de confiança, corrupção passiva para acto ilícito, associação para
delinquir e branqueamento de capitais.
A partir de amanhã, 05 de Outubro, é ouvido António
Carlos do Rosário.

“Corrupção burocrática” em julgamento
Em entrevista que fez manchete na nossa edição 423, o
deputado da Assembleia da República Venâncio Mondlane
disse que, na tenda do Estabelecimento Penitenciário Especial de Máxima Segurança da Machava, está em julgamento
aquilo a que chamou de “corrupção burocrática”, fazendo
notar que só estão no banco dos réus meros executores.
“Quem está ali [no julgamento]? O director-geral do
SISE (Gregório Leão) é um indivíduo operativo; o director
da Inteligência Económica do SISE (António Carlos de Rosário) é um indivíduo operativo; o director do Gabinete de
Estudos e Projectos do SISE (Cipriano Mutota) é um indivíduo operativo; Teófilo Nhangumele é um operativo; Bruno Langa é um lobista; Ndambi Guebuza é um lobista; Inês
Moiane é operativa; o Fabião [Mabunda], Zulficar [Ahmad],
toda essa gang é de lobistas e lavadores de dinheiro”, disse o
político.
Figuras como Armando Guebuza (Presidente da República à data dos factos), Filipe Nyusi (ministro da Defesa à
data dos factos), Alberto Mondlane (ministro do Interior à
data dos factos), entre outras com poder decisório, foram

António Carlos do Rosário é o homem que se segue
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DÍVIDAS OCULTAS: MUCHANGA QUER QUE PR SE EXPLIQUE

“O silêncio não abona a seu favor”

A

ausência de tomadores de decisão na tenda do Estabelecimento
Penitenciário Especial de Máxima Segurança da Machava suscita muitas dúvidas em torno da seriedade do
julgamento do caso das dívidas ocultas, com
vários actores a sugerirem tratar-se de um
processo “só para o inglês ver”. O presidente
da Nova Democracia, Salomão Muchanga,
alinha no mesmo diapasão e considera que
não haverá uma justiça “justa e equitativa” a
pescar-se só no “aquário”. Muchanga também
propõe que o Chefe de Estado, bastas vezes
citado como tendo liderado as reuniões do
Comando Operativo das Forças de Defesa e
Segurança, esclareça aos moçambicanos sobre o seu envolvimento ou não no processo
que culminou com o endividamento ilícito do
Estado moçambicano.
D&F Texto: Arão Nualane

É o líder da Nova Democracia, um movimento político novo, que teve, em 2019, a sua primeira experiência eleitoral. Ao contrário de muitos,
tem se mantido interventivo, apesar de não estar representado na Assembleia da República. A
Nova Democracia tem assumido posição sobre
diversas matérias da vida política, económica e
social do país, e foi nesta linha que Salomão Muchanga aceitou falar ao Dossiers & Factos sobre
o caso “dívidas ocultas”, fazendo uma análise do
julgamento, que decorre na Sexta Secção do Tri-

Líder da ND diz que Nyusi, ao calar-se, está a consentir as acusações

bunal Judicial da Cidade de Maputo. Acompanhe
o raciocínio do antigo presidente do Parlamento
Juvenil.

Receberam 10 milhões de dólares de fóruns criminosos. Só isto é suficiente para
ilegalizar este partido. É facto, o PR, Filipe Nyusi,
nunca veio a público falar. Ele não fala ao seu patrão. Isto não é próprio de um estadista. Ele deveria ficar preocupado pelo facto de seu nome ciclicamente ser apontado como beneficiário disto
tudo. Tendo as imunidades que tem, um adversário tremendo da Justiça nacional, não é nem
fácil nem possível aferir em que grau está envolvido nesta tramóia. Mas é um silêncio cúmplice.
Ninguém fica tão calado diante de tamanha acusação, tampouco alguém da dimensão do PR.

“O regime superou o limite do absurdo”
Dossiers & Factos (D&) – Está a decorrer o
julgamento das dívidas ocultas. Algumas vozes
dizem que se trata de um julgamento político.
Qual é o posicionamento da Nova Democracia?
Salomão Muchanga (SM) – Pensamos que
há duas dimensões hipotéticas a considerar: uma
política, que tenta dar um jeito à imagem do
partido dos 10 milhões de dólares, severamente
presente neste escândalo financeiro, que se auto-exclui e demarca-se do escândalo, mesmo tendo
se beneficiado. Há uma grande quantidade de
militantes nos media que tentam, a todo custo,
fazer-nos acreditar que o partido-Estado e sua
actual liderança não são parte do calote, e usam
de todos os meios ao seu dispor para elaborar
uma imagem nítida e colocar uma fronteira física
entre o escândalo e o ex-partido libertador. Uma
segunda dimensão tem que ver com as clivagens
internas entre grupos de interesses e interesses de
grupo, que, a um estilo silencioso e de máfia política, travam uma tremenda guerra interna, que
tem influenciado a gestão pública, com uma acção danosa ao tecido social moçambicano, fazendo prosperar a exclusão e pobreza extrema. Para a
Nova Democracia, o julgamento em curso tem de
chamar os decisores. Este julgamento visa, essencialmente, encobrir as gangues acampadas no Estado, que tomam e privatizam o país ao longo de
46 anos e nos vários momentos e contextos, para
dele tomarem partido e defraudar as colectivida-
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des e a sociedade moçambicana. Neste momento,
à nora, dentro e internacionalmente, procura, a
todo vapor, fazer acreditar a comunidade internacional que há um interesse em responsabilizar
as pessoas envolvidas, mas o faz de forma subtil
e marginal, com actores insignificantes, a medir
pelo dano financeiro em julgamento na BO.
D&F – Temos um julgamento que revela
nomes de dirigentes que, aos olhos de muitos,
eram tidos como sérios, e, no entanto, há evidências de que possam ter estado envolvidos.
Que impacto isso pode ter na sociedade?
SM – O regime superou o limite do absurdo
e extravasou o aceitável. Em vários momentos e
contextos associam-se para delinquir, usando
o povo e, meia volta, os seus actores, que num
contexto são criminosos ostensivos, logo depois
aparecem vestidos de cordeiros, aparentemente
transformando-se em agentes da luta contra um
mal que criaram e têm consciência de o ter praticado. Uma inquisição judicial limpa, imparcial
e justa, primeiro, determinaria que fosse levada
toda a entidade envolvida directa ou indirectamente, para que o julgamento e consequente responsabilização também fossem justos e equitativos. Abundam evidências de muitos envolvidos,
a nomenclatura e descendentes de membros da
Frelimo beneficiaram-se do calote, mas assiste-se
a um silêncio. Os deputados da Frelimo na Assembleia da República deveriam ser igualmente
pronunciados, para aferir com que bases legalizaram e aprovaram as dívidas ocultas, mesmo
diante de um comando distinto do Conselho
Constitucional. Para nós, ignorar o comando supremo daquela instituição é o mesmo que dizer
que a Assembleia da República, o Governo, etc.
são superiores àquele órgão decisório de soberania. Nitidamente, houve e há pessoas envolvidas
e que receberam luvas do calote naquele órgão de
soberania e em tantos outros, e que continuam
gozando da sua liberdade e a utilizar os valores
das dívidas ocultas, em prejuízo do povo moçambicano. Repare que este Governo inicia seu processo de gestão com muitos sequestros e mortes
de cidadãos que ousaram denunciar ou criticar
um determinado assunto, num expresso aviso de
‘quem se meter com a nossa desordem e roubalheira tem um preço a pagar’.
D&F – Há informações que mostram que
uma parte do dinheiro foi usada para financiar
a campanha do Partido Frelimo e do seu candidato e actual Presidente, Filipe Nyusi. Na sua
opinião, qual deve ser a postura do PR perante
estes factos?
SM – Receberam 10 milhões de dólares de
fóruns criminosos. Só isto é suficiente para ilegalizar este partido. É facto, o PR, Filipe Nyusi,
nunca veio a público falar. Ele não fala ao seu
patrão. Isto não é próprio de um estadista. Ele
deveria ficar preocupado pelo facto de seu nome
ciclicamente ser apontado como beneficiário
disto tudo. Tendo as imunidades que tem, um
adversário tremendo da Justiça nacional, não é
nem fácil nem possível aferir em que grau está
envolvido nesta tramóia. Mas é um silêncio cúmplice. Ninguém fica tão calado diante de tamanha
acusação, tampouco alguém da dimensão do PR.
Ele precisa de se redimir e comunicar ao povo so-
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Muchanga firma que com Guebuza como declarante, tudo pode acontecer

bre esta matéria. Diz o adágio popular que “quem
cala consente”, mas, mais do que isso, a ostensiva
vida palaciana de 2014, que passou a rarear com
o despoletar das dívidas ocultas, denuncia os protagonistas. O silêncio não o abona nem o protege
da cumplicidade, porque é apenas uma questão
de tempo. Ele será responsabilizado neste ou
em qualquer momento que for objectivamente
necessário.
D&F – O antigo Chefe de Estado Armando
Guebuza será ouvido como declarante em Dezembro. O que se pode perspectivar em relação
à aparição de Guebuza no Julgamento?
SM – Dois aspectos: uma revanche ao partido
do desgoverno que escolheu a ele para humilhar
e deixar tantos outros. Provavelmente, traga “revelações vermelhas”. Por outro lado, podemos ter
um Guebuza de solidariedade com a sua Frelimo,
que não dirá nada e cujo discurso girará em torno do amor à pátria, do seu nacionalismo e outros discursos de praxe. Lembre-se que é um dos
maiores intérpretes da Frelimo. Tudo pode acontecer e nada será como antes.
“Não se pode pescar apenas no aquário”
D&F – O que acha da forma como o processo foi montado e está a ser conduzido?
SM – É preciso notar que este julgamento
está enfermo de incongruências e impossibilidades, umas criadas de propósito e que têm que
ver com o querer mostrar e não propriamente
julgar o problema, com as finalidades acima referenciadas. Ou por outra, é um julgamento que
trata o mesmo problema com pesos diferentes.
Se há funcionários do Estado a serem julgados,
porque envolvidos, como é que entidades decisórias estão a passear pelas ilhas do país? Não se
pode pescar apenas no aquário. Toda a evidência
remete à ideia de que estas entidades conhecem

os projectos, decidiram sobre estes. Como julgar
os facilitadores e ignorar os decisores a todos os
níveis?
ADIN será um festival financeiro no bolso dos camaradas
D&F – A questão que se segue não tem
nada que ver com o julgamento, mas é um
assunto candente: Como é que olha para
o desempenho da Agência de Desenvolvimento do Norte (ADIN)?
SM – A história das agências de desenvolvimento em Moçambique tem características, muitas vezes, semelhantes e, no fim
das mesmas, descobre-se que foram instaladas para viabilizar o mesmo tipo de crimes
de desvios de fundos do Estado, em todas
elas. A título de exemplo, temos a Agência
do Zambeze, que há quase 20 anos não se
pode festejar os frutos do seu contributo. O
FDA foi outra tipificação de agência que foi
um total festival financeiro no bolso dos camaradas. Agora esta, que tendo iniciado a
sua gestão com um sonolento ancião, assessorado pelo agora ministro da Agricultura,
cujo nome é citado em acções criminosas
que a Justiça não quer investigar, aparece
com anúncios de financiamento de cerca de
um bilião de dólares americanos, que esperamos que passe da Assembleia da República para ser confirmado, porque aquelas não
analisam nem questionam, só aprovam e
aplaudem qualquer coisa, basta que venha
do partido-Estado. Não há expectativa de
que esta agência contribua para eliminar a
pobreza. A medir pelos seus intervenientes,
não duvidamos de que se aproxima um festival financeiro na bolsa daqueles. Não temos
nada, nem agência, nem desenvolvimento.
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Cadê os defensores da moralidade na actualidade?
– Parte I
Sérgio dos Céus Nelson

