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Decorreram, na semana passada, 
as sessões dos comités provinciais 
da Frelimo, partido no poder em 
Moçambique. Estes eventos são um 
momento de avaliação do desempenho 
dos conselhos executivos provinciais 
bem como das secretarias do Estado, 
sectores em que o partido no poder 
exerce monopólio.

 Julgamos ser este um momento 
oportuno para analisar a produtividade 
deste tipo de encontros. Não está em 
causa o escopo, mas a eficiência, que, no 
nosso entender, acaba por ser mínima, 
muito por culpa da falta de clareza 
relativamente às missões das entidades 
do Governo e do próprio partido. Pelo 
menos é o que a prática tem revelado, 
e os encontros da semana passada 
voltaram a evidenciar essa realidade.

Sucede que, devido à falta de uma 
clara distinção de competências 
ou mera desatenção, os conselhos 
executivos provinciais e as secretarias 
de Estado nas províncias acabam 
por apresentar relatórios similares. 
Diferentes na forma, mas iguais no que 
ao conteúdo diz respeito, o que não 
surpreende, até porque esta disputa – 
chamemos-lhe assim – está à vista de 
todos.

Exemplos são muitos em quase todo 
o país, sendo também público o clima 
de tensão entre alguns governadores e 
secretários de Estado, nomeadamente 
Armindo Ngunga (entretanto 
exonerado) e Valige Tauabo (Cabo 
Delgado) ou Manuel Rodrigues e Mety 
Gondola (Nampula). Essa luta pelo 
protagonismo faz com que ambos os 
órgãos se concentrem nos mesmos 
assuntos, daí que os relatórios acabam 

Ora, esta forma de trabalhar em 
nada abona o partido dos camaradas e, 
mais do que isso, revela a inoperância 
de alguns dos seus membros, que 
procuram escondê-la usurpando 
tarefas que não são suas. Urge, por 
isso, que os órgãos ganhem consciência 
daquilo que são as suas verdadeiras 
funções, de modo que não se tornem 
ociosos.

A ideia de coesão, um conceito tão 
popular nas hostes do partido que 
governa Moçambique desde que se 
conhece como nação, não implica que 
estejam todos a fazer precisamente 
o mesmo. Implica, sim, que todos 
caminhem na mesma direcção, lutando 
pelo alcance dos mesmos objectivos, 
mas a melhor maneira de fazer isso é 
precisamente o contrário do que está 
agora a acontecer: divisão de tarefas. Se 
pretende ser uma máquina funcional, a 
Frelimo terá de chamar atenção a esses 
sectores e até fazer uma espécie de 
“purificação de fileiras”, o que pode ser 
duro, já que há muitos acomodados à 
sombra da posição que ocupam.

Se calhar, pensamos nós, não era 
nada descabido arranjar um espaço na 
agenda do Comité Central, que está 
à espreita, para que estas questões, 
e outras, sejam discutidas ao mais 
alto nível. De resto, este não é o único 
aspecto que corre mal no seio do 
Partido Frelimo. Há tantos outros, que, 
eventualmente, serão discutidos nas 
próximas edições. Deve o partido dar 
graças pelo facto de ter uma oposição 
frágil. Fosse ela astuta, certamente 
capitalizaria a seu favor algumas das 
debilidades do partido no poder.
serodiotouo@gmail.com

por ser praticamente os mesmos, o 
que empobrece, e de que maneira, as 
sessões dos comités provinciais.

De igual modo, são apreciados 
os relatórios de actividades das 
organizações sociais do partido, 
nomeadamente a Organização da 
Juventude Moçambicana (OJM), a 
Associação do Combatentes da Luta 
de Libertação Nacional (ACLLN) e da 
Organização da Mulher Moçambicana 
(OMM). Só que também elas padecem 
do mesmo mal.

A situação das organizações sociais 
até é mais estranha, dado que o seu 
campo de actuação parece claro até aos 
olhos dos mais desatentos cidadãos. 
A OMM lida com assuntos que têm 
que ver com a mulher, a OJM com a 
juventude e a ACLIN com os heróis que 
libertaram esta pátria do jugo colonial. 
Era suposto que fosse assim, mas, não 
se sabe porquê, estas entidades perdem-
se, tornando, assim, improdutiva a 
máquina do partido.

Mas não é tudo. Os membros do 
partido afectos ao poder legislativo 
também enfermam do mesmo mal. Os 
deputados da Assembleia da República 
ocupam-se dos mesmos assuntos de que 
se ocupam os membros das assembleias 
provinciais, em mais uma redundância 
desnecessária.

A hora do balanço tornou-se um 
momento particularmente cansativo e 
irritante para os governos distritais e 
conselhos autárquicos, que se reúnem, 
de forma separada, com o Governo 
Provincial, Secretaria de Estado, 
membros da Assembleia Provincial e 
deputados da Assembleia da República, 
para falar dos mesmíssimos assuntos.

O círculo da ineficiência
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É algo que já se vem tornando característico do 
actual Presidente da República. Salvo raras excepções, 
em momentos de grande tensão, quando mais se 
anseia pela voz de um líder, Filipe Nyusi “desaparece” 
do radar, transmitindo a ideia de alguma indiferença 
face ao sofrimento de um povo que, por sua vez, se 
sente “desamparado” pelo seu funcionário número 
um.

Quando não “desaparece”, faz “desaparecer”, como 
se assistiu (pelo menos até sábado, 15 de Maio), em 
Cabo Delgado, onde a vaga de secretário de Estado 
ficou vaga por mais de 15 dias, depois da “remoção” 
de Armindo Ngunga para o cargo de Presidente 

O segundo mandato de governação 
de Filipe Nyusi tem sido fértil em 
tragédias e outros acontecimentos 
que retardam o país. Só que, mais 

do que comprometer o crescimento económi-
co, as guerras, ciclones, entre outros desastres, 
ceifam vidas e semeiam desespero no seio de 
um povo a que, bastas vezes, o próprio Chefe 
do Estado parece esquecer-se de dar, em tempo 
útil, o necessário alento, na sua qualidade de 
“pai” da nação. A isso se adiciona a demora na 
nomeação de titulares para cargos de relevo. 
O caso mais recente é o do posto de secretário 
de Estado em Cabo Delgado, que, até ao fecho 
desta edição, na manhã de sábado, ainda não 
estava preenchido, depois da exoneração de 
Armindo Ngunga, em 27 de Abril.

Nyusi: um Presidente “ausente”

e indiscriminados”, disse John Kirby, porta-voz 
do Pentágono (sede do Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos da América), acrescentando: 
“estamos firmemente empenhados em trabalhar 
conjuntamente com o Governo de Moçambique 
para acabar com o terrorismo e a violência extrema e 
derrotar o Estado Islâmico em Moçambique”.

A França, principal accionista da Total, condenou 
“veementemente os ataques terroristas perpetrados 
há vários dias, que tiraram a vida a vários civis”. 
À semelhança dos norte-americanos, também os 
franceses se colocaram à disposição para “estar ao 
lado de Moçambique na luta contra o terrorismo” e 
instaram os países da região a  “mobilizarem-se”.

Mensagens similares reproduziam-se em quase 
todos os quadrantes, mas, na Ponta Vermelha, estava 
instalado um silêncio tumular, o que gerou críticas 
por parte de certas franjas da sociedade.

O movimento político Nova Democracia falava de 
um “Presidente demissionário” e da confirmação de 
que “temos ministros, mas não temos um governo”. 
“O vazio é total”, vincou a formação liderada por 
Salomão Muchanga.

Igualmente preocupadas com o silêncio do 
Chefe do Estado, 18 organizações da sociedade civil 
divulgaram uma carta, através da qual exigiam que 
Filipe Nyusi informasse pessoalmente à Nação sobre 
o que sucedia em Palma.

 Perante a onda de críticas, o Partido Frelimo 
saiu em defesa do Comandante-Chefe das Forças 
de Defesa e Segurança. Falando à Lusa, o porta-
voz Caifadine Manasse disse, na altura, que não era 
necessário que o PR falasse “todos os dias” sobre o 
que estava a acontecer em Palma, e que para isso 
estava o Ministério da Defesa Nacional.

 

do Conselho de Administração da Agência de 
Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), em 
substituição de Armando Panguene.

Não se percebe bem a pressa para exonerar 
Ngunga sem ideia de quem o poderia substituir, 
numa província que, nas actuais circunstâncias, 
devia merecer todas as atenções por parte do Estado 
moçambicano.

O silêncio sobre Palma

Ainda está bem vivo, na memória colectiva dos 
moçambicanos, o brutal ataque protagonizado 
pelos terroristas do Ansar al Sunnah, na vila sede do 
distrito de Palma, em 24 de Março último.

A investida, há cerca de 10 quilómetros do projecto 
de exploração de gás liquefeito, liderado pela Total, 
na península de Afungi, gerou uma gigantesca onda 
de condenação dentro e fora de portas.

“O Governo da Espanha manifesta a sua 
preocupação com a situação e segue de perto a 
evolução dos acontecimentos, em coordenação com 
as autoridades moçambicanas, tanto em Maputo 
como em Pemba; as Nações Unidas, a União Europeia 
e outros países membros”, lia-se num comunicado 
publicado pelos espanhóis na manhã de 25 de Março.

Em 30 de Março, era a vez dos Estados Unidos 
e França emitirem suas mensagens de repúdio. 
“Condenamos os ataques terroristas na cidade 
de Palma, na província de Cabo Delgado, no 
norte de Moçambique. Estes ataques evidenciam 
uma completa falta de respeito para com o bem-
estar e a segurança das populações que têm 
sofrido muitíssimo, devido aos métodos brutais 

Filipe Nyusi surge regularmente em inaugurações de infra-estruturas

Texto: Serôdio Towo e 
Amad Canda

D&F

EM SITUAÇÕES DRAMÁTICAS

A catástrofe deu-
-se no dia 04 de 

Agosto e, imediatamen-
te, chefes de Estados e de 
governos de mundo in-
teiro manifestaram soli-
dariedade para com um 
povo daquele país asiá-
tico. Moçambique ficou 
para trás, e a presidência 
da República só se lem-
brou de elaborar uma 
mensagem de condolên-
cias volvidos, pasme-se, 
seis dias.
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Armindo Ngunga, novo PCA da ADIN

Relatos de Palma contrariam a ideia de que “não foi o maior ataque”
Reacção tardia e “controversa”

Em bom rigor, Filipe Nyusi não falara sequer um 
dia sobre a tão mediatizada incursão terrorista no 
distrito que tem uma das maiores reservas mundiais 
de gás. Foi lesto, no entanto, a transmitir palavras 
de consolo à selecção sénior masculina de futebol, 
que, no dia 30 de Março, falhou a qualificação para 
o Campeonato Africano das Nações, após a derrota 
diante da sua congénere de Cabo Verde.

“Queridos moçambicanos, não foi desta vez. Não 
baixemos a cabeça. Acredito nos moçambicanos, 
acredito nos gestores do futebol em Moçambique 
porque são eles que temos, são os melhores, são 
jogadores, então vamos avançar. A luta continua”, 
disse o Presidente, numa chamada telefónica.

De Palma, só se ouviu o Chefe do Estado falar 
do dia 31 de Março, uma semana depois da chacina 
protagonizada pelos jihadistas. Nyusi aproveitou a 
cerimónia de inauguração da Delegação Distrital 
do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) 
em Matutuíne, província de Maputo, para sacudir 
a pressão, mas a maneira como o fez gerou mais 
indignação.

“Não foi o maior do que tantos outros que tivemos,  
mas tem esse impacto de ter sido na zona dos 
projectos em curso naquela província e temos estado 
segundo a segundo a seguir o trabalho que os jovens 
no terreno estão a fazer”, desdramatizou o Presidente, 
e lançou um apelo para que “não percamos o foco, 
não nos atrapalhemos”.

“Ausências” que se repetem

A “omissão” do Presidente em relação aos últimos 
ataques terroristas não é caso inédito, uma vez que tem 
sido prática recorrente ao longo da sua governação. 
Uma das mais célebres  [ausências] aconteceu em 
Março de 2019, em finais do seu primeiro mandato, 
quando o ciclone Idai devastou quase por completo a 
segunda maior cidade de Moçambique.

Se no caso de Palma decidiu fechar-se em copas, 
no caso “Idai” até falou, classificando como “muito 
preocupantes” os danos provocados pelo ciclone na 
zona centro do país, com maior incidência na cidade 

da Beira, capital provincial de Sofala. Apesar dos 
“muito preocupantes” danos (humanos e materiais), 
o estadista moçambicano não se coibiu de viajar para 
a vizinha eSwatine (antiga Swazilândia).

Depois de algumas críticas, o PR interrompeu a sua 
visita ao Reino de eSwatine, voltou a Moçambique e 
tentou emendar a má imagem, realizando a sessão do 
Conselho de Ministros na cidade da Beira.

Seja como for, foi mais um episódio em que o 
Presidente colocou aquilo que ele próprio classificou 
como “um verdadeiro drama humanitário” em plano 
secundário. As populações afectadas sentiram-se 
“órfãs”.

O mesmo na relação com os outros

As “ausências” do Presidente da República são 
constantes e, de quando em vez, acontecem também 

no plano das relações com outros Estados, como 
se pôde constatar em 2020, quando o Presidente 
moçambicano foi um dos últimos estadistas, se 
não mesmo o último, a endereçar uma mensagem 
de condolências ao seu homólogo do Líbano, na 
sequência das explosões no Porto de Beirute, 
que mataram centenas de pessoas e feriram mais 
de cinco mil.

A catástrofe deu-se no dia 04 de Agosto e, 
imediatamente, chefes de Estado e de governo 
do mundo inteiro manifestaram solidariedade 
para com um povo daquele país asiático. 
Moçambique ficou para trás, e a Presidência 
da República só se lembrou de elaborar uma 
mensagem de condolências volvidos, pasme-se, 
seis dias.

Este atraso, que não deixa de ser lamentável do 
ponto de vista diplomático, foi particularmente 
estranho, mais ainda pelo facto de que parte da 
carga que gerou a explosão tinha como destino 
uma fábrica portuguesa em Moçambique, tal 
como confirmou à Agência Lusa a Fábrica de 
Explosivos de Moçambique (FEM).

 
Aparições desnecessárias

As “ausências” de Filipe Nyusi em momentos 
cruciais só são superadas pelas suas aparições 
desnecessárias em eventos cuja magnitude 
demandaria outros mandatários do Estado. 
Várias são as vozes, até do Governo, que criticam 
o “apetite” de presidir inaugurações por parte do 
PR.

Alguns entendem que a constante presença de 
Filipe Nyusi em cerimónias de inauguração de 
infra-estruturas como sistemas de abastecimento 
de água, só para citar um exemplo, não só ofuscam 
o brilho dos restantes governantes (ministros, 
governadores, administradores e até presidentes 
dos conselhos autárquicos), mas também 
desgastam, desnecessariamente, a imagem do 
próprio Chefe do Estado, transmitindo, até, a 
ideia de que está desprovido de agenda.
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O debate em torno da polémica contratação da 
empresa Intellica para a reestruturação da Empre-
sa Moçambicana de Seguros (Emose), Sociedade de 
Gestão Imobiliária (DOMUS), Correios de Moçam-
bique e Silos e Terminal Graneleiro da Matola (STE-
MA) voltou a ganhar espaço, na sequência de um 
estudo realizado pelo Centro de Integridade Pública 
(CIP) sobre o processo.

A conclusão do referido estudo indica que, no 
concurso público que culminou com a escolha da In-
tellica, o IGEPE “violou regras de contratação públi-

ca”. Como tal, o CIP considera que todo o processo 
deve ser anulado. Neste processo, o IGEPE recorreu 
a uma modalidade denominada “selecção baseada 
nas qualificações do consultor”, que, na opinião dos 
pesquisadores do CIP, não é regra na contratação de 
serviços de consultoria.

A organização baseia-se no Decreto 5/2016 de 8 
de Março (n.º 2 do artigo 69), que estabelece que essa 
modalidade só é aplicável “para a contratação de pe-
quenos serviços de consultoria, quando não se justi-
fica a preparação e avaliação de propostas competi-
tivas”. Outra excepção abre-se “nos casos em que o 
valor estimado da contratação não seja superior a três 
milhões e quinhentos mil meticais” (n.º 5 do artigo 
265 do Decreto 5/2016 de 8 de Março, conjugado com 
a alínea b) do n.º 1 do artigo 68).

Ora, não sendo o trabalho que deverá ser prestado 
pela Intellica um “pequeno serviço de consultoria”, e 
estando o valor da contratação muito acima dos três 
milhões (o IGEPE vai pagar 33 milhões de meticais 
pelo serviço), o CIP entende que o processo é ilegal, 
não tendo, por isso, e à luz da lei, “pernas para andar”.

  
Uma oportunidade para o player habitual
O CIP vai mais longe na sua análise e garante que 

a reestruturação das quatro empresas em referência, 
“mais do que gerar benefícios para o Estado, constitui 

oportunidade de negócios para um dos assíduos for-
necedores do Estado, a Intellica SA”.

Em jeito de fundamentação, e como forma de re-
bater a ideia de que as empresas em reestruturação 
são as não estratégicas para o Estado, o CIP trouxe 
exemplos de empresas que, com base em números 
de 2019, estão bem piores. “Se formos a olhar para 
o ranking das empresas públicas, podemos ver que 
a Electricidade de Moçambique, a Rádio Moçambi-
que e a Hidráulica de Chókwè estão piores que os 
Correios de Moçambique. A empresa Hidráulica de 
Chókwè encontra-se 90 vezes pior que os Correios 
de Moçambique”, problematiza o estudo, apresentado 
num webina, na passada quinta-feira (13 de Maio).

O CIP entende que a reestruturação da Emose 
não faz sentido, e argumenta: “estando o país cada 
vez mais propenso a desastres naturais, que afectam 
significativamente o sector da agricultura, é funda-
mental que haja uma seguradora dedicada a prover 
serviços de seguro a esta actividade a preços razoá-
veis para os agricultores. É mais provável que a Emose 
assuma esse papel em vez das seguradoras do sector 
estritamente privado, que, ao serem obrigadas a assu-
mir este papel o fariam a preços insustentáveis para 
os produtores”.

Contra-argumento similar é usado para rejeitar a 
ideia de que a STEMA não seja estratégica nem estru-
turante. Para os pesquisadores do CIP, a decisão do 
IGEPE é questionável, sobretudo numa altura em que 
o Governo coloca acento tónico na necessidade do 
aumento da produção agrícola. Entende o CIP que, 
a concretizar-se este desiderato, aumentará também 
a procura por silos para aprovisionamento de cereais, 
pelo que, conclui o estudo, “a STEMA é, sim, uma em-
presa estruturante para a nossa economia”.

Em rigor, aquela ONG só concorda com a rees-
truturação da DOMUS. Ainda assim, entende que há 
empresas que deviam merecer mais prioridade.

  
“Gostemos ou não, estamos numa economia de 

mercado”
Representado no debate pelo administrador Rai-

mundo Matule, o IGEPE começou por garantir que 
os Correios de Moçambique, a DOMUS, a STEMA 
e a Emose não são as únicas empresas em processo 
de reestruturação. Há mais na mesma situação, entre 
elas a EDM e a Petromoc, sendo que esta última apre-
sentou, pela primeira vez, em cinco anos, resultados 
líquidos positivos “como corolário deste processo de 
reestruturação”.

De seguida, esclareceu que o Estado não pretende 
vender nenhuma das quatro empresas em alusão. No 
caso da empresa Correios de Moçambique, o plano 
é transformá-la numa sociedade anónima do Estado, 
mas o plano para as restantes instituições é reduzir a 
participação do Estado, sendo que o nível da redução 
será determinado pelo trabalho de consultoria a ser 
desenvolvido pela Intellica.

O dirigente sublinhou que estamos numa econo-
mia de mercado, daí a necessidade de abrir espaço 
para o sector privado, até porque o Estado precisa 
concentrar-se nas suas funções sociais.

“Contratação da Intellica 
deve ser anulada”

Sem meias palavras, o Centro de Inte-
gridade Pública defende que o con-
curso público que culminou com a 
selecção da Intellica para a reestru-

turação de quatro empresas públicas e par-
ticipadas pelo Estado deve ser anulado. Em 
causa, aponta a organização, está a alegada 
“violação de regras de procurement” por par-
te do Instituto de Gestão das Empresas Parti-
cipadas pelo Estado (IGEPE).

REESTRUTURAÇÃO DAS EMPRESAS DO ESTADO

Texto: Dossiers & FactosD&F

TXEKALÁ
Troquei o meu cartão SIM para LTE 5G ready
e agora vibro com a velocidade da Internet.

“REDE LTE” EM EXPANSÃO: COBRE MAPUTO, MATOLA E MARRACUENE.

Termos e condições aplicáveis.
A troca do cartão é grátis em qualquer loja Tmcel.

Raimundo Matule, administrador do IGEPE.

Anúncio publicitário
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André Matsangaíssa: um “instrumento” 
de mobilização do Governo
Em Março do presente ano, André 

Matsangaíssa aderiu ao processo 
de Desmilitarização, Desmobili-
zação e Reintegração (DDR), dei-

xando Mariano Nhongo numa posição rela-
tivamente frágil. Matsangaíssa teve direito 
à audição com o Presidente da República, a 
que se seguiu uma conferência de imprensa, 
na qual declarou que a sua rendição tinha 
como objectivo devolver a paz à zona centro 
de Moçambique. Seguiram-se garantias de 
que Nhongo se ia “entregar”, que entretanto 
nunca se cumpriram. Mais do que isso, foram 
desmentidas pelo visado, colocando em causa 
a credibilidade de Matsangaíssa. Na opinião 
do comentador Dércio Alfazema, o sobrinho 
do fundador da Renamo está apenas a fazer 
mobilização para adesão ao DDR.

Em 9 de Março do ano corrente, André Mat-
sangaíssa defendia, em conferência de impren-
sa, na cidade de Maputo, a necessidade da re-
tirada das Forças de Defesa e Segurança (FDS) 
estacionadas no Teatro Operativo Centro, de 
forma a permitir a saída de mais membros da 
auto-denominada Junta Militar da Renamo 
(JMR). Igualmente, defendeu a aprovação de 
uma lei de amnistia para o grupo.

 No entanto, Mariano Nhongo disse que 
não precisava de ser amnistiado antes do iní-
cio das negociações com o executivo, e acusou 
o seu antigo “homem de confiança” de ser mo-
vido por interesses pessoais. “O André é uma 
isca. O André é um traidor e está a ser usado. 
Ele não sabe nada sobre este processo”, decla-
rou Nhongo.

Um mês depois, eis que aparece novamente 
o sobrinho do primeiro líder da Renamo para 
fazer a mesma promessa.

 “Eu confirmo que, em breve, o presiden-
te Mariano Nhongo vai  entregar-se, de modo 
que haja paz no centro de Moçambique. Há 
contactos de alto nível sobre a saída de Maria-
no Nhongo das matas, mas não posso avançar 
detalhes”, anunciou em declarações a jornalis-
tas, à margem da cerimónia que assinalava o 
terceiro ano do desaparecimento físico do his-
tórico líder da perdiz Afonso Dhlakama.

 Mas, afinal, e atendendo e considerando 
o rótulo de “traidor” que lhe foi cunhado por 
Mariano Nhongo, que credibilidade ainda tem 
Matsangaíssa? Devem as suas declarações ser 
levadas a sério? Numa análise claramente re-
conciliadora, o comentador Dércio Alfazema, 
do Instituto para Democracia Multipartidária 
(IMD), considera que os pronunciamentos op-
timistas de Matsangaíssa não devem ser vistos 
com desconfiança.

 Para Alfazema, estas sucessivas declarações 

são sobretudo “pronunciamentos de mobiliza-
ção”, que visam dissipar uma provável nuvem 
de desconfiança em relação ao processo de 
DDR, que já vai atrasado.

 Entende a fonte que, ao se posicionar como 
uma espécie de instrumento de mobilização, 
André Matsangaissa confere alguma vantagem 
ao Governo, mas alerta para a necessidade 
de o executivo não dormir na sombra dessa 
vantagem.

 “O Governo não deve ver vantagem só 
nos pronunciamentos de André Matsangaíssa, 
porque enquanto o Nhongo estiver em lugar 
incerto, as ameaças continuam, o certo é não 
relaxar e continuar a buscar caminhos para en-
volver Nhongo no processo de DDR. A preo-
cupação, neste momento, é Mariano Nhongo”, 
defendeu.

 
“Nhongo é uma ameaça”

Apesar de já ter sido convidado para diálo-
go pelo Presidente Filipe Nyusi, e de ter sido 
abandonado por, pelo menos, três homens de 
confiança – André Matsangaissa, João Macha-
va e Paulo Nguirande – o presidente do gru-
po dissidente da segunda maior força política 
nacional continua relutante em participar do 
processo de pacificação.