Em muitos anos, a moral foi um tema
que definia comunidades ou povos. Os
defensores incansáveis da moral (que poderei tratar por “moralistas”) sempre procuraram colocar na mente dos indivíduos
a necessidade de preservar as boas maneiras, como forma de criar uma sociedade
“ideal”, onde reinasse o respeito, não só um
para com o outro, mas também o respeito
pelas “normas” sociais.
Hoje em dia, falar de moralistas parece
ser falar da existência de Jesus Cristo, que
muitos preferem ver com os seus próprios
olhos. As escolas moralistas parecem ter
sido extintas e, com isso, os debates sobre
a moralidade se foram reduzindo aos poucos, trazendo ao mundo um caos que não
se consegue controlar, bastando olhar para
os últimos cenários, que mostram que a
humanidade parece ter perdido o controlo
das coisas, do respeito, da honestidade, da
ética e da dignidade.
Sendo a moral um conjunto de regras
e prescrições a respeito do comportamento e de conduta considerado como válido
dentro de uma sociedade, comunidade ou
grupo de indivíduos, ela, ao mesmo tempo,
serve como instrumento para mensurar o
estado de consciência dos indivíduos. Tal
“estado de consciência” seria perceber se os
indivíduos percebem como agem, por que
assim agem, ou ainda se percebem a gravidade dos actos que cometem.
Ainda que a moral não seja uma lei que
deve ser cumprida, aliás, até a própria lei
não foi feita para ser cumprida, porém,
quem não a cumprir pode ser sancionado (contradição da lei), há, na moral, de
forma implícita, regras que, quando não
cumpridas, definem os indivíduos (bons
ou maus?).
Se, por exemplo, formos a analisar os
últimos cenários das carnificinas dos óleos
e gasolinas derramadas sobre os corpos
de Homens, poderíamos perceber que há,
provavelmente, uma necessidade não só
de se discutir a sanidade mental dos crimi-

nosos, mas também debater a moralidade
nas sociedades actuais. Poderia ser essa
uma forma de reconfigurar e restaurar a
estabilidade ideal nas sociedades. Mas falo
da estabilidade no sentido relacionamento
Homens para Homens, porque este é o que
nos vai permitir aferir se tais relações são
frutíferas ou delas surgem rivalidades.
Perguntar sobre os moralistas na actualidade me parece crucial, sobretudo se formos a perceber que os temas sobre política
passaram a definir o rumo mundial, aliás,
sempre definiram. Mas mesmo quando a
política surge, a moral existia até para definir aqueles que, na altura, chamaríamos
de líderes, hoje chefes. Neste caso, acredito
que o mundo está numa fase de se despir,
uma fase de nudez relativamente aos valores, nomeadamente o bom carácter, a verdade, o respeito entre os Homens.
Estamos num cenário em que os pensamentos de que “cada um deve lutar pela
sua vida” ou que “não adianta agradar a todos porque é impossível” fazem dos indivíduos ignorantes, não por natureza, mas
por aceitação e decisão, criando na sociedade o que eu chamaria de alienação dos
valores morais entre relações humanas.
Eram considerados morais, num passado recente, os Homens que respeitavam os
mais velhos, que sabiam ceder espaço aos
deficientes, aqueles que sabiam ser e estar na sociedade, tal saber ser que incluía
a postura, a forma como se apresentavam,
etc.
Olhando para estas (algumas) características daqueles que seriam moralmente
aceites, podemos indagar o tipo de moralidade que precisamos no século XXI, ou se
a moral sempre exaltada tem espaço e aceitação nos tempos actuais. Ora vejamos,
estamos em cenários de autêntica ruptura com as coisas básicas que definiam os
indivíduos.
Por um lado, temos o respeito que passou a ser uma utopia e um “desconhecido”
para muitos indivíduos a quem falta “se-

renidade” suficiente para, de boa forma,
dirigir-se a um mais velho, mostrando que
as boas maneiras não foram esquecidas.
Estamos num mundo em que, se formos
a pensar pornograficamente, o sexo (prática sexual) reconfigurou-se como sendo
um acto entre parentes e filhos (através de
estupros ou de forma acordada), a nudez
foi levada até aos padres nas capelas e estes rompem com as devoções, promessas
feitas durante a sua consagração (atrasada,
dizem os Homens sobre a Igreja Católica,
que não quer autorizar o casamento dos
padres, talvez por isso irmãs ficam grávidas e padres acumulam filhos, sem falar
dos papas, cardeais que fazem coitos com
criancinhas – só visitando a pesquisa do
“The Boston Globe” para estar um pouco
a par do assunto que trouxe à tona numerosos membros da Igreja que abusavam de
crianças), o que leva A. DE ST. EXUPÉRY
a dizer que “Hoje o cristianismo se tornou
um elemento conservador”, mas tal conservadorismo põe em causa os próprios
valores morais do cristianismo.
Não discutir a moral significa que preferimos a galinha ao ovo, sem saber que do
ovo a galinha nasce, ou é escolhermos o
ovo em detrimento da galinha, sem saber
que da galinha o ovo é retirado. Ou seja, os
problemas que se tem debatido na actualidade parecem, de algum modo, uma continuidade de uma cegueira mundana que
não percebe que, sem incluir os aspectos
morais em suas decisões e ensinamentos,
os Homens continuarão a ser o que o mundo ou as vivências lhes ensinaram a ser.
Escrevo este pensamento lembrando-me da ideia de que a moral não é totalitária. Ou seja, o considerado moral num local pode não ser aceite numa outra região.
Porém, tal facto não ridiculariza o pensamento de que a moral aceite em determinados locais, comunidades, precisa ser
ressuscitada e colocada na mesa de debate
para que se possa perspectivar o rumo das
sociedades.
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Educar a criança é desafiar o futuro!
Fernando Benzane

No texto anterior, a abordagem foi relativa ao papel dos pais na educação dos filhos, papel que, nos dias de hoje, muitos
deles relegam a terceiros, em particular à
escola. Aliás, muitos pais não reconhecem
tal papel como seu dever, apesar de depositários de valores e princípios morais de uma
sociedade.
A abordagem do presente texto é relativa ao papel complementar da família na
formação do indivíduo. Importa fazer uma
ligação das responsabilidades directas para
com o futuro da criança, continuidade da linhagem familiar. Não obstante a função de
educar, de fornecer a educação formal, ser
responsabilidade da escola, a família é responsável por munir ou fornecer conhecimentos, o afecto e o amparo social à criança.
Lembrar que família é uma sociedade natural formada por pessoas em virtude dos
laços sanguíneos, civis e afectivos. Os pais
são legítimos representantes legais dos filhos menores (crianças), os quais ainda se
encontram em situação de vulnerabilidade
até alcançarem a capacidade plena. Diante
da necessária representação, o Estado moçambicano prevê determinadas responsabilidades [dos pais] para com os seus filhos,
dentre as quais estão os deveres com relação aos aspectos educacionais de seus participantes. Em Moçambique, a educação é
um direito fundamental e irrenunciável, de
acordo com o artigo 88 da Constituição da
República em vigor.
É suficientemente claro que quem tem o
dever de assegurar o referido direito constitucional, a bem da criança, são os pais e
a família, pois é seu papel exclusivo, e não
delegável, assistir, criar e educar os filhos.

Neste sentido, a família tem a função de
proporcionar um ambiente aceitável para o
desenvolvimento das crianças.
Os pais e a família não devem esperar que
a escola cumpra a tarefa moral de educar
seus filhos sob seu olhar impávido. Os pais
e a família não devem tornar-se telespectadores ou simples assistentes de um processo
em que são chamados à responsabilidade
natural. Impõe-se uma acção directa e colaborativa dos pais e da família.
A partilha destas responsabilidades entre
a família e a escola não tem sido efectiva.
Muitos pais relegam tudo para o Governo,
numa clara recusa de assumirem o seu papel,
através da sua comparticipação no processo
educativo dos filhos. Passam tempo a procurar escolas com ensino de melhor qualidade, escolas onde estudaram figuras renomadas, como Luther King, Nelson Mandela,
para matricularem seus educandos.
Estes custos que resultam do investimento na instrução do filho fora do país em detrimento de um investimento interno para
uma educação e instrução internas de qualidade são desnecessários. São estes pais que
criam escolas estratificadas no país, porque
os seus filhos estudam fora do país, em prejuízo dos filhos do povo.
Muitas famílias recusam-se a comparticipar na conservação de escolas onde seus
educandos se preparam para os desafios do
futuro, alegadamente porque o Governo é
que deve realizar essa tarefa. Mas quando
foi a vez de edificar o cenáculo, na Av. 24 de
Julho, e outros tantos templos, não chamaram o Governo para essa responsabilidade.
Curioso é que não temos certeza de que
os nossos filhos continuarão nos templos
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DE VOLTA À TERRA DA BOA
GENTE!

A partir do dia 10 de Outubro voe de Maputo para
Inhambane às Quartas-Feiras e Domingos.

DOMINGOS

QUARTAS-FEIRAS

VOOS COM ESCALA EM CHIMOIO

MAPUTO-INHAMBANE

11:00H | 12:00H

MAPUTO-INHAMBANE

11:00H | 14:35H

COMPRE JÁ O SEU BILHETE!

INHAMBANE-MAPUTO

12:30H | 16:05H

INHAMBANE-MAPUTO

15:05H | 16:05H

Visite www.lam.co.mz, Lojas LAM, ligue para
1737 ou contacte a sua Agência de Viagens.

que hoje contribuímos para construí-los,
mas a escola é património inalienável de
uma sociedade, que vai se transmitindo de
geração em geração, não sendo estranho
que, numa escola, tenham sido alunos avós,
pais, filhos e netos de uma família.
É urgente que a família repense no que
quer que as crianças de hoje sejam amanhã,
contribuindo com actos para a melhoria das
condições de aprendizagem da criança na
escola. O Governo alocou carteiras em muitas escolas do país, mas devido à ausência
da parceria família-escola, as crianças voltaram a sentar no chão. Membros da comunidade encarregaram-se de fazer desaparecer
as carteiras, usaram a madeira para outros
fins, incluindo como combustível lenhoso.
Quando isto acontece, a pergunta que
não quer calar é: onde está a função social
da família, de proporcionar um ambiente
saudável para um desenvolvimento digno às
crianças, pois estas devem ser moldadas de
acordo com os valores que lhes são repassados pela e na família?
A família não deve esperar pelo resultado
do trabalho da escola, a família deve esperar
que na criança se reflicta o seu papel. Nos
últimos dias, tem sido razão de um barulho
ensurdecedor para uma família contribuir
com apenas 100,00 MT para todo o ano,
tendo em vista a conservação da escola e todos os móveis e imóveis nela existentes, que
permitem um ambiente favorável à aprendizagem, factor importante para a obtenção
de um sucesso mensurável. Estamos a falar
de um valor ínfimo que, naturalmente, a
cada santo Domingo, os mesmos pais contribuem para a edificação de igrejas neste
vasto país.
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COVID-19, uma medida de relaxamento com fortes sinais de dor e
luto.
Tudo depende de nós.
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