 Enquanto assim for, continuará a ser uma 
“ameaça”, pelo que o Governo não pode des-
cansar, defende Dércio Alfazema. “As Forças 
de Defesa e Segurança não devem relaxar, en-
quanto Nhongo continuar nas matas. Ele vai 
continuar a ser um problema até se juntar ao 
processo”, explicou.

Mariano Nhongo lidera um grupo de guer-
rilheiros dissidentes da Renamo e que contesta 
o actual líder do partido, Ossufo Momade, que 
substituiu o falecido Afonso Dhlakama. Para 
aquele grupo, Ossufo Momade desvirtuou o 
espírito das negociações iniciadas por Afon-
so Dhlakama, privilegiando interesses de cariz 
pessoal.

 Apesar de claramente fragilizado por ter 
perdido parte dos seus homens de maior con-
fiança, aquele guerrilheiro ainda não demons-
trou intenção de se render, mas os ataques na 
zona centro do país já não acontecem com 
tanta frequência.

 Em Abril último, Mariano Nhongo fez uma 
declaração ameaçadora ao governo do dia. “Se 
o governo não quer negociar com a Junta Mi-
litar da Renamo, não vai governar seis provín-
cias. Se conseguir governar, vai governar à for-
ça, mas terá consequências”, disse o presidente 
da JMR, citado pelo e-global.

 Enquanto isso, o processo de DDR conti-
nua em curso no país, sob supervisão do en-
viado especial do Secretário-Geral das Nações 
Unidas, Mirko Manzoni.Mariano Nhongo nas matas continua uma ameaça para a paz

Texto: Lídia CossaD&F
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Comemora -se hoje, 17 de 
Maio, o quadragésimo sexto ani-
versário da criação da Polícia da 
República de Moçambique.

Há sensivelmente um mês e 
meio, numa da plataformas di-
gitais, troquei impressão com o 
senhor Leonel Muchina, polícia 
e Porta-voz do Comando da Po-
lícia da República de Moçambi-
que (PRM) Cidade de Maputo. É 
que, nada mais que o real alcan-
çe do presente artigo, é de fac-
to enaltecer o trabalho que este 
jovem tem feito na transmissão 
da informação sobre os aconte-
cimentos criminais que vem as-
solando o país. 

Em qualquer parte  do mundo, 
a polícia é o garante da ordem, 
segurança e tranquilidade pú-
blicas, edificando se assim, uma 
sociedade pacífica. Faça sol, faça 
frio, faça chuva, o polícia está 
na via pública, vinte e quatro 
sobre vinte e quatro com a mis-
são de efetivar sono tranquilo ao 
cidadão.

Natural da Província de 
Inhambane, Leonel Muchina 
é formado pela Academia de 
Ciências Polícias (ACIPOL). O 
dote pela disciplina e combate 
ao crime surge na sua infância 
através da inspiração que obteve 
do pai, daí, tendo ingressado nas 
fileiras da PRM onde concreti-
zou se o que na sua infância já se 

manifestava. 
Na sociedade, os fenómenos 

criminais, os tipos legais de cri-
me são infelizmente o dia-a-dia, 
pelo que a presença da polícia é 
internamente indispensável para 
combater este mal universal e a 
necessidade de informar ao pú-
blico sobre as ocorrências crimi-
nais é deveras fundamental para 
que o mesmo fique em alerta to-
tal, ajudando a própria polícia no 
que tange a vigilância no meio 
social em que esta se inserido.

É por isso que se criou a figura 
de porta-voz do comando da po-
lícia, presente em todas as pro-
víncias com a preponderante ta-
refa de informar ao público alvo, 
sobre a ocorrência do crime e 
traçar estratégias do seu comba-
te e mitigação. 

Leonel Muchina é uma dessas 
figuras com bastante domínio 
na área de comunicação quando 
se trata de dar os habituais brie-
fings sobre a situação criminal 
na sociedade. A forma como se 
expressa Leonel Muchina diante 
das câmeras dá a perceber que 
conhece a área em que está a tra-
balhar e sobretudo em que foi 
formado.

Leonel Muchina e não só, ou-
tros policias jovens, são mais 
exemplos claros, que mostram 
que os jovens também podem 
assumir o que na sociedade exige 

grande responsabilidade. Hoje, 
dia do 46° aniversário da polícia, 
escolhi ao jovem Muchina para 
enaltecer as suas funções como 
polícia e homem da disciplina, 
homem do combate bandidos e 
ladrões que dia -pós-dia tiram 
o sono em muitas famílias. Não 
só, a homenagem vai do mesmo 
modo a todo polícia moçambi-
cano (PRM, Polícia de trânsito, 
Polícia Municipal, Polícia Mili-
tar, UIR e tantos outros ramos da 
polícia) pois sem vós, não have-
ria disciplina, ética e nem moral 
na sociedade.

O recrudescimento do crime 
tem sido preocupante nos dias 
que correm, sobretudo nesta 
época da pandemia do covid 
19 onde as autoridades ape-
lam ao cumprimento incansá-
vel das medidas de prevenção 
contra este mal. Assim, Leonel 
Muchina, dia e noite está lá no 
terreno incentivando ao cum-
primento do recolher obriga-
tório, disciplinando as pessoas 
a cumprirem com o decreto 
presidencial relativo ao Esta-
do de calamidade pública que 
está vigente em todo território 
nacional.

Bem haja a polícia 
moçambicana

Bem haja Leonel Muchina e 
seus colegas de trabalho. Feliz 
dia da polícia.

Leonel Muchina: um homem pela 
disciplina

XIPHEFUXIPHEFU

Mateus Licusse  |  mlicusse@gmail.com

OPINIÃO 
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Deslocados – vítimas ou infiltrados do 
terrorismo?

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 

Numa das poucas aparições em público 
do homem de Malehice, falo do carismáti-
co antigo Presidente da República Joaquim 
Chissano, ele teria aconselhado a poucas 
pessoas que estiveram próximo a ele a não 
poupar esforço ao solidarizar-se com a po-
pulação de Cabo Delgado, vítima do terro-
rismo, porque a qualquer momento a guer-
ra podia chegar ao sul ou a qualquer ponto 
do país.

Não passam meses depois que o antigo es-
tadista moçambicano proferiu essas palavras 
e em todas as províncias são reportados casos 
de chegada de deslocados de guerra, ou seja, 
do terrorismo em Cabo Delgado, e alguns já 
estão em locais onde os naturais nunca che-
garam. Chissano falou com conhecimento 
de causa ou pela experiência, como antigo 
combatente de libertação nacional, sinal de 
que tem conhecimento suficiente e de sobra 
sobre os efeitos de uma guerra, independen-
temente da sua justeza ou não.

Já se fala de pessoas deslocadas de guerra 
em Manica, Sofala, Maputo, casos passíveis 
de muita suspeita de os terroristas infiltrarem 
seus agentes, para uma desestabilização geral 
do país, e regredir a vida dos moçambicanos, 
com uma vida já dilacerada pela pandemia e 
pelos efeitos da corrupção. 

Nada contra pessoas indefesas fugindo da 
guerra em Cabo Delgado, mas vale alertar 
para que se aumente a vigilância, para evitar 
que os terroristas infiltrem seus agentes no 
nosso seio, consumando-se assim a suspei-
ta de Joaquim Chissano. Cabe a nós todos, 
como moçambicanos, a consciência de que 

estamos a ser convocados para uma uni-
dade nacional cerrada contra o terrorismo, 
porque a pátria chama por nós.

É urgente que esqueçamos as cores par-
tidárias, pois o que está em causa não é a 
Frelimo, mas sim a soberania nacional, a 
nossa integridade, o futuro das próximas 
gerações, e devemos fazer algo face ao de-
safio que os terroristas nos colocam. Não 
devemos permitir que inviabilizem os pro-
jectos de desenvolvimento nacional, única 
oportunidade de tirar os nossos filhos do 
desemprego e da frustração pelas dificulda-
des que a vida lhes coloca.

Não se deve descartar a possibilidade de 
existência de células do terrorismo em todo 
o território nacional, o que nos impõe que 
sejamos vigilantes, pôr a consciência mais 
do que com um olhar de ver à nossa volta. 
É o futuro em incerteza, pois o inimigo não 
dá tréguas nas suas investidas, tentando in-
filtrar seus lacaios nas aldeias e nas cidades 
do país, para levar a cabo os seus planos de 
destruição, e nós embalados no sono pro-
fundo, alegadamente porque estamos a ser 
solidários com os deslocados de guerra em 
Cabo Delgado.

Solidariedade é necessária, porém, todo 
o cuidado é pouco, é imperioso que sejamos 
vigilantes, com um olhar à dimensão do 
olhar da cobra, porque um simples piscar 
será suficiente para os terroristas semearem 
luto e desgraça à esteira nacional. Unidos, 
seremos fortes do que nunca, e o momento 
impõe-nos isso.    

Temos de intensificar a vigilância para 

com os nossos deslocados, porque, na ver-
dade, a população indefesa continua a sofrer 
as consequências do terrorismo em Palma e 
outros pontos.

Durante os ataques, a pilhagem e chaci-
na pelos terroristas em Palma, a população 
não teve oportunidade de levar nada consi-
go, e a pergunta que não quer calar é: com 
que meios conseguiram viajar de Cabo Del-
gado para Maputo ou qualquer outro pon-
to de Moçambique os tais deslocados?   Os 
moçambicanos já provaram ao mundo que, 
quando decididos, são capazes, que o digam 
os fantoches que tentaram travar o avanço da 
revolução, depois dos Acordos de Lusaka, a 
21 de Outubro de 1974. Que o digam Joana 
Simeão e seus comparsas, que tentaram as-
sumir-se como os verdadeiros libertadores 
da pátria e do povo e denegrir os feitos da 
Frelimo.

Mesmo os corruptos que hoje pululam e 
vão pulando de órgão em órgão de tomada 
de decisão têm consciência de que no dia 
em que os homens se vestirem de fato ma-
caco e as mulheres de fralda (phindzelo), as 
cidades nacionais cheirarão mal, como se 
todo o povo tivesse se alimentado de lentilha 
(timbawene).

Os moçambicanos odeiam todo o tipo de 
malfeitores, e quando se revoltam, tomam 
actos devastadores e por onde passam são 
autênticos elefantes, pois nem capim sobre-
vive. É simples, mas doloroso recordar o que 
aconteceu num dos anos, numa data que foi 
5 de Fevereiro, e os entendidos na matéria 
apelidaram de “povo no poder”.

Anúncio publicitário

BUSINESS OR LEISURE?
O IMPORTANTE É 
QUE SEJA PELA LAM

MAPUTO-JOANESBURGO

Linhas Aéreas de Moçambique

VANTAGENS:
• 2 voos todas as Segundas, Quartas,

 Sextas e Domingos;

• Leve consigo 2 peças de 23kg na Classe Económica   
 ou 2  peças de 32kg na Classe Executiva;
• Descontos de até 40% em hotéis em Maputo e
  na África do Sul;
• Ganhe um voucher no Restaurante Bom Garfo
  na sua quinta viagem.

www.lam.co.mz
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Jacarés comparados a gigolôs - Um debate electrizante 
que me fazia perder o destino (vivências no my love) - 

Parte II
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

Anúncio publicitário

Já íamos quase todos desesperados. Passavam 
horas e a Sra. Felismina nunca mais chegava… 
sabíamos que estávamos na tangente e que a 
qualquer momento o cobrador ia mesmo man-
dar: “vamos motorista”. Não foi dessa, de repen-
te ouvimos gritos, me esperem. Uff era a senhora 
conhecedora de histórias e factos sobre maran-
dzas, makheranas, gigolôs e jacarés…e vírgula, 
mas é porque pelos vistos, esta senhora deve ser 
a fonte de vida, deve ela conhecer muitas, mas 
muitas histórias pelo que veremos o que virá de-
pois da narrativa de hoje. Até porque sua idade 
mostra ter alguma bagagem. Não é ela muito ve-
lha, mas também não é nova, sua cara carrega 
sinais de angústia, que dão a entender que ques-
tões relativas ao amor, ódio, paixão e traição 
devem, sem dúvida, ser parte do seu arsenal do 
passado.

Com uma mobilidade reduzida, ela foi alvo de 
apoio de todos que naquele carro precisavam de 
re-ouvir suas histórias durante a viagem. De re-
pente, estava lá dentro, saudou a todos e respirou 
fundo…. Queriam me deixar né …! Exclamou, 
e logo a resposta veio… nada kota, tivemos que 
pedir o Djon Djolito para lhe esperar. Djolito é o 
tal motorista que todas as manhãs marchava jun-
to com a dona Fifi e outros passageiros à procu-
ra de pão naquela nobre cidade. Ainda nas boas 
vindas a esta activa senhora, um dos passageiros 
disse que se saíssemos de Magoanine para Mu-
seu de boca fechada até estaríamos na iminência 
de criar um perfume bucal … Risos colectivos.

Vamos à vaca fria. A senhora prometeu falar-
-nos da diferença entre jacarés e gigolôs e cá des-
te lado, desde sexta-feira, estamos com sede de 
ouvir essas verdades. Sra. Fifi começou, e sem 
papas na língua foi desembuchando: jacaré é um 
tipo de homem que age com muita prudência, ja-
caré frequenta normalmente onde as marandzas 
abundam, chega e fica lá num canto, pede uma, 
mais uma, enche a mesa com carne de porco e 
vai comendo normalmente, faz tudo ao mesmo 
tempo, ora fala, ora come, bebe e vai abanando 
a cabeça ao som da música, um tipo atrapalhado 
e com vontade de ser visto de todas as maneiras, 
pula de mesa para mesa e voluntaria-se para que 
outros sejam parte do seu reino. Jacaré passa a 
vida reparando para os cantos da casa, observa 
o movimento das marandzas e não tem preguiça 
de chamar quem se apresenta disponível; ele  en-
volve-se com muita facilidade, mas não é um ser 
de ter relações estáveis, age mesmo como jaca-
ré, mantém a boca aberta e qualquer mosca que 
por lá brincar, zás, come-a. Suas vítimas, muitas 
vezes, devem recorrer à polícia para queixar-se, 
porque o combinado não tem sido cumprido por 
este. Um outro defeito do jacaré é de não tomar 
conta da família. Numa bolada de 1000 é capaz 
de curtir 800 e deixar apenas 200 para a dona lá 
em casa….

Hum mamã, chega e o gigolô… quem é afinal?

Esse daí não é qualquer pessoa, um cara lim-
po, asseado e detentor de músculos anormais. 
Usa perfumes e roupas de marca e não se cansa 
de prestar vassalagem a todas as que considera 
potenciais vítimas; gigolô, até porque trabalha, o 
reconhecerás pela forma como cuida das damas, 
ele não está disponível para toda a mulherada, 
preferencialmente atira-se para mulheres mais 
velhas e com certa experiência de vida. O gigolô 
é um voluntário por natureza, ele troca pneus do 
carro, verifica o estado da bateria, óleos, alar-
me e outros frequentes problemas dos carros 
das senhoras. Oferece pequenos presentes e não 
quer se misturar com outros homens; conhece 
os melhores sítios da cidade e logo que este al-
cança a confiança da mulherada, começa com o 
seu ritual. Apresenta necessidade de viagem para 
China, fala de negócios que tem na RSA, quer 
calças ou celular de marca e estas despesas são 
sempre imputadas à mulher. Tem sorte até de 
gerir algumas contas bancárias das presas, isto 
porque a maior parte destas são mulheres folga-
das e que, por algum mal, estão sem aquele ou 
este companheiro.

Elas vivem uma vida a solo, mas num verda-

deiro sentido de folga. Os gigolôs até parecem 
psicólogos, conseguem avaliar o estado emocio-
nal das vítimas, começando tudo a partir desta 
descoberta. A história foi longa, mas mesmo as-
sim foi esgotada antes que eu descesse, só que, e 
como sempre, as perguntas brotam. Eis que ago-
ra, depois de sabermos a diferença entre os 2M, 
perguntamos também a vocês homens: quem 
aqui é jacaré e quem é gigolô, saía isto de uma 
voz feminina bem colocada no fundo.

Machismo autêntico, a resposta negou-se a 
sair, nenhum destes homens moveu palha. Este 
silêncio preocupou, e no fim alguma estratégia 
dilatória foi aqui expressa: pessoas que contam 
histórias como as da dona Fifi, como elas são ca-
racterizadas? Cá comigo pensei, aí vem o próxi-
mo tema… As Fofoqueiras do My Love. Leia a 
próxima edição.

________
A nossa responsabilidade na luta contra a 

COVID-19 deve ser nossa maior prioridade. Evi-
te aglomerados, use a máscara, lave as mãos com 
água e sabão, desinfecte com álcool gel, sempre 
que tossir, dobre o braço em forma de V.

Nosso maior valor é a vida.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Alberto, o marido “arrancado”
HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Durante três edições, irei narrar, 
aqui, factos que têm que ver com rela-
ções extra-conjugais, especificamente 
envolvendo duplas cujas mulheres são 
mais velhas que seus parceiros. São fac-
tos que acompanho junto a um grupo 
de mulheres que são amigas entre si, 
sendo que uma das integrantes é minha 
comadre. São factos que, no mínimo, 
enchem de vergonha a qualquer pes-
soa que não comungue com este tipo de 
atitudes.

 Para a presente edição, trago a his-
tória de dona Joana - nome obviamente 
fictício - mulher de 45 anos de idade, 
mãe de três filhos (duas meninas e um 
rapaz), dos quais o mais novo  tem 17 
anos de idade. Porque mukherista, dona 
Joana viaja com frequência para Brasil 
e China, em busca de mercadorias para 
abastecer armazenistas e retalhistas na 
capital do país. Para além disso, dona 
Joana vai, igualmente, para África do 
Sul, e de lá traz também mercadorias 
diversas com o mesmo propósito. Tra-
balhadora por excelência, dona Joana é 
uma grande “manda-chuva”, dada a boa 
saúde financeira de que goza.

 Tem casa própria, com piscina e mí-
nimas condições, na qual vive com dois 
dos seus filhos, porque, entretanto, a 
mais velha se casou e está em seu pró-
prio lar. Ora, dona Joana tinha tudo 
isto e mais alguma coisa em sua casa, 
mas não tinha marido. Como tal, para 
satisfazer-se sexualmente, recorria a 
moços com quem bebia de quando em 
vez.

 Cansada dessa vida, acabou por co-
nhecer Alberto, num dos locais onde 
fazia a entrega das suas encomendas ou 
mercadorias, no Mercado Fajardo, para 
ser mais concreto. Alberto era um dos 
jovens que carregava produtos, vulgar-
mente conhecido como gai-gai. É por ele 
que dona Joana passou a interessar-se.

 Num belo dia, e depois de tanto pen-
sar, dona Joana vai ao Mercado Fajardo 
para mais uma entrega de encomendas, 
e depara-se novamente com o jovem 
Alberto. Ela já tinha ideias elaboradas 
do que fazer para ter o Alberto como 
seu marido.  Chamou-o e perguntou se 
não estava interessado num emprego 
sério, onde iria trabalhar bem menos 
do que fazia no Fajardo. Aliás, fez ain-
da questão de explicar que ia trabalhar 
em casa dela, com direito a uma depen-
dência para se instalar. Como qualquer 
um, Alberto caiu na proposta, que era 
tão aliciante. Zás, juntos partiram para 
a linda casa de dona Joana.

 Chegados à casa, foi-lhe apresentado 
o pequeno compartimento onde ficou 
alojado durante os primeiros dias en-
quanto empregado. Acordava, cuidava 
um pouco da relva do jardim, mexia pe-
quenitas coisas, e o grosso do trabalho 
era feito pelos dois empregados que já 
lá estavam (um homem e uma mulher).

 Diariamente, depois de se preparar, 
dona Joana chamava Alberto e juntos 
saíam para as vendas e distribuição de 
mercadorias. Até aqui, Alberto conti-
nuava empregado. Foi nestas idas ao 
mercado e armazéns que, num belo dia, 
dona Joana levou Alberto a uma clínica 
para um check-up. Mesmo assim, Al-
berto não percebia nada do que estava 
a acontecer, entendia que fosse uma das 
condições para o emprego.

 
Dois dias depois da entrega dos resul-

tados, dona Joana, saindo de um banho 
na suíte, e, portanto, com pouco pano 
no corpo, chamou o Alberto. Tímido, 
Alberto respondeu e ficou parado na 
sala. Senhora, estou aqui, disse ele. Ela 
retorquiu: estou aqui no quarto, entra!

 Era a primeira vez que Alberto tinha 
acesso ao quarto da senhora, que esta-
va toda arrumada e perfumada.  Parou 

encostado à parede do quarto e, de re-
pente, dona Joana levantou-se da cama 
e trancou a porta. De seguida, levou 
Alberto até ao quarto de banho para se 
lavarem e… o estimado leitor entende o 
que aconteceu de seguida.

 Depois dos bons e gostosos momen-
tos, dona Joana abriu-se e disse-lhe: 
olha, Alberto, aqui é minha casa, não 
tenho marido e quero-te aqui como 
meu marido e vou cuidar de ti em tudo 
quanto for necessário. Honesto, Alber-
to explicou-lhe que vivia maritalmente 
com uma moça de 23 anos e que era pai 
de duas crianças. Alberto tinha, na al-
tura, 28 anos. Dona Joana disse e bem: 
quero-te não para partilhar-te, irei as-
sumir as despesas dos teus filhos e dessa 
tua ex-mulher, porque, a partir de ago-
ra, passas a ser meu marido. 

Alberto viu-se obrigado a ir buscar 
a menina, mãe dos filhos, para, junta-
mente com dona Joana, combinarem 
quanto receberia por mês. O combi-
nado está a ser respeitado e é a própria 
dona Joana que faz as transferências 
bancárias para a ex-mulher de Alber-
to, sendo que assume integralmente as 
despesas inerentes à educação dos fi-
lhos de Alberto.

 Alberto é o verdadeiro marido de 
Joana há já cerca de sete anos. Ultima-
mente, ele conduz as viaturas e controla 
os negócios de dona Joana. Aparentam 
ser um casal feliz, apesar da brutal di-
ferença de idades. Lembre-se que dona 
Joana tinha 45 anos quando “arrancou” 
Alberto, que na altura tinha 28. A úni-
ca coisa fictícia nesta história são os 
nomes, tudo o resto é completamente 
verídico.

Na próxima edição, acompanhe uma 
história de uma mãe, por sinal amiga 
de dona Joana, protagonista da história 
desta edição, que disputa homem com 
a filha.
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Se SIDA não é negócio, por que a vacina 
contra COVID veio tão rápido

Texto: General Tapioca
O SIDA é uma das maiores pandemias de todos os 

tempos e já dizimou vidas de mais de três milhões de 
pessoas ao longo da história humana. Reconhecido 
em meados de 1981, há aproximadamente 40 anos 
que o vírus causador do SIDA assola a humanidade, 
e ainda não se vislumbra, para tão já, a sua cura, ou 
seja, a vacina contra essa pandemia. Este cenário 
(da não existência da cura), ao longo dos anos, foi 
alimentando a teoria de que o SIDA é, na verdade, 
um bom negócio, a julgar pelo volume de dinheiro 
que esta doença movimenta, através de organizações 
especializadas, financiamento de programas e toda 
uma "cadeia de valor" inteiramente virada ao seu 
suposto combate.

Se bem que este debate sempre esteve longe de ser 
consensual, com a eclosão da pandemia da Covid-19, 
seguida por uma rápida resposta em termos de vacinas 
para o seu combate, muitos entusiastas da teoria de 
que o “SIDA é um negócio” começam a reavivar a 
conversa, já antiga, de que o HIV só não tem vacina 
até hoje porque há interesses, por parte de quem 
controla o mundo, de que as coisas permaneçam 
como estão, para gerar dinheiro.

É que o novo coronavírus não precisou nem 
completar um ano antes que os cientistas começassem 
a apresentar propostas de vacinas, e não uma apenas, 
que rapidamente foram aprovadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e já estão sendo 
administradas em várias partes do mundo.

Mas que dizer do HIV, por que não há, até hoje, 
passados quase 40 anos, nem sequer uma vacina? Será 
mesmo o HIV/SIDA um negócio? Esta hipótese já foi 
levantada nos mais diversos círculos de opinião, em 
todo o mundo, e não apenas em conversas de esquina.

No princípio do século XXI, concretamente no 
ano 2000, na inauguração oficial da Conferência 
Internacional sobre SIDA, em Durban, África do 
Sul, milhares de pessoas marcharam até ao local da 
conferência para gritar: “o SIDA não pode continuar a 
ser um negócio”, e gritaram a valer. O som de tambores 
e cânticos abafou por momentos os discursos no 
palco, perturbando, no início, o curso normal da 
conferência.