O chefe de estado fez sua comunicação
ao país, anunciando uma série de medidas,
o que inclui abertura das praias aos banhistas. Na sua comunicação, o Presidente Nyusi
dava a enteder, pela forma como se dirigiu
aos moçambicanos, que tudo permaneceria
na mesma. Suas primeiras palavras deixavam uma certa dúvida sobre os avanços, mas
enganu-se quem pensou assim e acreditou
nas primeiras frases lidas e no semblante do
Chefe do Estado.
Há mexidas, sim. O relaxamento foi
anunciado em forma de uma bomba, para
o agrado de todos aqueles que continuavam
grudados aos aparelhos rádio-televisivos
para acompanhar a comunicação. O chefe
disse que, nas análises cuidadosas feitas na
comissão científica instituída para a monitorar esta pandemia, o grupo foi consensual
na ideia de que devia haver algum tipo de
relaxamento das medidas da Covid-19, tendo como base de sustento os encorajadores
resultados verificados no decurso do mês de
Setembro. É que foi em Setembro que conseguimos reduzir taxas de incidência de novas
contaminações, o que inclui também a redução de números de novos óbitos, precipitando a abertura de alguns serviços, mesmo que
de forma tímida.
Diz o presidente haver moçambicanos
que mostraram com A+B compromisso sério
para com a luta contra a COVID-19. No leque
dos elogiados, o presidente Nyusi faz menção
à entrega inegável nas acções de testagem e
vacinação, contrariando alguma opinião
pessimista de alguns outros concidadãos.
Há uma tendência generalizada de promover
uma corrente de informação não certa em
relação aos benefícios e vantagens da vaci-

na da Covid-19. Por exemplo, no leque desta
desinformação, há quem afirme que a vacina
da Covid-19 tem apenas eficácia para assegurar a elevação da imunidade contra a Covid
no período de dois anos apenas. As pessoas
menos informadas estão receosas em tomar
a vacina por conta destas interpretações que
não apresentam nenhum cunho científico.
Para o Presidente da República, é em reconhecimento destes moçambicanos comprometidos com a causa da saúde que vale
a pena reduzir ou minimizar estas medidas
como forma de encorajá-los a desenvolver
mais acções de prevenção e mitigação dos
efeitos da Covid-19. São estes bons resultados
que fizeram com que a nação moçambicana, ainda que em estado de timidez, se mergulhasse num ambiente de “tranquilidade”
e relaxasse as medidas. Isso serve, até certo
ponto, de um presente para os moçambicanos aqui classificados como exemplares. Porém, um dado nos salta à vista. Festejar hoje
algum esforço colectivo para o controlo da
Covid não é nada mau se formos exímios
cumpridores e respeitosos com as normas
aqui apresentadas como forma de evitar
qualquer tipo de saturação e consequente incapacidade dos serviços de saúde por conta
desta pandemia.
É preciso valorizar cada conquista aqui
referenciada e, para tal, é importante que se
eleve a consciência individual e colectiva, demostrando atitudes e forma de agir diferentes. Precisamos, de uma forma escrupulosa,
cumprir com as medidas orientadoras para
que não tenhamos recuo no que já foi decidido. Aliás, o próprio Presidente disse que,
caso não haja respeito pelo decreto, não há
dúvida de que o recuo será mesmo accionado.
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É preciso evitar o que se observou na semana que se seguiu ao relaxamento de algumas medidas. Temos que saber diferenciar o
relaxamento da abertura total de todas as actividades realizáveis em condições normais
ou naqueles moldes em que todos almejamos. Os aglomerados, acompanhados de
sessões intermináveis de consumo de álcool,
o não uso de máscaras, a falta de desinfecção
ou lavagem das mãos não podem ter espaço
na nossa sociedade. Reconhecendo o retrocesso que estas atitudes podem trazer, aqui
queremos chamar atenção para um cuidado
a dobrar. Até porque as medidas anunciadas
têm um efeito social e económico positivo.
Mandar abrir escolas e assegurar o regresso
às aulas é um facto importante para a saúde
mental das crianças. Nossos filhos passavam
por um tipo de pressão e desconforto pelo
facto de não poderem ir à escola. Está bem
acertada esta medida, assim como também
está acertada a abertura de actividades religiosas. Enfim, temos medidas à altura para
que algo de positivo possamos ter de volta.
Mas, atenção, a consciência de cada um é
que vai determinar se vale a pena ou não
manter o prometido e anunciado pelo Chefe
de Estado.
Se queremos também voltar à vida normal, tal como pode se acompanhar noutros
quadrantes, a receita principal é a mudança
de comportamento e atitude negativa face à
esta doença.
Precisamos, sim, de uma sociedade cumpridora das normas emanadas para a luta
contra a Covid-19. Precisamos de parar com
comportamentos e atitudes de arruaça, pois
isto não nos levará a lado nenhum.
O nosso maior valor é a vida.
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Fugiu de casa por ouvir feiticeiros a
planearem comer a filha
Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Dimande, apelido ou nome fictício que atribuo ao protagonista
desta história, é um cidadão natural de Mandlakazi, província de
Gaza, sul de Moçambique.
Era funcionário dos Caminhos
de Ferro há muitos anos. Tinha
cerca de 24 anos quando conheceu
sua namorada, que acabou sendo
sua esposa. Depois de cumpridas
as formalidades tradicionais em
ambas as famílias, passaram a viver juntos, mas na casa dos seus
pais, num quintal enorme, como
é característico daquela região.
Meses depois, a esposa, Safira, também nome fictício, ficou
grávida e, quando já tinha quatro
meses de gestação, ou seja, quando começava a notar-se o crescimento da barriga, começou a viver momentos de muito pavor nas
noites.
Importa referir que Dimande
trabalhava em turnos, isto é, certas semanas trabalhava nas noites.
Era nestas semanas que a esposa ficava a passar por momentos
de verdadeiro susto, porque, no
meio da noite, de forma estranha,
a porta da cabana onde dormiam
abria-se, permitindo a entrada
de corujas, que se dirigiam para
cima da barriga dela e saltitavam,
para além de fazer outro tipo de
movimentos.
Sim, assim ao alto não parece
real, mas porque a situação não
passava, ela confidenciou o assunto a uma das irmãs do seu esposo, que se voluntariou a passar

algumas noites com ela e testemunhou o triste cenário.
O esposo dela nunca quis aceitar que tal ocorresse, até porque
nas semanas em que ele estivesse
em casa, aquilo não acontecia. No
entanto, e porque a vida seguiu
com o sofrimento nocturno da
gestante, acabou chegando a data
do parto e nasceu uma menina.
Certo dia, de noite, passavam
poucos minutos das 20:00 horas,
em época de verão, Dimande regressava do serviço e, quando
chega em casa, passa próximo da
pequena cozinha, do tipo palhota
e coberta de capim, e ouve vozes
masculinas lá dentro a conversarem, e todas eram de pessoas conhecidas, incluindo a do próprio
pai.
Os que conversavam não sabiam que por fora alguém ia passando e com o ouvido aguçado,
atento ao que iam dizendo no
interior: na verdade, falavam da
recém-nascida filha de Dimande,
que já contava com pouco mais de
1 mês de vida.
Falando na língua local, xichope, o avô da bebé, ou seja, o pai de
Dimande, respondia aos presentes comparsas: “sim, posso pagar
a minha vez. A criança já nasceu
e já tem idade para ser comida e
podemos comê-la”.
Haaaaa, não imagine, caro leitor, o pavor que se apossou de
Dimande. Nervoso, atrapalhado
e com desespero antecipado, di-

rigiu-se aos seus aposentos e, de
imediato, ordenou a esposa para
que arrumasse o pouco que podia
para que saíssem naquela mesma
noite.
Como se não bastasse, dirigiu-se à casa principal dos pais para
levar a mãe, que passava por constantes maus tratos do pai, e com
as duas fugiu de casa, sem que o
pai se apercebesse, porque ainda
se encontrava a discutir planos
de feitiço na cozinha com outros
seus pares.
Dimande saiu e foi caminhando
durante a noite toda, na companhia da mãe, esposa e da pequena
filha. O destino foi a antiga cidade de João Belo (Xai - Xai), onde
se instalou e viveu um mês e meio,
enquanto procurava outros voos.
Na verdade, a vida de Dimande
era de muito medo e completamente desorganizada, e o sonho
dele era de viver o mais longe
possível de onde seu pai estava,
e assim aconteceu. Conseguiu,
por fim, chegar à vila da Namaacha, onde se instalou, tendo vivido por lá toda a sua vida, sem
nunca mais escalar a terra que o
viu nascer, muito menos voltar a
reencontrar-se com seu pai.
Para além da sua primeira filha, Dimande fez outros nove, totalizando o número de 10 filhos.
De referir que nem ele, nem a esposa, e muito menos os filhos voltaram à terra natal. Motivos para
questionar se a feitiçaria existe ou
não?
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CIDADÃ RUANDESA CONDENADA POR CRITICAR PAUL KAGAME

“Braço direito” de Moçambique aumenta
níveis de intolerância

U

ma influenciadora digital ruandesa foi recentemente condenada
a 15 anos de prisão por criticar o
presidente Paul Kagame. Este facto confirma os níveis crescentes de intolerância do regime ruandês face ao “pensamento
diferente”, uma situação que também preocupa parte da sociedade moçambicana, dada a
cada vez mais estreita ligação entre Moçambique e Ruanda.
D&F Texto: AmadCanda

Yvonne Idamange é youtuber, e recorreu ao seu
canal para criticar Paul Kagame por, alegadamente,
“promover a ditadura e explorar o genocídio sem dar
bem-estar suficiente aos sobreviventes”. As autoridades ruandesas entenderam isso como incitação à violência e instauraram um processo contra a influenciadora digital.
Recentemente, foi proferida a sentença. A mãe de
quatro filhos, que também é sobrevivente do genocídio do Ruanda, foi condenada a uma pena de 15 anos
e a uma multa de dois mil dólares, escreve a Voz da
América (VOA).
Em Fevereiro deste ano, Idamange tinha sido detida pela Polícia, acusada de “exibir um comportamento que mistura política, criminalidade e loucura”.
A mulher, de 42 anos, tem relativa influência sobre
uma boa franja da sociedade ruandesa, pelo menos a
avaliar pelas estrondosas estatísticas do seu canal do
Youtube. De acordo com a VOA, o canal tem cerca de

19 mil assinantes e uma média de 100 mil visualizações por vídeo.
São números que incomodam sobremaneira o regime de Paul Kagame, que procura silenciá-la a todo
o custo, recorrendo, para tal, às instituições de justiça.
Máquina de repressão estende-se a Moçambique
Yvonne Idamange é só uma entre as várias vítimas
da perseguição levada a cabo pelo regime de Kigali. Ainda este ano, Innocent Bahiti, um jovem poeta
bastante crítico ao regime, desapareceu. Desconfia-se
que também ele tenha caído nas malhas do opressor
governo de Paul Kagame. Mas a máquina de perseguição do Ruanda é um polvo com tentáculos para lá
das fronteiras ruandesas e, aparentemente, com cada
vez mais acção em Moçambique.
O episódio mais recente é o assassinato de um refugiado ruandês em Moçambique, que se deu na noite do último dia 13 do mês de Setembro. Revocant
Karemangingo, que residia em Moçambique desde
a década 90, foi assassinado por “desconhecidos” no
município da Matola, na província de Maputo, e a comunidade ruandesa em Maputo não tem dúvidas de
que tal facto tem motivações políticas.
“Desde que a força ruandesa está em Cabo Delgado, vivemos numa situação de insegurança. Todos
os dias os meios de comunicação do Ruanda falavam
de seu nome e de outros irmãos que estão a ser caçados pelo regime. Já estávamos à espera que a qualquer
momento isso ia acontecer. Informámos ao Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados que havia essa
ameaça, mas nada foi feito”, disse o presidente da Associação dos Ruandeses em Moçambique, Cleophas
Habiyareme, citado pelo jornal Evidências.
Lembre-se que, em 23 de Maio do presente ano,
foi reportado o desaparecimento de um jornalista

Yvonne Idamange, influenciadora digital

Revocant Karemangingo, poeta
ruandês asilado em Moçambique. Ntamuhanga Cassien terá sido sequestrado na Ilha de Inhaca, província de Maputo, onde residia e desenvolvia actividades
comerciais. De acordo com vários órgãos da Imprensa moçambicana, aquele terá sido levado por elementos trajados de uniforme da Polícia da República de
Moçambique (PRM).
Cassien foi condenado a uma pena de 25 anos de
prisão por crimes de alegada conspiração contra o
governo local e cumplicidade em acto terrorista. Em
2017, conseguiu fugir da cadeia, em Kigali, e veio a
Moçambique, onde conseguiu o estatuto de refugiado.
Há quem diga que a entrega ou eliminação dos
“inimigos” de Paul Kagame faz parte do acordo à luz
do qual as Forças de Defesa do Ruanda estão a apoiar
as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique no
combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Por outro
lado, alguns sectores da sociedade mostram-se preocupados com o estreitamento das relações entre Filipe Nyusi e Paul Kagame, receando que Moçambique
possa copiar os métodos de repressão do seu grande
aliado.