Na música, principalmente no género hip-hop, que 
é intrinsecamente de intervenção social, a questão 
do negócio do SIDA foi evocada em vários cantos do 
mundo. Só para citar alguns exemplos, e já começando 
por Moçambique, o rapper Azagaia, na sua música “As 
Mentiras da Verdade”, a dado momento diz, e rimando: 
“... Se eu dissesse que o SIDA em Moçambique é um 
negócio... ONGs têm o governo como sócio…”, dando 
a entender que, para além de permitir que homens de 
negócios (disfarçados em sociedade civil) explorem a 
pandemia como business, o nosso governo participa 
como accionista.

A par de Azagaia, lá para as Américas, concretamente 
no Brasil, o agrupamento musical Facção Central, na 
sua música “Cartilha do Ódio”, num dos versos diz: 
“... a AIDS não tem cura por que não é negócio, o 
cocktail é a alegria dos laboratórios…”, uma frase que, 
de resto, dá a entender que, na opinião daquele grupo, 
o SIDA (AIDS, no Brasil usa-se a sigla em inglês) só 
não tem cura ainda porque, supostamente, a cura 
seria menos lucrativa que o cocktail (aqui se referem 

de todos os outros vírus já descobertos (incluindo 
o coronavírus), o HIV infecta justamente as células 
de defesa do corpo humano, as mesmas que deviam 
combatê-lo naturalmente, e isso compromete 
a capacidade do organismo de se defender de 
qualquer infecção, e faz com que qualquer tentativa 
de imunizar o organismo não seja suficiente para 
combater esse vírus; outra característica tem que 
ver com a velocidade com que o vírus do HIV sofre 
mutações. Descrita como fora do comum, a rapidez 
com que o vírus se reproduz e cria novas variantes faz 
com que seja difícil obter uma vacina que seja eficaz 
para combater os diversos subtipos resultantes dessas 
mutações; outra característica do vírus é esconder-se 
dentro das células, o HIV pode alojar-se dentro de 
uma célula sem ser detectado por meses, podendo, a 
qualquer momento, reagir, desencadeando os efeitos 
da infecção; existe também a falta de imunidade 
natural contra o HIV, ou seja, há doenças que podem 
ser expulsas do organismo humano sem nenhuma 
medicação, e as vacinas, de um modo geral, agem 
reproduzindo a resposta imune natural contra 
determinado vírus, o que é difícil com o HIV, visto que 
não possui imunidade natural. Estas características 
sui generis fazem com que o processo de produção 
da vacina seja extremamente complexo, cheio de 
obstáculos e um desafio aparentemente interminável, 
que tira sono a toda a comunidade científica mundial;

Para mim, afirmar que os cientistas do mundo 
inteiro estão mancomunados com os capitalistas e 
escondem a vacina contra o HIV/SIDA do público 
para fazer dinheiro é, de todo, desvalorizar os seus 
esforços no sentido de evitar contaminações bem 
como melhorar a saúde e aumentar a esperança de 
vida daqueles que já contraíram o vírus. Se nos anos 
80 contrair o HIV era literalmente uma sentença 
de morte, hoje em dia, as pessoas podem, graças ao 
abnegado trabalho dos cientistas do mundo todo, ter 
uma vida saudável e longa, mesmo com o vírus no 
organismo, e inclusive ter filhos seronegativos.

Não é objectivo deste artigo discutir questões 
biomédicas ao detalhe, mas, da explicação daquele 
entendido na matéria [Lucas Zanandrez], pode-se 
depreender que a vacina contra o SIDA só não existe 
ainda porque o HIV, vírus causador desta doença, é, 
literalmente, um bicho de sete cabeças. Reza a lenda 
que o bicho de sete cabeças era uma besta imortal 
com corpo de dragão e cabeças de serpente. Ainda 
bebé o bicho foi criado e incentivado a desenvolver 
todos os seus instintos destrutivos. Treinado para 
destruir o que lhe viesse pela frente, tal como sugere 
o seu nome, o bicho tinha sete cabeças, cada uma 
delas sustentada por um enorme pescoço, com 
capacidade de enrolar-se ou afastar-se e atacar os 
adversários em todos os ângulos possíveis. Com toda 
essa mobilidade, o monstro consegue atacar amplas 
áreas, destruindo comunidades inocentes, devorando 
biodiversidades inteiras. Conta ainda a lenda que, se 
uma das cabeças fosse cortada, duas outras surgiriam 
no seu lugar para compensar a perda, o que tornava 
uma missão impossível matar esse bicho, visto que 
qualquer tentativa de o matar parece fortalecê-lo, ao 
surgirem duas cabeças quando se corta uma. Tal é o 
caso do HIV. O dilema dos cientistas é: como matar o 
bicho de sete cabeças?

aos anti-retrovirais), que, segundo eles, é a alegria dos 
laboratórios, isto é, o que dá lucro aos fabricantes.

Lá do velho continente, concretamente em 
Portugal, ouviu-se o rapper Boss AC, que, cauteloso, 
simplesmente disse, na música “Julgamento Final”: 
“custa acreditar que a vacina para SIDA não tenha 
ainda sido inventada”, manifestando, assim, a sua 
descrença na incapacidade de resposta por parte 
da ciência, o que, de per si, sugeria que talvez os 
cientistas estivessem a esconder a vacina, por razões 
inconfessáveis.

Certamente os exemplos acima não são os únicos, 
obviamente, cingi-me a algumas ocorrências na 
música de artistas de língua portuguesa que são de 
maior expressão, pelo menos nos seus países, que 
levantaram publicamente a questão da existência 
de interesses ocultos por detrás da suposta não 
descoberta da vacina contra o HIV/SIDA, por 
acreditarem que seria impossível, com tantos avanços 
tecnológicos, não se conseguir trazer uma solução 
para o caos sanitário criado pelo HIV/SIDA.

Embora eu não queira tomar parte no cepticismo 
que levou esses músicos e outros a dizer o que 
disseram, por um lado, acredito que a inexistência 
de uma vacina contra o HIV/SIDA cria muitas 
oportunidades de negócio. São várias as organizações 
que tiram muitos ganhos do actual estado de coisas, 
entre elas ONGs, laboratórios de anti-retrovirais, 
fábricas de testes, fábricas de preservativos, fábricas 
de suplementos nutricionais; sem deixar de lado os 
médicos tradicionais, que também transformam 
essa crise sanitária numa fonte de lucro, ao prometer 
recuperar a saúde dos doentes, afirmando conseguir 
curar uma doença que cientificamente, ou seja, 
através da medicina moderna, não tem cura.

Apesar de serem óbvias as oportunidades geradas 
pelo HIV/SIDA, custa-me, por outro lado, acreditar 
que a comunidade científica mundial esteja alinhada 
nessa mesquinhice de ocultar a vacina só por 
interesses capitalistas. É claro que existem sindicatos 
mafiosos com interesse de lucrar com a doença, mas 
isso não é nada oficial, é “a bosta que flutua no mar de 
rosas”. Não me parece provável que nações inteiras se 
juntem e concordem em alimentar uma doença em 
prejuízo de uma sociedade saudável e mais produtiva. 
A ser verdade que o SIDA é um negócio, nos moldes a 
que me referi acima, então é um mau negócio para os 
negócios, é um negócio prejudicial à economia, dadas 
as suas consequências nefastas. No mundo, o SIDA já 
matou mais de três milhões de pessoas e continuam 
a morrer, dentre elas pessoas que foram úteis e que 
continuariam sendo úteis à sociedade se não tivessem 
sido dizimadas por essa doença.

 Então, por que é que o HIV/SIDA ainda não tem 
cura? E por que a COVID teve logo uma vacina? 
Segundo o biomédico brasileiro Lucas Zanandrez, 
tanto a facilidade com que se conseguiu inventar a 
vacina contra a Covid-19 quanto a dificuldade para 
inventar a vacina contra o HIV estão relacionadas 
com as características dos próprios vírus.

Zanandrez explica que existe uma série de 
características biológicas peculiares do HIV que 
fazem com que não tenhamos até hoje uma vacina 
para o seu combate. A primeira é que, diferentemente 
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 “É preciso melhorar o 
scouting da selecção”
A comunicação e o desporto estão 

de luto, depois da morte, a 10 de 
Maio, do jornalista desportivo Rui 
Hélder, vítima de doença. Em jei-

to de tributo, republicamos aquela que pode 
ter sido a última entrevista que concedeu, 
que passou na edição 395. Um dos maio-
res entusiastas do basquetebol e responsável 
pela transformação da modalidade na capi-
tal do país, Rui Hélder defendia a mudança 
dos modelos de gestão da modalidade da bola 
ao cesto e mais qualidade no “recrutamento” 
de talentos. Esta entrevista teve lugar alguns 
dias depois da decepcionante prestação da 
selecção sénior masculina de basquetebol, 
que fizera o pleno de derrotas em Kigali, no 
Ruanda, na primeira etapa de qualificação 
para o Afrobasket.

“Não poderíamos ter um resultado diferente”
 
Dossiers & Factos (D&F) – A selecção nacio-

nal desiludiu-nos, ao perder três jogos seguidos 
na primeira janela de qualificação ao Afro-
basket. Qual é o seu comentário em relação a 
estas derrotas?

 Rui Hélder (RH) – Não sei se usaria o ter-
mo desiludir, porque se olharmos para 
aquilo que tem sido o ano de 
2020, em termos de pre-
paração, organização 
e gestão da própria 
máquina do bas-
quetebol, não 
poderíamos 
ter um re-
s u l t a d o 
diferente 
do que 
tivemos. 
É natu-
ral que 
um país 
c o m o 
Moçam-
bique, que 
tem o seu 
historial de 
basquetebol, 
alimente espe-
rança de que sempre 
vai ganhar, mas o nosso 
país precisa trabalhar um 
pouco mais a vários níveis, não só 

competitivos, mas também organizacionais. Pen-
so que as derrotas acabaram sendo fruto daquilo 
que foi o ano, caracterizado por uma preparação 
deficitária. As derrotas de Moçambique resultam 
mais de factores extra-campo. Penso que, tendo a 
selecção a possibilidade de voltar a jogar com os 
mesmos adversários, em Fevereiro, com mais jo-
gos, treinos e com um bocadinho mais de organi-
zação, podemos pelo menos suplantar o Quénia.

  D&F – Há uma ala que diz que foi uma 
aventura ir à fase de qualificação, tendo em 
conta aquilo que é a realidade da modalidade. 
Concorda com esse posicionamento?

 RH – Se nós não tivéssemos ido, também se-
ríamos condenados por isso. Portanto, processos 
de gestão desportiva, sobretudo aqui em Moçam-
bique, são um desafio enorme. Eu ainda recuo 
para o tempo do presidente Francisco Mabjaia, 
quando teve uma selecção que foi ao Zimbabwe, 
e acho que fez 1850 quilómetros. Qualificou-se, 
mas depois não foi ao Afro-Can. Sou da opinião 
que Moçambique tem de jogar ao nível continen-
tal, para medirmos até onde estamos, tanto ao 
nível organizacional como físico e táctico. Mas 
também não estou muito a favor do discurso de 
ganhar experiência todas as vezes que se vai para 
lá. É preciso que o país, no seu todo, faça uma re-
flexão sobre o que pretende fazer, não só no bas-
quetebol, mas no desporto no seu todo, porque há 

um investimento grande em ter-
mos dos recursos humanos 

para que as selecções e 
equipas nacionais 

levantem a nos-
sa bandeira. 

Hoje é fácil 
atirarmos 
p e d r a s 
à se-
lecção 
nacio-
nal, ao 
presi-
d e n -
te da 
f e d e -

r a ç ã o , 
mas é 

p r e c i s o 
fazer exer-

cícios peque-
nos sobre como 

estamos organi-
zados a nível interno. 

Quantos clubes funcionam 
de forma correcta? São essas as 

contas que, ao fazermos, vamos encontrar as res-
postas. Especificamente no basquetebol, é preciso 
reflectir, para sabermos onde estamos, de onde 
viemos e o que podemos alcançar. Não é comum 
que um jogador que foi convocado e esteve três 
semanas ausente, seja titular logo no primeiro 
jogo. É um “crime”, até para o próprio jogador. São 
situações muito pouco normais na gestão de uma 
equipa de desporto colectivo.

 D&F – Está a referir-se a Kendal Manuel?
 RH – Não, não foi o Kendal. Foi o Pio Matos, 

tenho um enorme respeito por ele. É um grande 
jogador, e penso que alguma coisa deveria ter sido 
feita para se evitar isso. Mas são pormenores téc-
nicos e não gostaria muito de me debruçar sobre 
isso.