Mas a máquina de perseguição do Ruanda é um
polvo com tentáculos para lá das fronteiras ruandesas e,
aparentemente, com
cada vez mais acção
em Moçambique
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REVENDO POSICIONAMENTOS DE VERÓNICA MACAMO

“Não morria de amores pelo cargo
de Presidente da AR”

A

o longo dos seus quase 10 anos
de existência, o Dossiers & Factos
teve oportunidade de conversar
com diversas personalidades de
peso do nosso país, em forma de grandes entrevistas. Resultaram destas conversas declarações e pensamentos marcantes e, que, em
certos casos, nos convocam para uma reflexão
sobre como queremos construir o país. Verónica Macamo, membro da Comissão Política
da Frelimo há mais de 20 anos, foi uma das figuras com quem tivemos o privilégio de conversar e, nesta edição, recuperamos algumas
das passagens mais interessantes desse diálogo. Macamo fala da forma como vê a política,
da democracia interna na Frelimo, bem como
do seu trabalho, na altura, como Presidente
da Assembleia da República, cargo pelo qual
“não morria de amores”. Acompanhe algumas das ideias políticas da actual ministra
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, extraídas de uma entrevista de 2015. De referir
que algumas das perguntas constantes desta
entrevista têm alguma ligação política com
a actualidade, motivo suficiente para questionar se a nossa entrevistada pensa ainda da
mesma forma.
D&F Texto e fotos de Serôdio

Towo

D&F – Vive fazendo política. Para si, é fácil viver de

(e na) política?
VM – Hum! Não sei se é fácil fazer política. Acho que
depende dos contextos. Por exemplo, eu defendo que política é a maneira de usar os esforços de cada um para o
bem-estar dos outros. Deste ponto de vista, é difícil, mas
é uma maneira que vale a pena, porque se a pessoa veio
ao mundo para fazer alguma coisa por este mesmo mundo, deve fazer algo para os outros. No entanto, é possível
fazer algo sem olhar para os ganhos, mas preocupado em
desempenhar a missão da melhor maneira, e aí, em algum
momento, podemos dizer que valeu a pena ter vindo ao
mundo.
D&F – Como fazedora de política, acha que ela [a
política] tem lógica?
VM – Acho que sim. Depende da forma como ela é
levada e como é tratada, mas, atenção, não estou a falar de
politiquices, falo de política. Porque ela pode ser entendida
como a arte de alguém querer tirar vantagens a todo custo,
sem olhar para os meios, ou passar por cima de alguém,
vigarizar o adversário, é isto que eu chamo de politiquices.
No entanto, eu considero político aquele que exerce esforços para trazer resultados ao seu grupo. Mas tenho dito às
pessoas, até aos meus filhos, que a bondade só traz ganhos
para quem a pratica, ou seja, para o próprio dono. Se repararmos, podemos ver que, cedo ou tarde, o maldoso paga
a factura da sua maldade. No entanto, eu vejo a política
desta maneira, e sublinho que há políticos que a fazem seriamente e há aqueles que não a fazem de forma séria.
“Frelimo pratica democracia até às últimas
consequências”
D&F – Verónica Macamo tem mais de duas décadas como membro da Comissão Política da Frelimo. Qual das versões do órgão foi o mais forte,
atendendo e considerando as mexidas que foram
acontecendo?

Verónica Macamo é agora chefe da diplomacia moçambicana

VM – É relativo, porque cada membro tem o seu
perfil político, académico e profissional, isto é, tem o
seu valor acrescentado que traz para o órgão. Há vezes
em que, fazendo um olhar de longe, podemos dizer
que aquela pessoa devia estar naquele lugar. O que eu
sinto é que a CP continua a tomar decisões que estão,
de facto, viradas para o crescimento do país. Com isto,
não quero dizer que este órgão é isento de erros. O que
eu sinto, desde sempre, é que a pessoa, quando chega à
CP, tem o partido nas costas e ao mesmo tempo o país
no geral. Reconheço que, muitas vezes, saíram pessoas
muito sérias, que deviam estar lá, mas também foram
substituídas por pessoas bastante sérias e, na minha
cabeça, nunca senti que a saída dessas pessoas se deveu ao seu desempenho. Seria um pouco complicado
se eu sentisse que esta comissão não está a fazer devidamente o seu trabalho, porque, pessoalmente estaria
a influenciar esse lado negativo, pelo facto de também
fazer parte da mesma. Devo ainda dizer que, muitas
vezes, olhamos para as habilitações das pessoas, por
exemplo, mas não é só isso que conta. O estado emocional delas, o espírito, humanismo e como elas olham
para um ser humano conta, e, felizmente, eu sinto que
a CP tem tido um bom conjunto.
D&F – No congresso realizado em Pemba, depois da divulgação dos nomes dos membros que
passavam a compor este órgão, vários comentários
negativos foram feitos, a diferentes níveis. Alguns
alegavam que o órgão tinha sido mal eleito, outros
diziam que estava fragilizado e que o presidente do
partido (Armando Guebuza, na altura), saía fortificado. Que comentário tem a fazer sobre isso?
VM – O comentário que sempre fiz é que, de facto, a Frelimo pratica e faz a democracia até às últimas
consequências. Se alguém disser que não foi feita da
melhor maneira, hum, eu vou dizer que não, porque,
de facto, houve transparência. No seio do partido, a
cada dia que passa temos melhorado as formas de eleição secreta. Talvez muita gente não saiba, mas há um
grupo que criámos chamado “comissão eleitoral”, um
grupo que conta com membros do partido provenientes de vários pontos do país. Respeito que as pessoas
possam falar tudo o que quiserem, mas, na verdade,
houve muita transparência, e tudo, para mim, foi feito
tal como manda o figurino. Aliás, deixe-me referir que
os membros, perante um acto daqueles, havendo alguma contestação, podem impugnar, recorrendo-se ao
Comité de Verificação para denunciar esta ou aquela
irregularidade.
D&F – Depois do congresso, várias figuras tidas
como sendo de peso perderam lugares em diferentes
órgãos do partido. Por exemplo, Aires Aly voltou de
Pemba já sem ser membro da CP, mas ainda exercia
o cargo de Primeiro-Ministro. Diga-nos qual foi o
ambiente que se seguiu dentro do partido?
VM – Não sei. Mas acho que nós todos ficámos
admirados não só por causa do camarada Aires, mas
tivemos que olhar para isso como um processo normal. É verdade que cada um podia pensar à sua maneira, por exemplo, eu podia dizer que o camarada Aires
ainda tinha muito para dar, um ponto de vista pessoal,
mas, efectivamente, como nós sabemos de onde vêm
os resultados, não costumamos fazer uma tempestade
em copo de água.
DF – Pessoalmente, como é que se sentiu quando “sobreviveu” na CP, já que, de facto, houve muita
fervura no congresso de Pemba?
VM – Não sei como explicar, porque eu levo a vida,
se calhar, de uma forma muito diferente, pois não costumo encarar essa coisa de cargo como um problema
para mim. Recordo-me que, antes do congresso de
Pemba, tinha dito ao chefe: ‘camarada presidente, eu
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disponho o meu lugar’. Mas atenção, não faço isto por
falsas modéstias, mas, sim, porque sinto que a Frelimo
tem muitos quadros capazes de dar o seu litro mais do
que eu. E digo mais, se alguém disser: ‘Verónica Macamo pediu-me um voto’, essa pessoa estará a mentir.
“Sucessão é assunto interno”
D&F – Tem um Presidente da República eleito pela
Frelimo, mas que não é membro deste órgão supremo
do partido, muito menos presidente do partido, quando os Estatutos do vosso partido rezam que o Governo
é dirigido pelo partido. Não acha que há alguma discrepância e fragilidades em termos de poderes do PR?
VM – O que se quer é trabalho! Temos agregado o
presidente do partido e o da República, são todos do
mesmo partido e, neste momento, tenho visto pessoalmente que articulam. Penso que, quando chegar o momento, a Frelimo vai saber tomar decisão sobre isso. Melhor, eu acho que não é um assunto para se andar a falar,
é, sim, de dentro do partido.
DF – Mas há algum incómodo?
VM – Pessoalmente, ainda não senti.
DF – Se ainda não sentiu nenhum incómodo do
lado dos dois presidentes, como membro da CP está
satisfeita com o actual figurino directivo da Frelimo
e do Governo?
VM – Este cenário já tivemos antes, aquando da
saída do Presidente Chissano e entrada de Guebuza.
DF – Quer dizer que este caso também é
temporário?
VM – Não sei até quando, porque cada período é um
“período”, eu não sei até quando. Mas não gostaria de
entrar muito em detalhes, porque esta questão é fundamentalmente interna e deve ser tratada internamente, e qualquer comentário, na qualidade de membro da
CP, que tem espaço e lugar apropriados para falar, seria
tirar coisas internas para fora. Caso tenha algum posicionamento, será dentro do órgão que vou tratar. Peço,
uma vez mais, a sua compreensão, e acho que os moçambicanos devem saber que assuntos de um partido
são resolvidos dentro do mesmo. Não sou contra quem
fala fora, mas porque eu tenho a honra e o privilégio de
falar dentro do partido, prefiro que seja lá onde me devo
pronunciar.

dar mais poderes ao Conselho de Administração, para
dar tempo e espaço a quem é Presidente, membro da
Comissão Permanente para se dedicar a outros trabalhos. Até porque quem gere a casa é o secretário-geral,
na qualidade de gestor, e a nós cabe a missão de tomar
decisões legais e jurídicas e, efectivamente, isso ajuda,
porque já há descentralização de poderes. Vi também
a necessidade de criação de uma gestão cada vez mais
transparente, moderna, porque sinto e reconheço que
aquela casa tem uma grande responsabilidade, uma
missão bastante delicada e espinhosa, por ser guardiã
dos moçambicanos. Já imaginou se um dia se registar
um rombo lá? Caso isso aconteça, a AR estará fragilizada, porque os mandatários do povo não terão a responsabilidade de exigir aos outros órgãos de soberania.

“Eu não morria de amores pelo cargo de Presidente da Assembleia”

“Não é criminalizando todas as práticas erradas
que se educa uma sociedade”

D&F – Substituiu Eduardo Mulémbwè no cargo de
Presidente da AR. Como é que encontrou a casa?
VM – Bom, é preciso lembrar que fui vice-presidente
da AR durante dois mandatos, trabalhando directamente com o camarada Mulémbwè. No entanto, conhecia a
casa, e encontrei-a a caminhar bem. Quando assumi o
cargo, todos os colegas, incluindo ele, foram chamados
ao trabalho, e apoiaram devidamente. Para dizer que encontrei a casa a respirar saúde.
D&F – Qual é o vosso ambiente de trabalho e relacionamento interpessoal, atendendo que durante 15
anos ele foi chefe e hoje é subordinado?
VM - É fantástico! Em todos os momentos temos
bom ambiente e, sabe duma, eu não me zango de qualquer maneira, e Dr. Mulémbwè também não é pessoa de
provocar. Ele estava quando essa decisão foi tomada e
acompanhou a minha reacção, mas não vou aprofundar
isso agora. No entanto, acho que o facto de o ter substituído não lhe criou nenhum problema, porque sabe que
eu não morria de amores por este cargo.
D&F – Atendendo que já conhecia a casa, quando
se tomou essa decisão, quais foram os primeiros desafios que lhe vieram à cabeça?
VM – Olhei para aquilo que vínhamos fazendo e
pensei como melhorar. Olhei para a questão da administração, que já tinha sido melhorada. Numa primeira
fase, realmente aquilo foi remar contra a maré, sabe que
criar um órgão estável, independente e dentro do multipartidarismo não é fácil, mas já havia passos dados antes
e, mesmo assim, não foi fácil. Primeiro, era necessário

DF – Acha que o deputado da AR eleito pelo povo
chega a representar condignamente a “quem o elegeu”,
ou que este mandatário chega, de facto, a ter contacto
directo com o eleitorado?
VM – Bom, Não vou ser falsa, temos o contacto
possível. Quando termina uma sessão, vamos ao círculo eleitoral para explicar o que fazemos, e sabermos
do povo o que se passa por lá. Isto é possível e faz-se.
Depois temos as comissões de trabalho, que incidem
mais nos órgãos, para verificar se estes, de facto, estão
a cumprir com as orientações a vários níveis, se o orçamento está sendo bem gerido, etc. Eu penso que temos ainda muitas áreas por explorar, mas, antes disso,
temos aquilo que chamamos de jornadas parlamentares,
onde discutimos uma série de dispositivos legais, e isto
também nos permite melhorar cada vez mais o nosso
trabalho. Mas reconhecemos que ainda há muito por se
fazer, por isso um dos grandes desafios meus para este
mandato é criar um núcleo em cada representação provincial, capaz de permitir que um cidadão “anónimo”
possa contribuir com ideias, quando, por exemplo, se
discute uma certa lei na AR. Na minha modesta opinião,
isto permitirá ter a mínima ideia daquilo que o povo ou
o cidadão pensa dessa lei.
D&F – Acha que seria viável?
VM – Por exemplo, aquando da discussão do novo
Código Penal, uma das coisas que conversei com os representantes de várias organizações que cá vieram é que
nós pensamos, por exemplo, que dentro de uma relação
amorosa (íntima) entre marido e mulher, se a mulher

X congresso, realizado em Pemba, foi “quente”
não queria ou o marido não queria e foi obrigado a manter relações sexuais, isto passa a ser uma violação. Pessoalmente, defendi que isto não pode, porque vai gerar
muita confusão, pois eu posso acordar e dizer que meu
marido me fez coisas que eu não queria, por exemplo,
ou porque eu não estava disposta, mas me obrigou! Para
mim, isto não é prioritário para o nosso povo neste momento, aliás, digo para a maioria. Isso pode acontecer
em países mais desenvolvidos, se calhar nem ajudaria
muito, porque quando o homem e a mulher se zangam,
têm vários mecanismos para se sentarem e debater o assunto até encontrar solução. O que defendi é que não é
criminalizando coisas que são de índole muito privada
e difíceis de provar a quem de direito que estaríamos
a resolver o problema. O mais importante é explicar
ao homem e à mulher que a sociedade precisa de lares
saudáveis, com respeito, amizade e amor acima de tudo.
Contei esta história para dizer que, no novo figurino dos
núcleos, vamos receber muitas ideias que servirão para
o futuro.
D&F – É correcto dizer que os deputados são eleitos pelo povo, tendo em conta que são escolhidos pelo
partido e que alguns nem conhecem seus círculos
eleitorais?
VM – Partimos do princípio que as pessoas que os
partidos elegem também fazem parte do povo, e aquelas
devem ter maior atenção para que os eleitos não sejam
pessoas que vão apenas para ocupar as listas, mas sim
para dar atenção às necessidades do povo. Existem vários métodos eleitorais, já imaginou, por exemplo, em
Moçambique, se dissessem que as eleições são nominais? Quantos ricos temos no país? No entanto, acho
que este é o formato possível e adequado ao país, amanhã estaremos lá.
D&F – Como Presidente da AR, por diversas vezes
deparou-se com a situação de alguns deputados abandonarem a sala de sessões. Como é que se sente quando isto acontece e o que faz no gabinete de trabalho?
VM – Felizmente, tive a sorte de ter conhecimento
antecipado. Das vezes que abandonaram, avisaram-me
antes que iam sair da sala. Nalgumas vezes, fiz o trabalho de advocacia necessário, que algumas vezes resultou e outras não. É evidente que ninguém se sente bem
quando as pessoas abandonam a sala e, na qualidade de
responsável, trabalhei bem quando todos os deputados
estavam lá, mas respeitei a posição da bancada e dos deputados. É verdade que fiz o máximo para evitar isso,
mas depende também da conjuntura no momento.

14

INSS

DOSSIERS & FACTOS

04 de Outubro de 2021 SEGUNDA-FEIRA

NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Técnicos do INSS capacitados para sensibilizar
trabalhadores informais em Boane

T

rinta (30) funcionários da Delegação Provincial do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)
de Maputo foram, há dias, capacitados, no distrito de Boane, em técnicas de
sensibilização de trabalhadores do sector informal sobre o Sistema de Segurança Social
Obrigatória.

também tecnológica, no contexto da modernização que o
sistema e o próprio INSS estão a registar.
Por isso, disse, a concluir, que os conhecimentos adquiridos no curso, que teve a duração de um dia, constituirão
uma mais-valia na sensibilização de milhares de moçambicanos do sector informal nesta parcela do sul do país,
nomeadamente os trabalhadores por conta própria (TCP),
sobre a pertinência de se inscreverem e contribuir para o
Sistema de Segurança Social.

Ainda no âmbito da divulgação do Sistema de Segurança Social na província de Maputo, as delegações provinciais
do INSS e do Instituto de Comunicação Social (ICS) estreitaram as suas relações de trabalho, num encontro havido
no passado dia 27 de Setembro do ano em curso, na cidade
da Matola, entre os respectivos delegados, Paulo Brito e Artimísio Uachane, respectivamente, no qual as duas partes se
comprometeram a estabelecer parcerias para a divulgação
de matérias da Segurança Social.

D&F Cortesia: INSS
A formação, que decorreu sob o lema: “Como ser um
palestrante”, abrangeu os técnicos que lidam, maioritariamente, com a área do atendimento ao público, como forma
de muni-los de ferramentas que os permitam melhorar os
seus níveis de conhecimento e de mobilização, com vista à
satisfação integral no atendimento dos utentes do sistema,
nomeadamente os contribuintes, beneficiários, pensionistas e a sociedade em geral, tendo em conta a evolução da
área e a própria dinâmica do mercado.
O delegado provincial do INSS de Maputo, Paulo
Sérgio Brito dos Santos, destacou a necessidade de capacitação nessa componente, porque a instituição está em
constante contacto com o público de diversificado contexto, daí constituir-se uma obrigação o aprimoramento das
técnicas, sobretudo as mais eficazes, com o único objectivo de satisfazer os anseios do público.
De acordo com o delegado provincial do INSS de
Maputo, com iniciativas desta natureza, os técnicos não
só acompanham a sua evolução técnico-profissional, mas

Funcionários munidos em técnicas de sensibilização de trabalhadores do sector informal

NA PROVÍNCIA DO NIASSA

Mais funcionários capacitados em protocolo
e relações públicas

F

uncionários das delegações provinciais do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) da região norte
do país iniciaram, no dia 27 de Setembro passado, na cidade de Lichinga, um
curso de capacitação em matérias de protocolo e relações públicas.

seu estatuto.
Na ocasião, o delegado provincial do INSS do
Niassa, Edson Célio de Purificação Domingos,
classificou a formação como sendo de extrema
importância e apelou os participantes a tirarem o

D&F Cortesia: INSS

Trata-se de 29 participantes, entre técnicos de
atendimento, secretariado e motoristas, das delegações provinciais do INSS de Nampula, Cabo
Delgado e Niassa, bem como alguns funcionários
provenientes dos serviços centrais, numa iniciativa
que visa muni-los de ferramentas modernas sobre
as suas áreas profissionais ou de actividade.
O chefe do Departamento Central de Recursos
Humanos do INSS, Aniano Tamele, disse, na sua
intervenção, que a formação visa dotar os funcionários abrangidos de técnicas em matérias de protocolo e relações públicas, para “saber estar e saber
ser”, em prol do bem servir, independentemente do

Funcionários da região norte capacitados em protocolo e relações públicas

máximo de proveito possível, tendo em conta que
são raras as vezes que formações desta natureza
acontecem.
Disse ainda que, numa sociedade em que cada
um se veste e apresenta como bem entender, independentemente do local, é sempre um privilégio
ter uma formação em que se aprende como vestir-se, apresentar-se, dirigir-se, entre outras matérias
da vida quotidiana.
O director dos Serviços Provinciais de Justiça
e Trabalho, Vasco Ncole, referiu que a formação
é extremamente importante, e que as matérias
deverão ajudar os funcionários não só no âmbito
profissional, mas também pessoal.
Considerou os presentes privilegiados por terem sido escolhidos para participar de um evento de tamanha importância, tendo convidado, ao
mesmo tempo, os visados a transmitirem o aprendizado aos seus colegas que não fazem parte desta
formação. Por fim, apelou aos funcionários para
que no final saiam com uma postura melhor, que
identifique o INSS.
A formação, que teve como facilitadores profissionais da Universidade Joaquim Chissano, terminou na sexta-feira, dia 1 de Outubro corrente.
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PREOCUPADA COM DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

DPS promove sessão de sensibilização
em Boane

A

Direcção Provincial de
Saúde de Maputo leva a
cabo esta terça-feira, 05
de Outubro, uma sessão
de Sensibilização sobre o Desenvolvimento da Primeira Infância. Os
“alvos” são os líderes comunitários,
que posteriormente irão transmitir
a mensagem nas comunidades que lideram.
D&F Texto: Dossiers & Factos