 
“O scouting da selecção tem que ser melhor”

 D&F – É correcto responsabilizar a Covid-19 
pelos maus resultados?

 RH – Remeto-lhe a uma das respostas anterio-
res em relação a isso. Organização, planificação e 
gestão das nossas próprias provas ou do desporto. 
Isso não é só no basquetebol, recentemente tive-
mos jogadores que estiveram na selecção [de fu-
tebol] contra Camarões. Vimos a diferença entre 
os que estão a jogar e aqueles que estão apenas 
a treinar. Por exemplo, estamos todos a aplaudir 
Luís Miquissone, que fez um grande jogo, porque 
está a competir. Aqui vem aquela questão da nos-
sa capacidade de gestão de provas. Na Tanzânia 
joga-se, no Quénia, em basquetebol, houve com-
petição, a prova em Ruanda terminou duas sema-
nas antes da fase de qualificação. O único país que 
estava nas mesmas condições que Moçambique é Rui Hélder defendia mudanças a partir da base

 Texto: Arão NualaneD&F

“Não é co-
mum que um joga-
dor que foi convo-
cado, e esteve três 
semanas ausente, 
seja titular logo 
no primeiro jogo. 
É um “crime”, até 
para o próprio 
jogador”

EM HOMENAGEM, REPUBLICAMOS AQUELA QUE TERÁ SIDO A ÚLTIMA ENTREVISTA DE 
RUI HÉLDER. MORREU PREOCUPADO COM O NOSSO BASQUETE
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“Ficamos amarados a convocatórias baseadas com atletas daqui”

Hélder sonhava com melhor scouting dos atletas da selecção

Angola. A estratégia podia ser melhorar o scou-
ting da selecção. Há muitos filhos de moçambi-
canos a jogarem fora e que podem fazer parte da 
selecção. Alguns estão a jogar na Europa, Ásia e 
até nos Estados Unidos da América (EUA), e po-
diam vir. Não sei se a federação teria condições 
para isso. Não sei se teria feito alguma prospec-
ção nesses locais. Mas nós ficamos amarrados às 
nossas convocatórias, que são apenas baseadas em 
atletas daqui. Sendo assim, vamos agarrar-nos à 
Covid-19, mas a sensação que tenho é de que veio 
[a Covid] dar-nos lições de organização e, acima 
de tudo, de capacidade de gerir provas.

 D&F – Há jogadores que fazem parte da se-
lecção há muitos anos e o gráfico de rendimento 

está a decrescer. Não seria esta uma 

altura de injectar sangue novo?
 RH – Em condições normais, os processos 

de transição não começam apenas com atletas 
que têm 36 ou 37 anos. É preciso ter o processo 
de entrada de novos valores. Isso leva-nos a outro 
debate sobre aquilo que é feito nos clubes. Quem 
são os jovens que estão a vir substituir estes mais 
velhos? Se fizermos um apanhado, não sei se exis-
tem. A minha pergunta é: quais são os processos 
internos de substituição destes? O problema co-
meça aí, porque a maior parte dos clubes valoriza 
pouco a matéria-prima que é formada nos clubes. 
Ou porque não tem qualidade, ou porque acham 
que os atletas mais velhos ainda têm espaço, ou 
porque os atletas mais velhos não os deixam jogar. 
Perdemos uma geração de jovens que podia estar 
a rodar noutros clubes. O debate é muito extenso 
e não se esgota apenas em saber se Custódio Mu-

chate, Octávio Magoliço, Pio Matos devem estar. 
Se reparar, verá que a selecção é quase a mesma 
desde 2011, mas temos atletas que podem ir ga-
nhando experiência. Não precisamos de inventar 
absolutamente nada, Angola, por exemplo, tem 
processos de substituição, e começou com um 
projecto em 1978. O arranque desse projecto deu 
dois campeonatos de juniores e onze campeona-
tos de seniores. Alguma coisa foi feita e projecta-
da. Moçambique precisa de ir buscar este tipo de 
modelos. Se não fizermos, vamos estar sempre a 
atirar farpas 

 D&F – No cômputo geral, como é que classi-
fica o panorama do basquetebol nacional?

 RH – É preciso fazer mudanças, isto é, é preci-
so que não haja modelos “made in Mozambique”. 
A federação tem de assumir o seu papel na rea-
lização de provas de âmbito nacional, porque se 
olharmos para aquilo que são as contribuições de 
cada uma das associações, a de Maputo deve ser 
a única que tem alguma estrutura. Há províncias 
que não sei se conseguem fazer um jogo. É pre-
ciso que haja este movimento para que as outras 
congéneres tenham provas regulares, participem 
em campeonatos nacionais, para que se faça um 
movimento massivo de basquetebol em Moçam-
bique. Naturalmente que algumas das nossas 
províncias não têm condições. O que mais me 
inquieta é que existem províncias que até podem 
tentar, mas quando chega a altura de decidir sobre 
o basquetebol, têm o mesmo nível de importân-
cia, o que significa que alguma coisa está errada 
no processo. As associações provinciais vão fazer 
o seu trabalho, mas não podem ser elas a fazerem 
75% do trabalho e depois a federação fazer 25%. 
Volto a citar Angola, quem realiza o campeona-
to nacional é a federação. É preciso fazer as coisas 
com algum critério, os campeonatos de juvenis 
e juniores são habitualmente problemáticos, por 
conta da falsificação das idades.“A federação 

tem de assumir o 
seu papel na reali-
zação de provas de 
âmbito nacional, 
porque, se olharmos 
para aquilo que são 
as contribuições de 
cada uma das asso-
ciações, a de Mapu-
to é a única que tem 
alguma estrutura”
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Hermenegilda Carlos destacou que, devido ao crescimen-
to que se verifica nos últimos anos, em termos de infra-estru-
turas e âmbito de aplicação pessoal, nomeadamente a maior 
abrangência de beneficiários e contribuintes e do pagamento 
de prestações, os funcionários devem ser cada vez mais proac-
tivos e diligentes, para responder aos anseios dos contribuin-
tes, beneficiários e pensionistas que, no dia-a-dia, procuram os 
serviços do INSS.

 Referiu ainda que o resultado do trabalho de cada funcio-
nário dependerá, em grande medida, da maneira como cada 
um se predispõe a aprender e a capitalizar os ensinamentos 
que adquirir da capacitação.

 Hermenegilda Carlos fez o apelo durante a abertura do 

O processo de divulgação, que iniciou na segunda-feira 
(10 de Maio), na cidade de Inhambane, e depois na terça-
-feira, na cidade da Maxixe, abrangeu os representantes dos 
conselhos empresariais e dos sindicatos, nomeadamente a 
Organização dos Trabalhadores de Moçambique (OTM) e a 
Confederação dos Sindicatos Independentes e Livres de Mo-
çambique (CONSILMO).

 Foram ainda contemplados pela divulgação os funcio-
nários da Delegação Provincial do INSS de Inhambane e de 
outras instituições do sector do Trabalho, nomeadamente a 
Inspecção do Trabalho e do Centro de Mediação e Arbitra-
gem Laboral (CEMAL).

 A delegada provincial do INSS em Inhambane, Rabia 

seminário de capacitação em matérias de atendimento ao pú-
blico, que decorreu no dia 8 do mês corrente, na cidade de 
Nampula, onde estiveram presentes 44 participantes. 

Dos participantes, constam técnicos da área de atendi-
mento, auditoria e contencioso, secretaria, administração 
geral e motoristas ao nível da sede da delegação provincial, 

No evento, que juntou um total de 16 participantes, en-
tre delegados distritais, técnicos das áreas de atendimento, 
secretariado, protocolo, motoristas, entre outros, Aniano 
Tamele vincou que os utentes do Sistema Nacional de Se-
gurança Social devem ser tratados com o máximo respeito, 

Abacar, apelou aos contribuintes que têm enfrentado dificul-
dades financeiras associadas à pandemia da Covid-19 para 
aderirem à iniciativa que irá ajudá-los a regularizar a sua si-
tuação contributiva, assim como permitir o pagamento inte-
gral das prestações aos beneficiários do sistema.

 Os parceiros sociais louvaram a iniciativa do Governo 
de estender o período para a regularização das dívidas das 
contribuições para o Sistema de Segurança Social, porquanto 

INSS divulga perdão de multas e juros de mora

Funcionários instados a melhorar seu desempenho

Aniano Tamele exige cordialidade no atendimento aos utentes do INSS

A directora do Seguro Social, Hermene-
gilda Carlos, desafiou os técnicos do 
Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS) que lidam com o público ao ní-

vel da província de Nampula a melhorarem o de-
sempenho e a qualidade do atendimento, de modo 
a elevar o nível de satisfação dos utentes do sistema.

Aniano Tamele, chefe do Departamento 
Central de Recursos Humanos do Insti-
tuto Nacional de Segurança Social (INSS), 
considera que os utentes do Sistema de 

Segurança Social devem  ser atendidos sempre com 
cordialidade e respeito. Tamele falava no Seminário 
de Atendimento Público, realizado na semana passa-
da, no Niassa.

A Delegação Provincial do Instituto Na-
cional de Segurança Social (INSS) em 
Inhambane desencadeou, na semana fin-
da, o processo de divulgação do perdão 

de multas e redução de juros de mora aos contri-
buintes do Sistema de Segurança Social obrigatória, 
cujo regulamento foi recentemente aprovado pelo 
Conselho de Ministros, junto aos parceiros sociais.

muitos dos contribuintes não conseguiram beneficiar-se da 
medida anterior (Decreto n.º 37/2020, de 2 de Junho). Igual-
mente, enalteceram a extensão do perdão de multas e juros de 
mora aos Trabalhadores por Conta Própria (TCP).

 O evento decorreu na cidade de Inhambane, tendo con-
tado com a participação dos técnicos do departamento jurí-
dico, a quem coube a responsabilidade de apresentar o novo 
decreto do Conselho de Ministros.

Membros do INSS e parceiros do sector do Trabalho

Hermenegilda Carlos, directora do Seguro Social, na província de Nampula

Aniano Tamele, Chefe do Departamento Central de 
Recursos Humanos do (INSS)

funcionários das delegações e representações distritais, assim 
como quadros provenientes dos serviços centrais do INSS.

Foram ministradas durante a capacitação matérias rela-
cionadas com seguro social, relações humanas, qualidade de 
atendimento, técnicas de comunicação, formas de actuação e 
convivência com os utentes do Sistema de Segurança Social.  

subscrevendo, assim, a ideia de que o utente “é o patrão”, 
defendida pelo Presidente da República na inauguração da 
Delegação Distrital do INSS em Matutuíne.

 Na ocasião, o director dos Serviços Provinciais de Jus-
tiça e Trabalho de Niassa, Vasco Ncole, referiu que as insti-
tuições devem fazer uma introspecção sobre a forma como 
atendem os seus utentes.

 Foram temas de discussão na capacitação: o Atendi-
mento ao Público, Ética e Deontologia Profissional; Termos 
de Referência do Utilizador do Perfil SISSMO - Atendi-
mento, Triagem, Contribuinte, Análise e Processamento, 
RAC e TCP  e partilha de experiências práticas  entre os 
participantes.

 O evento contou igualmente com a presença da secre-
tária provincial da Organização dos Trabalhadores de Mo-
çambique (OTM-CS).

Cortesia: INSSD&F

Cortesia: INSSD&F

Cortesia: INSSD&F

NA PROVÍNCIA DO NIASSA

EM INHAMBANE

INSS EM NAMPULA
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PARA DINAMIZAR O TURISMO EM INHAMBANE

Carlos Mussanhane, administrador de Mabote

Trata-se de animais como elefantes, hienas, 
leopardos, girafas, cavalos, zebras e leões. Den-
tro de alguns dias, os mesmos deverão chegar ao 
Parque Nacional de Zinave, no distrito de Ma-
bote, vindos de diferentes pontos do país, com 
destaque para a Reserva Especial de Maputo e o 
Parque Nacional da Gorongosa.

Segundo o administrador do distrito de 
Mabote, Carlos Mussanhane, a chegada desses 
animais vai emprestar uma nova imagem ao tu-
rismo, bem como irá melhorar a situação eco-
nómica da região.

“O nosso distrito, neste momento, está a vi-
ver um momento especial, nós estamos já na se-
gunda fase do povoamento do Parque Nacional 
de Zinave e recebemos na última semana 14 dos 

45 elefantes que estão a ser translocados da Re-
serva Especial de Maputo para o Parque Nacio-
nal de Zinave; vamos receber uma boa quanti-
dade de girafas, hienas, leopardos, bois-cavalos, 
zebras e leões”, garantiu.

As autoridades governamentais acreditam 
que, por um lado, com este reforço, o Parque 
Nacional de Zinave ficará mais atractivo, do 
ponto de vista de movimento de turistas nacio-
nais e internacionais, mas também irá melhorar 
o desempenho do próprio parque, no que con-
cerne às acções de responsabilidade social, no 
âmbito dos 20% de receitas que são destinados 
às comunidades.

Por outro lado, apontam para vários outros 
benefícios, tanto na geração de postos de em-
prego quanto na geração de renda efectiva para 
as comunidades, mas também o aumento da 
receita do próprio Governo, para fazer face a 
outras actividades que se desenvolvem naquele 
distrito.

“Uma saudação especial à Administração Na-
cional das Áreas de Conservação (ANAC), que, 
numa parceria extraordinária com o nosso Go-
verno, tem estado a desenvolver actividades que 
nos permitem acreditar que o Parque Nacional 
de Zinave é um parceiro útil e é uma entidade 
que vai promover e catapultar o desenvolvimen-
to no nosso distrito”, disse Mussanhane.

Para complementar esse investimento, a 
ANAC, em parceria com os ministérios dos 
Transportes e das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, está a trabalhar na melhoria 

Mais animais chegam ao Parque Nacional 
de Zinave
As autoridades governamentais do 

distrito de Mabote, em Inham-
bane, anunciaram que, dentro de 
alguns dias, o Parque Nacional de 

Zinave poderá receber novos animais de di-
ferentes espécies, com destaque para elefan-
tes, em número de 29. As autoridades anun-
ciaram igualmente o arranque das obras de 
melhoramento da via de acesso que liga a vila 
de Mabote ao Parque Nacional de Zinave. O 
objectivo é dinamizar o turismo local, mas 
também fazer com que Mabote possa figurar 
na rota mundial do turismo.

14 dos 45 novos elefantes já estão em Zinave

da via de acesso que vai até ao Parque Nacional 
de Zinave, saindo da vila sede do distrito de Ma-
bote. Nas condições actuais, só viaturas especí-
ficas podem atrever-se a desafiar aquele troço.

Campanha de circuncisão masculina
Num outro desenvolvimento, ficámos a sa-

ber que as autoridades governamentais ao nível 
daquele distrito, em parceria com o Ministério 
da Defesa Nacional, estão a levar a cabo uma 
campanha de circuncisão masculina, cujo ob-
jectivo é prevenir o risco de infecções urinárias 
e Doenças de Transmissão Sexual (DTS).

De forma a garantir maior segurança e abran-
gência do público, a campanha de circuncisão 
decorre nas unidades sanitárias espalhadas por 
todo o distrito, segundo garantiu Carlos Mus-
sanhane, administrador do distrito de Mabote.

“Mabote está a ser o distrito piloto ao nível 
da província de Inhambane. Tendo começado 
pelas províncias de Cabo Delgado, Nampula, 
Manica e Gaza, a campanha está a surtir efei-
tos altamente positivos, estamos a ter números 
extraordinários do ponto de vista de adesão”, 
garantiu.

Entretanto, os cidadãos olham para esta ini-
ciativa como uma oportunidade para “crescer” 
e, por isso, apelam para que os que ainda não o 
fizeram adiram ao processo.

“Eu já fiz a circuncisão, no primeiro dia até 
doeu, mas depois passou, hoje me sinto um 
homem de verdade, livrei-me de várias doen-
ças, por isso, quero apelar aos que ainda não 
o fizeram para aderir a esta campanha”, frisou 
Joaquim Mário, jovem residente no distrito de 
Mabote.

De lembrar que a campanha de circuncisão 
ao nível do distrito de Mabote iniciou no passa-
do dia 03 de Maio e vai durar seis meses.

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

D&F
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ORLANDO MUDUMANE GARANTE QUE NENHUM CRIME ESTÁ ESQUECIDO

Orlando Mudumane, porta-voz do Comando Geral da 
PRMO crime de rapto, que tem nos empresários os 

principais alvos, vem se tornando um fenómeno 
comum na sociedade moçambicana, particular-
mente nas grandes cidades. Geralmente, os casos 
nunca são esclarecidos, o que causa a sensação 
de alguma impunidade por parte dos praticantes.

Sofisticado, o crime organizado consolida-
-se a olhos vistos, daí a necessidade de a Polícia 
acompanhar a sua evolução, defendeu Orlando 
Mudumane, em entrevista exclusiva ao Dossiers 
& Factos.

“Há necessidade de formar os nossos agentes 
para que respondam a essas situações. Não é que 

já não exista, mas há sempre necessidade de apri-
morar a formação em meios tecnológicos para 
combater vários tipos de crimes”, explicou.

Questionado sobre se a Polícia tem capacidade 
para esclarecer os crimes de raptos, Mudumane 
deixou claro que “todos os crimes que até então 
não foram esclarecidos estão a ser investigados”, 
chamando atenção para o facto de o processo ser 
complexo. “Esclarecer um crime não é de hoje 
para amanhã. Há crimes que envolvem muito 
trabalho de investigação. Os casos que não foram 
esclarecidos, de certeza,  estão ainda a ser inves-
tigados. Assim que existirem provas o bastante 
para que os presumíveis envolvidos sejam cons-
tituídos arguidos ou agentes do crime, as coisas 
serão feitas”, garantiu.

O porta-voz do Comando Geral da Polícia 
disse ser do absoluto interesse da corporação es-
clarecer todos os crimes, incluindo os raptos. “Os 
raptos tiram sono não só a Polícia, mas também 
a toda a sociedade, portanto, há necessidade de 
mais sofisticação por parte da Polícia, para facil-
mente identificarmos essas redes que protagoni-
zam isso. Como pode ver, os raptos, na sua maio-
ria, são ligações da criminalidade organizada”, 
destacou.

Mais do que a desactualização, em métodos e 
meios, o principal empecilho que a PRM encon-
tra para derrotar o crime organizado é a falta de 
lealdade de alguns agentes, que colaboram com 
os criminosos. Orlando Mudumane reconhece o 
problema. “Apesar de todas as instruções no sen-
tido de não se filiarem a acções criminosas, infe-
lizmente, continua havendo registo de indivíduos 

“Não se esclarece um crime de hoje para 
amanhã”
A Polícia da República de Moçam-

bique (PRM) celebra hoje, 17 de 
Maio, o 46º aniversário da sua 
fundação. A efeméride é comemo-

rada numa altura em que a corporação está 
debaixo de fortes críticas, em virtude de não 
estar a conseguir esclarecer crimes de raptos, 
que recrudesceram nos últimos meses. Mais 
do que isso, há indicações de que a própria 
Polícia estará envolvida nesse tipo de crime. 
O porta-voz do Comando Geral da PRM, Or-
lando Mudumane, reconhece a existência de 
infiltrados e diz haver um trabalho tendente à 
purificação das fileiras. Por outro lado, garan-
te que todos os crimes não esclarecidos estão 
a ser averiguados, e lembra que há crimes que 
“envolvem muito trabalho de investigação”.

Texto: Quelto JaneiroD&F

Agentes da PRM

na corporação que saem daquilo que são as ba-
lizas impostas e aliam-se aos criminosos”, disse, 
antes de assegurar que “há um trabalho que está 
a ser feito no seio da corporação para identificar 
essas pessoas e purificar as fileiras”.

Crimes sem culpados
Os crimes de raptos sem condenados multi-

plicam-se. Nos poucos casos em que houve julga-
mentos, apenas “peixe pequeno” esteve sentado 
no banco dos réus. Dos mandantes, nem som-
bra. Pressionada a apresentar resultados, a Pro-
curadora-Geral da República disse, há semanas, 
na Assembleia da República, que a existência de 
infiltrados no seio dos Serviços de Investigação 
Criminal (SERNIC) não permite que se logrem 
êxitos no combate ao crime.

“Não podemos continuar a ter situações de fal-
ta de colaboração dos cidadãos nas investigações 
de crimes como raptos, homicídios e corrupção, 
que, em alguns casos, decorre de comportamen-
to inadequado de alguns profissionais, colocando 
em causa a credibilidade das instituições”, disse 
Beatriz Buchili, numa clara desresponsabilização 
do Ministério Público.

O mês de Abril foi, até ao momento, o mais 
fértil em termos de ocorrência de crimes de rap-
tos. O pico registou-se na segunda semana, quan-
do três cidadãos foram raptados em menos de 
cinco dias.

No dia 11, foi raptado um empresário de na-
cionalidade indiana, numa das avenidas da ci-
dade de Maputo. Dois dias depois, era a vez de 
uma cidadã de nacionalidade portuguesa cair 
nas malhas dos raptores, à saída do Consulado 
Geral de Portugal, também na capital moçambi-
cana. O terceiro e último caso (14 de Abril) deu-
-se na cidade de Quelimane, capital provincial da 
Zambézia, e a vítima foi um empresário ligado à 
promoção de eventos culturais, de nome Michael 
Umeshkumar Chandular.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE  
____________ 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO 
INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE  

  
ANÚNCIO DE CANDIDATURAS À VII EDIÇÃO DO PRÉMIO JOVEM CRIATIVO  2021 

Prémio Jovem Criativo 

∙ É uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, implementada pelo  Instituto Nacional da Juventude, que se realiza anualmente, 
em parceria com o movimento  associativo juvenil e demais intervenientes dos sectores público e privado, visando  reconhecer e distinguir jovens que 
se destacam pelo seu contributo no desenvolvimento do  País. 

Objectivos: 

∙ Reconhecer jovens cujas acções impactam no desenvolvimento da comunidade;  
∙ Promover a competitividade na livre criação artística e tecnológica no seio da juventude  moçambicana; 
∙ Estimular e divulgar acções de jovens nas áreas de empreendedorismo, da inovação  tecnológica e da criação artística.  

Grupo-Alvo 

∙ Jovens dos 15 aos 35 anos de idade 
Áreas de Concurso 
∙ Empreendedorismo; 
∙ Inovação tecnológica; 
∙ Criação artística.

Locais para o acesso ao Regulamento do Prémio e para o Levantamento das Fichas de  Candidatura 

O acesso ao Regulamento do Prémio Jovem Criativo, assim como o levantamento das fichas de  candidatura podem ser feitos nos seguintes locais: 
∙ Instituto Nacional da Juventude; 
∙ Serviços Provinciais de Justiça e Trabalho 
∙ Serviços de Justiça e Trabalho da Cidade de Maputo 
∙ Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia 
∙ Centros de Emprego 
∙ Distritos Municipais da Cidade de Maputo 
∙ Página Web da SEJE: www.seje.gov.mz 

Locais de Submissão de Candidaturas 

∙ Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia 
∙ Distritos Municipais da Cidade de Maputo 

Prazo 

Os concorrentes devem submeter as suas propostas a partir de 03 de Maio até 4 de Junho de 2021 nos locais supracitados 

Fases 

∙ A Fase distrital decorre de 03 de Maio a 04 de Junho de 2021 
∙ A Fase Provincial decorre de 12 de Julho a 9 de Agosto de 2021 
∙ A Fase Nacional decorre de 09 de Agosto a 29 de Outubro de 2021 

Júri 

Para avaliação das candidaturas foram nomeados júris independentes para cada uma das três fases.  O júri da fase nacional é presidido por Moreira 
Chonguiça, e composto pelos seguintes membros:  Sázia Sousa, Chivambo Mamadhusen, Assif Osman e Mazuze Culpa. 

Premiação 

Na fase Nacional serão premiados 5 concorrentes em cada uma das áreas, totalizando 15  vencedores. 

JUVENTUDE, NOSSA AGENDA!

Av. Zedequias Manganhela, Nº 381 Res-do-chão e 371 – 1º andar 
Tel: +258 21 30 56 39/+ 258 82 30 79 141/+ 258 84 30 79 141/+258320262 
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A iniciativa é da empresa chinesa China Jiangxi Cor-
poration for International Economic Techical Cooperation 
LTD e visa solucionar a problemática da falta de habitação 
naquela parcela da província. Na primeira fase, serão cons-
truídas cerca de 100 casas até Março de 2022, num investi-
mento de pouco mais de 25 milhões de dólares.

O governador da província de Maputo, Júlio Parque, de-
safiou a empresa chinesa a apostar em moradias para a ca-
mada jovem, professores, médicos e polícias. O governante 
disse, ainda que as casas vão colmatar a problemática de falta 
de habitação, sobretudo para os residentes de Muntanhane.