O evento tem lugar no distrito de Boane, e
vai contemplar a discussão de diversos temas
ligados a primeira infância, nomeadamente: o
que é cuidar da criança: como cuidamos de uma
planta? E como cuidamos de uma criança?; importância de brincar e conversar com a criança:
como e quando brincar com a criança?; envolvimento do homem nos cuidados da criança:
papel do pai na família e; criança com atraso de
desenvolvimento e deficiência: principais causas

do atraso de desenvolvimento e deficiência e
como cuidar das crianças com atraso de desenvolvimento e deficiência.
Igualmente, está agendado um debate cuja
finalidade é descobrir as melhores formas de
fazer chegar a mensagem sobre o desenvolvimento da primeira infância às comunidades. As
actividades, que vão decorrer das 9:00 horas às
12:30 horas, vão contar, para além dos profissionais de saúde, com a presença da esposa do
chefe do Conselho Executivo da Província de
Maputo, Naidy Parruque, e do administrador
do distrito de Boane.
Recorde-se que a Direcção Provincial de
Saúde também está a desenvolver um programa de estímulo no Hospital Provincial e no
Hospital Geral da Machava. A ideia é estimular mais crianças com vista a salvaguardar uma
boa saúde e inteligência, através de actividades
iniciadas mesmo durante a gestação. Aliás, este
exercício deve também ser feito pelas mães grávidas, diz a responsável pela Saúde Infantil da
Direcção Provincial de Saúde, Salma Esmael. A
fonte incentiva as mães a desenvolverem o hábito de conversar com os bebés antes mesmo de
nascerem, para que estes se familiarizem com
as vozes dos parentes.
Mas nem sempre existe este e outros cuidados, havendo situações em que, depois do par-

Salma Esmael, responsável pela Saúde Infantil

to, as crianças apresentam algum atraso psicomotor nos primeiros meses de vida.
“Quando percebemos que há crianças com
anomalias psicomotoras, ensinamos a mãe
como estimular a mesma para que ultrapasse
esse atraso, através de brincadeiras e alimentação que ajude as crianças a serem mais saudáveis
e inteligentes”, disse.
Tem estado sob cuidados das autoridades de
saúde na província de Maputo crianças dos zero
até oito anos de idade, e o tratamento incide essencialmente sobre aspectos físicos, cognitivos,
linguagem e socioemocionais.
“Existe aquele período considerado sensível, que é dos zero aos três anos de idade. Neste
período, verificamos as actividades da criança.
Aliás, é aqui que formatamos a criança, porque
queremos crianças cada vez mais estimuladas,
saudáveis e inteligentes" disse.
Depois dos quatro anos, o nível sobe. “Estamos a falar das funções cognitivas superiores. E
para que as crianças cresçam de forma saudável,
precisam de cuidados integrados, como oportunidade de aprender desde o nascimento, a
boa saúde, alimentação, segurança e protecção”,
reforçou.
Na província de Maputo, decorrem actividades visando a identificação de crianças com problemas de ordem psicomotora. Trata-se de um
processo de monitoria permanente, envolvendo
até as próprias mães, que se pretende sejam modelos neste processo.

“Existe aquele
período considerado sensível, que é
dos zero aos três anos
de idade. Neste período, verificamos as
actividades da criança. Aliás, é aqui que
formatamos a criança, porque queremos
crianças cada vez mais
estimuladas, saudáveis e inteligentes"
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29 ANOS DO AGP

A celebração de uma paz utópica

M

oçambique
celebra
hoje o Dia da Paz, em
referência ao Acordo
Geral de Paz, assinado
em Roma, no longínquo ano de 1992,
pondo fim a 16 anos de um conflito
militar sangrento entre o Governo
e a Renamo. Só que paz, como tal,
continua a ser uma utopia, num país
a braços com os ataques armados da
Junta Militar da Renamo, no centro,
e com o terrorismo, em Cabo Delgado.
D&F Texto: AmadCanda

Apesar de problemas graves na implementação do programa de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração das forças residuais
da Renamo, as partes – a própria Renamo e
o Governo – parecem estar decididas a seguir
em frente no caminho da pacificação, depois
dos vários recuos que se seguiram à assinatura
do Acordo Geral de Paz na capital italiana.
Assinado por Joaquim Chissano e Afonso
Dhlakama, para o júbilo dos milhares de moçambicanos e da comunidade internacional, o
AGP tinha sido rasgado por duas ocasiões e
sempre com as mesmas motivações: irregula-

ridades nos processos eleitorais.
Em 2013, teve início aquilo a que o Governo preferiu chamar de “tensão político-militar”, que chegou ao fim em 2014, com a assinatura de um novo acordo de paz entre Afonso
Dhlakama e o então Presidente da República,
Armando Emílio Guebuza. Um ano depois,
reiniciavam as hostilidades, que conheceram
fim em Agosto de 2019, com a assinatura do
Acordo de Paz Definitiva, desta vez por dois
novos intervenientes: Ossufo Momade, que
substituiu o falecido Afonso Dhlakama na liderança da Renamo, e Filipe Nyusi, que sucedeu Guebuza na Presidência da República.
Conforme nos referimos acima, em termos
gerais, esse acordo está a ser respeitado, apesar
de todos os defeitos que podem ser apontados
no processo de DDR, com destaque para o não
pagamento de pensões aos antigos guerrilheiros. Só que, ao mesmo tempo que resolvia um
problema, o acordo entre Nyusi e Momade
criava outro: uma franja considerável da Renamo não concorda com os termos em que o
acordo foi firmado e decidiu não embarcar no
comboio da paz, permanecendo nas matas.
Desde 2019 que a Junta Militar, liderada
por Mariano Nyongo, perpetra ataques na região centro do país, particularmente nas províncias de Manica e Sofala, numa tentativa de
forçar o Governo a negociar com o grupo. Mas
o Governo prefere caçar Nyongo, em vez de
negociar, o que, provavelmente, fará com que

Ossufo Momade e Filipe Nyusi têm se esforçado para manter o acordo que assinaram

a violência armada perdure por muito tempo. É que, apesar do seu aparente enfraquecimento – alguns dos seus homens de confiança
aderiram ao DDR – Nyongo não parece estar
disposto a desistir e, de quando em vez, vai
ceifando vidas de cidadãos inocentes.
Ainda há o terrorismo
Como se todo o sofrimento a que o povo
moçambicano é sujeito pelos conflitos entre a
Renamo/JMR e o Governo não fosse suficiente, surgiram os jihadistas em Cabo Delgado,
província que detém abundantes recursos, dos
quais se destacam os enormes jazigos de gás
natural, que também contêm a esperança dos
moçambicanos num rápido desenvolvimento.
De 2017 a esta parte, os terroristas do Ansar
al Sunnah já mataram mais de duas mil pessoas e provocaram o deslocamento de outras
cerca de 800 mil, que agora vivem em centros
de acolhimento, enfrentando carências graves.
É verdade que a situação melhorou muito
com a chegada das tropas ruandesas e da Força
em Estado de Alerta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, mas nada garante que os terroristas não voltarão “à carga”.
Feitas as contas, não há paz para celebrar
no Dia da Paz. O filósofo moçambicano Severino Ngoenha chegou a dizer que a história
de Moçambique é feita de guerras, com alguns
intervalos de paz, e os factos sintetizados neste
texto corroboram esta afirmação.

Feitas as contas, não há paz
para celebrar no Dia
da Paz. O filósofo
moçambicano Severino Ngoenha chegou
a dizer que a história de Moçambique é
feita de guerras, com
alguns intervalos de
paz, e os factos sintetizados neste texto corroboram esta
afirmação.
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PROJECTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA

Lançado o programa “Potential Investors
Market Sounding”

O

Governo lançou recentemente o
programa de sondagem ao mercado internacional com potenciais investidores estratégicos e
financeiros, do Projecto Hidroeléctrico de
Mphanda Nkuwa.

D&F Texto: Hélio de Carlos

O programa foi lançado pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME), representado pelo
Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK).
O programa tem a denominação “Potential Investors Market Sounding” ou Sondagem de Mercado aos
Potenciais Investidores.
O evento serviu para testar o mercado internacional
e foi realizado através de duas sessões plenárias virtuais.
O mesmo contou com 155 participantes de 35 empresas
de renome internacional na área de geração e transporte de energia eléctrica, provenientes de vários países de
todos os continentes, assim como 12 bancos comerciais
e agências financeiras bilaterais e multilaterais.
A conferência foi um exercício para garantir que o
processo de selecção do parceiro estratégico e financeiro seja atractivo, competitivo e participativo, face a dimensão do investimento requerido, que está na ordem

dos cinco mil milhões de dólares americanos, e a complexidade da transação legal e financeira associada.
Por outro lado, serviu para apresentar o projecto
aos investidores interessados, partilhar informações do
processo do concurso, da estrutura contratual e mostrar a importância estratégica do mesmo no mercado
doméstico e regional, assim como os requisitos mínimos de elegibilidade.
É de salientar a participação do Southern Africa
Power Pool, entidade regional de energia da região da
SADC, num evento em que foram apresentadas informações e aspectos críticos da transação legal e financeira, nomeadamente: o quadro regulatório e institucional
de Moçambique, aspectos relacionados com o investimento como a alocação do risco do projecto, caracterização técnica da infra-estrutura, estratégia ambiental,
manifestações de interesse dos parceiros, cronogramas
indicativos, como também a recolha de comentários
dos investidores estratégicos e financeiros sobre as
principais constatações dos termos das transacções.
Na conferência, foi avançado que a etapa seguinte
consistirá no lançamento do concurso para a selecção
do parceiro estratégico, prevista para Dezembro do
corrente ano.
A selecção do investidor será feita em 2022, com
base em critérios de capacidade técnica, robustez financeira e experiência internacional no desenvolvimento de projectos hidroeléctricos.

O GMNK, criado através do Diploma Ministerial
nº 18/2019, de 07 de Fevereiro, pelo MIREME, tem
como objectivo principal assegurar a coordenação das
acções para a implementação do projecto de GMNK.
De referir que o Projecto Hidroeléctrico de
Mphanda Nkuwa, com uma barragem a fio de água,
estará localizado a 61 quilómetros a jusante de Cahora
Bassa, no Rio Zambeze, na província de Tete.
Terá uma capacidade instalada de produção de
energia não inferior a 1.300 Megawatts, dos quais 760
Megawatts serão de capacidade firme. A configuração
e especificação da linha de transporte de energia, para
a evacuação da energia de Mphanda Nkuwa, será determinada pela actualização do estudo de transporte,
na base de menor custo da infraestrutura. A linha de
transporte de energia de Tete a Maputo, terá cerca de
1.300 quilómetros de distância.
O projecto será implementado em rigorosa conformidade com as normas nacionais e melhores práticas internacionalmente aceites, para o desenvolvimento de projectos desta natureza, para mitigação
dos impactos negativos e maximização dos aspectos
positivos. Nesse âmbito, o GMNK estabeleceu uma
parceria institucional com a Associação Internacional de Hidroelectricidade (IHA), para assegurar uma
avaliação apropriada da sustentabilidade do projecto,
a certificação exigida, incluindo formação e capacitação institucional.
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Namaacha com USD 10 milhões para produção
de frango

O

Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia,
inaugurou, na semana passada,
um centro de produção de frangos da Higest Moçambique, Lda em Namaacha, um investimento de 10 milhões de dólares que vai contribuir para o aumento em
10% da produção nacional do frango.
D&F Texto: Dossiers & Factos
De acordo com carta de Moçambique, trata-se de um
complexo industrial localizado na localidade de Mafavuca,
Posto Administrativo de Goba, Distrito da Namaacha, na
província de Maputo, que para o início da sua actividade
compreende dois pavilhões edificados, com capacidade
produtiva de 500 toneladas de frango por ano, cada.
O director da Higest Moçambique, Mário Couto, explicou que o empreendimento compreende a implantação de
mais 10 pavilhões nos próximos anos, cada um com capacidade para alojar 56.000 pintos por ciclo, o que permitirá
uma produção anual de 6000 toneladas de frango no conjunto dos 12 pavilhões.
Implantado num terreno de 79 hectares, o projecto vai
criar 50 postos de trabalho directos, sendo os beneficiários
na sua maioria naturais ou residentes na localidade de Mafavuca. A Higest emprega em Moçambique mais de 500 mil
pessoas.
Para o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Ru-

Celso Correia presidindo a inauguração do centro
ral, a inauguração deste centro de produção ocorre num
momento em que também se assinala o crescimento do volume de produção avícola. Correia revelou que, no primeiro
trimestre, a produção cresceu em cerca de 16.6% quando
comparado com o período homólogo.
“Assumindo o histórico de produção e a tendência do
mercado, esperamos que, neste trimestre, esses números
possam aumentar. A nossa projecção é que este sector possa
crescer acima de 20%”, perspectivou o Ministro.
Na mesma ocasião, Correia dirigiu a cerimónia de juramento por parte de 102 extensionistas e procedeu à entrega
de meios de produção mecanizados entre outros insumos
agrícolas no âmbito do Programa Sustenta, época 2021/2022.

O destaque vai para 102 motorizadas para extensionistas e
11 tractores para o respectivo número de agricultores.
“Este exercício que iniciamos aqui terá lugar em todo o
território nacional. Em todo o país, o incremento de agentes
de extensão será de 286 para a próxima campanha, passando a rede deste exército a contar com um total de 3941 profissionais”, afirmou o Ministro.
Embora ainda distante do balanço, Correia avançou
que a primeira safra 2020/2021 foi marcada por sucessos de
milhares de produtores mesmo diante de várias adversidades e, como consequência, a agricultura é tida actualmente
como “grande motor da retoma económica para os próximos anos.

Província de Maputo lidera índice de violência
doméstica

C

om 1038 casos, a província de
Maputo lidera o índice de violência doméstica no país, aponta
estudo do Instituto Nacional de
Estatística (INE), que també dá conta da
redução da média nacional.

D&F Texto: Dossiers & Factos
De acordo com o INE, depois da província de Maputo segue Nampula, que tem 865 casos. A província de Cabo Delgado registou o menor número de casos, 199.
No que concerne aos adultos, o INE diz que o maior número de vítimas registadas ocorreu nas províncias de Maputo
e Cidade de Maputo, com 3.591 e 1.871, respectivamente. Já a
província do Niassa registou o menor número, 486.
Designado “Estatísticas de Violência Doméstica 2020”, o
documento salienta que o número de vítimas de violência doméstica reduziu de uma média nacional de 9,4 vítimas em 10
mil pessoas, em 2018, para cerca de 6,6 vítimas, em 2020.
Os dados resultam de uma compilação de informações
recolhidas junto das autoridades policiais, dos serviços de
saúde e dos Inquéritos Demográfico e de Saúde (IDS), de
Indicadores Múltiplos (MICS) e sobre Malária e HIV/SIDA
(IMASIDA).
Ainda de acordo como o INE, de 2018 a 2020, o número
de casos reportados às autoridades policiais também reduziu em cerca de 30,4%, ao passar de 28.556 para 19.881 casos

reportados.
A fonte refere que as denúncias de pessoas com menos de
17 anos de idade reduziram em 36,7% e as de maiores de 18
anos baixaram em 27,1%.
A pesquisa diz ainda que os casos mais frequentes são violência física simples, física grave e sexual. No caso da violência sexual, destacam-se casos de violação no geral e violação a
menores de 12 anos.
Em outros tipos de crime, salientam-se casos de maus tratos a incapazes e a pessoas idosas. Uma tendência decrescente

das vítimas do sexo masculino, ao passar de 38.2% em 2019
para 34.6% em 2020 e uma tendência crescente para sexo
feminino ao passar de 61.8% em 2019 para 65.4% em 2020.
O estudo revelou ainda que, em 2020, foram reportados
1468 casos de crimes. Destes, os de violação e violação menor de 12 anos foram reportados com maior frequência.
O assédio sexual foi reportado com menor frequência,
correspondendo a 1.3%. Por outro lado, em 2019, as violações de menores de 12 anos foram as mais reportados, com
40.8% e 33.0%.
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INGD capacita jornalistas na zona sul

D

epois de, no ano passado, terem
sido capacitados os jornalistas
das zonas norte e centro, é chegada a vez dos escribas da zona sul
do país serem dotados de informações pertinentes para a prevenção, mitigação e resposta
à possível ocorrência de cheias e inundações
urbanas.
No seu discurso de abertura da capacitação, que decorre desde hoje na cidade de
Chókwè, na província de Gaza, a Presidente
do INGD, Luísa Celma Meque, socorrendo-se
das previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), fez saber que, durante a
época chuvosa e ciclónica 2021/2022, chuvas
“normais com tendência para acima do normal” poderão se abater sobre as províncias de
Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala,
Tete e Zambézia.
Em consequência disso, Luísa Celma Meque alertou para a possibilidade de ocorrência
de cheias nas bacias hidrográficas de Maputo,
Umbeluzi, Incomáti, Limpopo, Buzi, Pungue,
Savane e Licungo, bem como de inundações
urbanas nas cidades do Maputo, Matola, Quelimane, Beira e Pemba, e ainda no distrito de
Marracuene.
“Esperamos que os jornalistas possam contribuir para a mudança de comportamento,
aumentar a consciência e a educação pública
das populações, reduzindo o sofrimento futuro”, disse a Presidente, salientando que, desta
forma, os profissionais da comunicação social
estarão a contribuir para evitar a perda de
vidas humanas durante as emergências, “respondendo assim ao objectivo geral do Plano
Director de Redução do Risco de Desastres,
que é “Reduzir o Risco de Desastres, a perda

de vidas humanas e de infra-estruturas vitais,
assim como prevenir o surgimento de novos
riscos de desastres, através do aumento da
resiliência humana e infra-estrutural perante
eventos climáticos, naturais e antrópicos extremos ou recorrentes”.
Citando dados do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), a dirigente recordou
que, ao longo dos últimos 20 anos, o país perdeu, por ano, cerca de 150 milhões de dólares
devido aos efeitos das mudanças climáticas.
“As perdas causadas por desastres e o nível
de exposição das pessoas aos riscos estão a aumentar exponencialmente, em parte, devido

à localização inadequada das habitações em
zonas de risco, ao uso insustentável da terra,
à infraestruturas pouco resistentes ao impacto
de eventos extremos, mas também ao crescente nível de variabilidade e mudanças climáticas, que tendem a aumentar a frequência e
gravidade dos eventos extremos”, elucidou.
Este cenário, disse Luísa Celma Meque, reforça a necessidade de se melhor a gestão do
risco de desastres, o que, nas suas palavras,
passa por uma melhor compreensão dos factores de risco subjacentes e uma delineação clara das intervenções prioritárias de redução do
risco de desastres. INGD

Luisa Celma Meque discursando na abertura da formação

Já há meios alocados para fazer face
à época chuvosa

O

Instituto Nacional de Gestão e
Redução do Risco de Desastres
(INGD) está a fazer um plano
de contingência a nível provincial e só depois é que irá saber o valor
necessário para a implementação do plano
de contingência durante a época chuvosa
2021-2022. Ainda assim, já há meios alocados em regiões consideradas vulneráveis.

De acordo com a presidente do INGD, Luísa
Celma Meque, ainda não é possível dizer com
precisão as verbas que serão necessárias. Seja

como for, os trabalhos não param. A esta altura,
estão a ser preparados todos os meios para fazer
fazer face à epoca chuvosa e ciclónica, que está
cada vez mais próxima. “Temos já alguns equipamentos pré-posicionados ao nível de algumas
regiões”, garantiu.
Meque teceu esses comentários na província
de Gaza, onde estão alocados alguns barcos, especificamente nos distritos de Guijá, Mansagena e Chibuto. Este equipamento deverá ser usado para evacuação das populações em caso de
inundações.
“Esta é a primeira fase, mas também temos,
ainda dentro desta fase, o desafio que será a pre-

paração do plano de contingência para sabermos
qual vai ser a previsão das pessoas afectadas e
quais serão as necessidades”, projectou a dirigente, sublinhando que seguem-se, agora, trabalhos
a nível central, que culminarão com um plano
nacional de contigência.
Paralelamente, o INGD realiza o trabalho de
sensibilização, que é fundamental na época chuvosa, mas, sobretudo, antes, “para que as pessoas
estejam preparadas”. Refira-se que Luísa Celma
Meque procedeu hoje, 30 de Setembro, à abertura
da capacitação dos jornalistas da zona sul em matérias de redução do risco de desastres. A actividade decorre na cidade de Chókwè, Gaza. INGD
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APONTA O CAMINHO O DIRECTOR DESPORTIVO DO CLUBE

“Lugar do Estrela Vermelha é no
Moçambola”

U

m dos clubes históricos de Moçambique, o Estrela Vermelha de
Maputo anda arredado da fina-flor do futebol nacional há já
alguns anos. A falta de infra-estruturas próprias dificulta o abandono aos “quarteirões”,
mas essa situação deverá ficar ultrapassada a
breve trecho, uma vez que as obras de construção do campo da colectividade, no distrito
de Marracuene, correm a bom ritmo.
D&F Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

Ao longo dos últimos anos, o Estrela Vermelha de Maputo tem tentado, a todo o custo, voltar ao campeonato nacional
da primeira divisão, o Moçambola. A verdade é que, apesar de
todo esforço, tem falhado ano após ano, e o director desportivo do clube tem noção das causas.
“Sem campo próprio, é difícil”, diz Sousa Tembe, sublinhando que tudo está a ser feito para que, no início do próximo ano, o clube tenha um campo em condições. A avaliar
pelo actual estágio das obras, não será difícil alcançar esse
objectivo. “Estamos a 75%, e já temos as bancadas, os balneários. Temos um campo pelado e a qualquer momento iremos
plantar a relva natural, e será usada para as camadas de formação”, garantiu o dirigente, acrescentando que, não fosse
a Covid-19, “teríamos a situação resolvida há muito tempo,
pois o material deveria ter chegado há três anos da China, e é
lá onde a doença começou”.
Tendo as suas infra-estruturas a funcionarem em pleno,
os “alaranjados” acreditam que podem voltar rapidamente
ao convívio dos grandes, que acreditam ser o “seu habitat
natural”.
A colectividade quer abandonar os campeonatos secundários, mas jamais a sua filosofia - que consiste numa forte
aposta na formação - e a construção de infra-estruturas é vista

Sousa Tembe diz ser necessário criar condições para as equipas competirem
como um passo importante nesse sentido. O director despor- a oportunidade de ascender ao escalão principal. Para solutivo diz haver necessidade de se trabalhar com a comunidade cionar este problema, deverá haver uma liguilha – competie fazer com que as escolas se apercebam da existência de uma ção envolvendo poucas equipas – entre os três últimos classialdeia desportiva no distrito de Marracuene.
ficados do Moçambola. Esta liguilha vai garantir que um dos
Por estas alturas, ainda antes da inauguração da aldeia despromovidos seja repescado, de forma que, na próxima
desportiva, 75% do plantel do Estrela é composto por jogado- época, haja 12 equipas na primeira liga, e não 14, como aconres de cantera, garante Sousa Tembe.
tece actualmente.
A ideia não agrada ao director desportivo do Estrela VerTembe insatisfeito com falta de competições
melha. “Teremos três equipas que estarão a jogar para nada.
Sabem que, independentemente de estarem em último ou
Não obstante o facto de o Presidente da República ter não, vão fazer uma liguilha e que podem ganhar”, antevê Souautorizado a retoma dos campeonatos provinciais, não se sa Tembe, para quem a Federação Moçambicana de Futebol
vislumbra qualquer competição desse nível no ano em curso, deveria pautar pelos mecanismos tradicionais.
garantiu a Federação Moçambicana de Futebol (FMF).
“[Devia-se jogar na segunda liga], por mais que seja um
Para os clubes da segunda divisão, que têm “sede de com- campeonato de uma única volta, para que possa haver uma
petir”, a notícia é “muito triste e é de lamentar”. É que, não equipa da segunda liga a subir, ao invés de ter que descer uma
havendo competições na segunda liga, nenhuma equipa terá e voltar a subir”.
A falta de competições cria constrangimentos também
ao nível das bases, e, por conta disso, Tembe diz que alguns
atletas terão de saltar etapas, o que é prejudicial para o seu
desenvolvimento.
“Um miúdo que era júnior e ficou dois anos sem competir (…) Com que condições vais levar um miúdo dos juniores que ficou sem competir para uma equipa dos seniores”,
questionou o interlocutor do Dossiers & Factos, sublinhando
que a FMF devia criar condições para que houvesse alguma
prova, “nem que seja um campeonato de sub-21, para dar
oportunidades àqueles que subiram dos juniores para seniores, mas que ficaram dois anos sem competir”, explicou.
Estrela mantém contratos

Director desportivo do Estrela diz que foco é regressar ao Moçambola

Apesar de não haver competições, o Estrela Vermelha de
Maputo não rescindiu os contratos com os seus atletas, ao
contrário de muitas colectividades. “A situação não é católica,
mas estamos a tentar assegurar a base da equipa. Conseguimos renovar os contratos e estamos a pagar na base do que a
Federação Moçambicana de Futebol dá”, elucidou.
Salientou que a relação com os atletas mantém-se saudável, apesar dos cortes salariais, uma vez que estes [os atletas]
sabem que a decisão não é da iniciativa do clube, mas sim
da Federação Moçambicana de Futebol. O dirigente reforçou que a máquina do clube alaranjado está afinada, apesar
das dificuldades do dia-a-dia. “Temos um modelo próprio,
desde a equipa sénior até aos infantis, por isso temos nos familiarizado naquilo que é a essência e o objectivo do Estrela
Vermelha”.
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PERANTE FALTA DE “ESPAÇO”, SARANGA SUGERE

“Aqui o artista deve rebelar-se”

A

generalidade dos artistas plásticos moçambicanos sente-se
marginalizada pelo Governo e
pela sociedade em geral. Diante deste cenário, o pintor Saranga defende
que os artistas devem rebelar-se, até por
se tratar de uma classe “resiliente”. Apesar
das dificuldades, entende que, hoje, este
substrato é mais livre que outrora.
D&F Texto: Albino Mahumana

A pandemia da Covid-19 retraiu diversas actividades no mundo inteiro. Em Moçambique, a actividade
artística está na lista daquelas que mais afectadas ficaram, por conta do encerramento dos espaços culturais e das fronteiras, o que inibiu a entrada de turistas
estrangeiros, que são o principal mercado dos artistas
plásticos.
Saranga não está nada abalado com a situação, e
lembra que, mesmo antes da Covid-19, os artistas moçambicanos sempre tiveram portas fechadas “neste país”
e que têm sobrevivido graças à sua resiliência. “O artista
aqui tem que se rebelar, às vezes, para ser ouvido”, diz o
pintor, que, apesar de tudo, vê, na pandemia, uma oportunidade para alimentar o espírito criativo.
“Os artistas são artistas. Mesmo em tempos de
guerra, o artista sempre existiu. Quem retrata a guerra, e mesmo a própria pandemia, são artistas”, anotou.
Por outro lado, e de forma a garantir a sustentabilidade,
recomenda a prática de actividades complementares e
paralelas, e usa-se a si próprio como exemplo: “tenho
outras coisas que faço”.
Apesar de não ser dependente de ninguém, não deixa de levantar a voz contra aqueles que entende estarem
a fazer mal o seu trabalho. “Temos o Ministério da Cultura, onde o Estado meteu um “budget” para apoiar a
cultura, e não está a ser usado devidamente. Porque no
projecto ‘Arte no Quintal’ eu não vi nada disso, há uma
roubalheira aqui que está a acontecer. ‘Arte no Quintal’ é uma fantochada. Não vi nenhum artista plástico
ou escritor a se beneficiar. Nunca soubemos que houve
visitas a ateliers dos artistas plásticos. Não vimos essa

‘arte no quintal’. Basicamente, o artista está a virar-se
sozinho, o artista é resiliente”, disparou.
As críticas de Saranga não se ficam por aí. O pintor contesta o facto de, supostamente, o Estado estar a
cobrar impostos que em nada beneficiam a classe artística. “Esse dinheiro que está a ser tirado das vendas das
nossas obras deveria ser nosso, deveria voltar para os
artistas, mas isso não está a acontecer”, lamentou.
“Pelo menos agora há um pouco de liberdade”
Na perspectiva de Saranga, nem tudo anda mal no
mundo das artes em Moçambique. Embora reconheça
ser difícil fazer uma avaliação das artes plásticas, o artista não tem dúvidas de que “as artes foram melhorando muito” ao longo dos anos.
Mas, mais do que a evolução técnica dos fazedores
da arte, prefere destacar a melhoria do ambiente políti-

É na condição humana que Saranga busca inspiração

co para o exercício desta nobre profissão.
“Houve tempos muito bons, mas, por aquilo que
eram as políticas da cultura naquele tempo, as pessoas,
às vezes, eram obrigadas a pintar o que o poder político
recomendava”, disse, acrescentando que, actualmente,
há “um pouco mais” de liberdade de expressão, o que
também contribui para que os artistas de hoje sejam
mais abertos.
Isso não significa que os artistas actuais sejam melhores que os mais antigos, diz Saranga, que, aliás, nem
se atreve a estabelecer esse tipo de comparações, por entender que se trata de “períodos diferentes”.
Um atelier à beira da praia
Nascido em Setembro de 1971, Saranga começou a
pintar com apenas 15 anos de idade, talvez com alguma
influência de uma vizinha que pintava, todos os domingos, “no confortável jardim de sua casa”.
Praticante do “expressionismo abstracto”, o artista
parece ter tomado gosto pelos lugares “confortáveis”, daí
sonhar em ter um atelier à beira da praia. O objectivo
é ensinar as crianças sobre a arte, mas também sobre a
necessidade de protecção do meio ambiente, que é uma
agenda central nos tempos que correm.

“Temos o Ministério da Cultura, onde que o Estado meteu um “budget”
para apoiar a cultura,
e não está a ser usado
devidamente”
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A verdade acima de tudo e todos

GARGANTA FUNDA
PAZ vs SAMORA
4 de Outubro é o Dia da Paz,
mês difícil este, porque foi no
mesmo em que perdemos o
nosso primeiro presidente.
Samora Machel, o nosso
Marechal, que nasceu em 29
de Setembro e perdeu a vida
no dia 19 de Outubro, depois
de muito tentar, morreu
sem conseguir trazer essa
paz para os moçambicanos.
Neste processo, Moçambique
sempre perde os seus
melhores filhos, claro, em
circunstâncias diferentes. Até
pode se dizer que os piores
continuam aí, destilando o
seu veneno, tribalismo, ódio
e horror. Alguns, depois
desse processo de matança,
acabam se transformando
em “heróis”. Se calhar daqui a
30 anos, Nyongo venha a ser
aclamado como herói.
Voltando
ao
nosso
Marechal, há quem diga que
ele morreu porque estava
desalmadamente à procura
da paz para o seu povo e,
nesse processo, entrou em
contramão com todos à sua
volta. Porquê? Nas teses da
morte de Samora Machel,
paira sempre a ideia de
assassinato. A história revela
que um avião que saiu da
Zâmbia, ao sobrevoar a
África do Sul, concretamente
Mbuzini, encontrou o fim do
seu trajecto embatendo numa
montanha. As investigações
feitas, na altura, dão indicação
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de que o piloto pensava estar
a aterrar em Maputo.
Os aviões se guiam por
coordenadoras e todas elas
davam indicações de que
o avião estava a aterrar no
Aeroporto de Mavalane,
o que não era verdade, há
quem diga que a pequena
cidade de Mbuzini, a 10
minutinhos de Maputo, havia
sido ornamentada para que
se parecesse com a cidade
das acácias. Garganta ouviu
de um alto dirigente ligado
a Samora Machel uma teoria
interessante e quer partilhar.
O ilustre dá três hipóteses
sobre a morte de Samora. 1 O socialismo pode ter matado
Samora Machel, porque este
já estava a piscar o olho para
o capitalismo. O país aliou-se,
em 1984, ao FMI e, em 1985,
Samora visita os EUA, e esteve
com Ronald Reagan, tendo
dado um show, o que, para o
socialismo, pode não ter sido
bem visto, uma vez que este
era o seu cavalo de batalha
e grande aliado na região
austral de África e em todo o
continente. 2 - O capitalismo
pode ter matado Samora,
porque, naturalmente, ele
estava umbilicalmente ligado
ao socialismo.
Mas o dirigente que nos fala
traz uma outra hipótese, que
advoga que a região, sim, a
região austral de África pode
ter matado Samora, o que é
impensável à primeira vista,
pois, para os moçambicanos,

este era adorado dentro e fora.
Argumentando,
diz
que Samora, na sua busca
incansável pela paz, e por
não ter sucesso, decidiu
negociar com o dono do
“cão”, ou melhor, aquele
que realmente mandava e
financiava a RENAMO, no
caso o Apartheid.
Desesperadamente, assinou
o Acordo de Incomáti com o
regime ditatorial sul-africano
e, ao mesmo tempo, assinou
sua sentença de ruptura com
a região. Moçambique dava
guarida à Zanu e ao ANC.
Ao assinar este acordo, na
esperança de conseguir a tão
almejada paz, Samora teve
que mandar embora do seu
país os líderes do ANC, com
destaque para Jacob Zuma,
que já vivia em Moçambique
há muito tempo.
Ao fazer isto, Machel
claramente entrou em rota
de colisão com a região.
Pronto, acordo feito e paz foi
só nos sonhos, uma vez que o
Apartheid continuou a fazer
das suas, atacando com aviões
teleguiados e perpetrando
atentados bombistas. Na
verdade, o Apartheid não
parou de fazer das suas, o que
faz do Acordo de Incomáti
um acordo praticamente
escrito na água, até porque
Moçambique continuou a
albergar no seu solo militantes
do ANC.
Para este dirigente, que
trabalhou com Samora
Machel, Joaquim Chissano
e Armando Guebuza na
presidência, a gota de água

foi mesmo a viagem fatídica à
Zâmbia.
Afirma ele que, naquela
viagem, Samora ia única
exclusivamente informar à
região que pretendia atacar
Malawi, até porque a sua
relação com Kamuzu Banda
não era das melhores, e
isso era público. Vendo as
coisas pelo lado obscuro,
Moçambique está rodeado
de países anglófonos, somos
o único país falante da
língua portuguesa na região,
a par de Angola. Vejam
que, igualmente, o país de
ZEDU foi outro maltratado
pelo regime do Apartheid,
atravessaram fronteiras e
barreiras para ir atacar este
país.
A relação com os anglófonos
sempre foi normal, com a
fúria do Apartheid sofreram
os que falam português na
região.
Hipóteses? Talvez a região
não fosse tão amiga assim,
talvez Samora não fosse tão
querido, talvez o Apartheid
não fosse tão inimigo para
a região, maioritariamente
anglófona, e, por isso,
preferiram eliminar aquele
que era o empecilho, aquele
que ia atacar, em menos de 48
horas, um dos seus vizinhos.
Talvez Moçambique esteja a
sonhar com uma irmandade
que nunca existiu, porque, na
verdade, hoje sofre de todos
os lados, principalmente
aqueles
que
sempre
considerou como “irmãos”.
Garganta Funda “compra” a
terceira hipótese.