Para o dirigente, aquele projeto de investimento imobi-
liário no distrito de Marracuene foi muito bem acertado, até 
porque acompanha o desenvolvimento “muito significati-
vo” da província que dirige.

"Recomendamos que construam com qualidade que irá 
justificar o custo que as famílias irão pagar pelas moradias", 
anotou. Parruque desafiou os investidores a seguirem um 

projeto que sirva de exemplo de urbanização e empregabi-
lidade local.

"Optem mais pela mão-de-obra local para a capacitação, 
formação, como também para a boa convivência com a co-
munidade", apelou, para de seguida reiterar a necessidade da 
empresa responsável pelo projeto impulsionar outros ino-
vaadores interessados em investir na província de Maputo.

Por sua vez, o director-geral da empresa chinesa, Li 
Chengh Chun, explicou que as casas apresentadas consti-

500 casas “reforçam” sector da habitação 
em Muntanhane
Cerca de quinhentas casas serão 

construídas num período de cinco 
anos em Muntanhane, distrito de 
Marracuene, província de Maputo. 

Recentemente, o governo da província visi-
tou o local onde serão erguidas as casas para 
se inteirar do projecto.

Texto: Quelto JaneiroD&F

Li Chengh Chun mostrando as casas ao governador de Maputo

MAPUTO PRIVÍNCIA

tuem modelo das próximas a serem seguidas no âmbito 
do projecto que lidera. Disse ainda que a empresa está 
disponível para erguer casas com preços mais acessíveis 
para os recém-casados que procuram por um espaço 
mais aconchegante.

Para além de casas, a China Jiangxi Corporation 
for International Economic Techical Cooperation LTD 
é vocacionada a construção de estradas e energias 
renováveis.

O primeiro secretário da Frelimo na província de Mapu-
to, Avelino Pinto Mutchine, enalteceu o gesto dos militantes 
do partido do “batuque e maçaroca” nesta parcela do país. 
Discursando na cerimónia de abertura, Mutchine encorajou 
os jovens que fazem parte das fileiras das Forças de Defesa e 
Segurança a  manterem-se firmes na luta contra a insurgên-
cia, e reafirmou que o Partido Frelimo condena aquilo a que 
apelidou de “actos de banditismo”.

 Avelino Mutchine falou também da instabilidade que se 
assiste na zona centro do país, considerando que os homens 
da Junta Militar da Renamo, liderados por Mariano Nyongo, 
devem aderir ao processo de Desmilitarização, Desmobiliza-
ção e Reintegração (DDR). 

Referindo-se à VII Sessão do Comité Provincial da Fre-
limo, Mutchine disse que os camaradas devem encontrar es-

paço para a prestação de contas sobre a realização das tarefas 
daquele órgão político e sobre a execução do plano anual e 
programa quinquenal da governação da Frelimo.

 Por sua vez, Carmelita Namashulua, chefe da Brigada de 
Assistência e Apoio à Província de Maputo, referiu que o en-
contro acontece numa altura em que os “inimigos do povo” 
tiram vidas das pessoas de forma macabra em Cabo Delgado, 
daí ter apelado para que os moçambicanos sejam mais vigi-
lantes, atentos e solidários. 

Frelimo oferece 30 toneladas de alimentos 
aos deslocados
Decorreu, na semana passada, na Es-

cola Central do Partido Frelimo, na 
cidade da Matola, a VII Sessão do 
Comité Provincial da Frelimo, uma 

ocasião que os camaradas aproveitaram para 
oferecer 30 toneladas de alimentos e roupa às 
vítimas e deslocados de guerra na província de 
Cabo Delgado. Os produtos foram canalizados 
ao Instituto Nacional de Gestão e Redução do 
Risco de Desastres (INGD).

Num outro desenvolvimento, Namashulua recordou aos 
presentes que o partido no poder foi colocado (no Governo) 
pelo povo, daí que deve estar ao seu serviço.

 “É o povo que nos colocou onde estamos, mas com o 
objectivo de o servir muito bem. Deste modo, a humildade, 
honestidade, integridade, sinceridade, a preocupação de ser-
vir cada vez melhor o nosso povo devem nortear sempre a 
nossa conduta diária em todos os lugares onde estivermos”, 
disse Namashulua.

Carmelita Namashulua, chefe da Brigada de Assistência e Apoio à Província de Maputo

Texto: Arão NualaneD&F

DURANTE A VII SESSÃO DO COMITÉ PROVINCIAL
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Tudo começa com a apreensão da carga no porto de 
Pemba, por, alegadamente, no conjunto de mais de uma 
centena de contentores, 76 conterem madeira não proces-
sada, cuja exportação é interdita por lei. A madeira, que ti-
nha como destino a China, estava ser exportada através de 
certificado de exportação de uma empresa ligada à figura 
de Isabel Nkavadeka, ex-ministra na presidência para as-
suntos parlamentares, na governação de Armando Emílio 
Guebuza

Em conexão com o caso, nove indivíduos, entre agentes 
do SISE (Serviço de Informação e Segurança do Estado), 
da AT (Autoridade Tributária) e das empresas madeirei-
ras envolvidas, entre outros, foram constituídos arguidos 
e aguardam o julgamento em liberdade provisória, sob o 
pagamento de caução.

Em Dezembro de 2020, quatro meses depois da apreen-
são dos contentores e da detenção de Ming Zhou, cidadão 
chinês envolvido também no negócio, constituído fiel de-
positário da mercadoria, eis que a madeira “desaparece” do 
porto de Pemba, em circunstâncias consideradas estranhas.

No dia 25 de Janeiro deste ano, o procurador-chefe pro-
vincial, em Cabo Delgado, chamou jornalistas para denun-
ciar o facto. “82 dos 102 contentores apreendidos desapa-
receram, dos desaparecidos, 76 contêm madeira em toro, 
que por lei é proibida a sua exportação”, explicou na ocasião 
Octávio Zilo, tendo acrescentado que o ministério público 
faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ver a madeira 
em território moçambicano. 

A primeira medida tomada pelo ministério público, de-
pois que tomou conhecimento do sumiço dos contentores, 
foi deter o “fiel” depositário, enquanto activava as mais va-
riadas linhas de investigação. Paralelamente, activou meca-
nismos de recuperação da madeira “roubada” no porto de 
Pemba, cujo navio que transportava a carga estava a zarpar 
nas águas internacionais a caminho do oriente.

Feitas as diligências, este domingo, 16 de Maio, o pro-
curador-chefe, em Cabo Delgado, convocou uma confe-
rência de imprensa e, com ar triunfal, anunciou: “entre os 
dias 17 e 20 de Dezembro de 2020, houve desaparecimento 
de 76 contentores contendo diversos tipos de madeira nati-
va e essa madeira havia sido confiada a uma empresa cujo 
arguido [proprietário] encontra-se detido, como fiel depo-
sitário”, que tinha a obrigação de apresentar às autoridades 
sempre que lhe fosse solicitado.

Usando “artifícios fraudulentos” e em conluio com ou-
tros indivíduos, prosseguiu o magistrado, o fiel depositário 
“exportou ilegalmente a madeira para a República Popular 
da China”.

Com ar de glória, Octávio Zilo esclareceu ainda que, 
“como prometemos na altura que fariamos tudo o que esti-
vesse ao nosso alcance para conseguirmos trazer a madeira 
de volta a Moçambique, foi exactamente o que fizemos”. 
Zilo anunciou a detenção de mais dois indivíduos, que se 
juntam assim a Ming Zhou. Garantiu estar a trabalhar-se 
com vista à identificação de outras pessoas que possivel-
mente estejam envolvidas neste processo de exportação 
ilegal da madeira

Zilo disse que, para se atingir os intentos, emitiu-se um 
mandado internacional de busca e apreensão, accionou-se 
o mecanismo de cooperação jurídico-judiciária em matéria 
penal e recorreu-se aos acordos bilaterais entre a China e 
Moçambique, através da embaixada chinesa no nosso país.

O procurador-chefe provincial de Cabo Delgado enal-
teceu o apoio dado pelas linhas de navegação marítima 
internacional, pelo MITADER e pela PGR, através do Ga-
binete de Recuperação de Activos, entidades que jogaram 
um papel importante na devolução da madeira.

A recuperação da madeira, sublinhou Octávio Zilo, é 
um golpe duro contra o crime organizado e “uma vitória 
das autoridades no combate ao crime organizado”. 

Dos 76 contentores que haviam saído do Porto de Pem-
ba foram devolvidos 66, “por razões das linhas de navega-
ção, não conseguiram carregar tudo, mas também estão a 
caminho [de Moçambique]”, explicou o procurador-chefe.

Reconheceu que deter apenas pessoas é pouco a ava-
liar pelo número que pode estar envolvido, porém, diz que 
“não podemos prender para investigar, queremos investi-

Reapareceram contentores mas 
culpados continuam sumidos
Chegou, no último sábado (15/05), 

ao porto de Pemba, capital pro-
vincial de Cabo Delgado, o navio 
Athems, que, em Agosto do ano 

passado, “sumiu” sem deixar rastos, carre-
gado de 102 contentores de madeira, 76 dos 
quais em toro.

Texto: Dossiers & FactosD&F

Octávio Zilo, procurador-chefe provincial de Cabo Delgado.
gar para prender, é o que estamos a fazer, nós temos em 
mente quais são as pessoas, mas nós queremos ter provas 
sólidas e irrefutáveis”, afiançou Zilo.

O procurador-chefe em Cabo Delgado admitiu que o 
caso pode estar relacionado com o crime organizado, que 
é complexo, pelo que deve haver paciência na perseguição 
desses casos. Lembrou que, em 2017, no aeroporto de Pem-
ba, foram apreendidos 30 kg de ouro, que estão depositados 
no Banco de Moçambique, e que estavam a ser exportados 
ilegalmente para Dubai.

Aliás, Octávio Zilo diz que Cabo Delgado, duma ma-
neira geral, e Pemba, particularmente, estão a ser corredor 
preferencial de contrabando.

No caso “reaparecimento” dos contentores, a pergunta 
que não se quer calar é: onde estavam a PRM, os alfandegá-
rios, os CFM e outros intervenientes para não terem nota-
do o carregamento?

Se o ministério público, de facto, trabalhar minucio-
samente, identificará muita gente envolvida nessa teia que 
cheira à corrupção.

SOCIEDADE

Anúncio publicitário

 

Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC, sita na Sede do Bairro Luís Cabral, Av. da Namaacha ou de Moçambique, rua n. 5049, 
telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355. 

 

 

 

 

 

Matrículas para 2021 
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encarregados de 

educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular novos ingressos da 7ª, 
8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes por um  valor acessível.  
 
 

 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede do bairro Luís 
Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 847700298 
ou 826864465 ou ainda 871232355. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPORTAÇÃO ILEGAL DA MADEIRA EM CABO DELGADO



SEGUNDA-FEIRA17 de Maio de 202120 DOSSIERS & FACTOSSOCIEDADE

A presidente do Instituto Nacional de 
Gestão e Redução do Risco de De-
sastres (INGD), Luísa Meque, esca-
lou, na semana finda, a província de 

Cabo Delgado, onde visitou vários centros de 
reassentamento que abrigam famílias prove-
nientes das zonas fustigadas pelo terrorismo.

Cabo Delgado no topo da agenda do 
INGD

Depois de visitar Palma, alvo dos últimos ataques 
terroristas de que há registo, Luísa Meque deslocou-se 
ao distrito de Montepuez, onde reiterou o compromisso 
do Governo em apoiar as famílias deslocadas das zonas 
de conflito. No final da visita de monitoria, a dirigente 

mostrou-se satisfeita com o que viu e ouviu.
“Fomos vendo, realmente, que as famílias já se encon-

tram em segurança. Tem lá algumas infra-estruturas que 
foram instaladas para o benefício de todos. Conseguimos 
perceber que há iluminação, através de painéis solares, 
como também furos de água para o consumo”, destacou 
Meque, tendo, de seguida, explicado o processo de aco-
lhimento dos deslocados de guerra.

“Essas famílias, logo à chegada, são registadas e de-
pois é feita a requisição do local onde possam estar, como 
também a entrega de um kit básico que servirá para que 
as mesmas famílias possam acomodar-se”, anotou.

A presidente do INGD mostrou-se satisfeita com o 
processo de reinserção e recuperação psicológica das ví-
timas do terrorismo, depois de momentos traumáticos 
que viveram nas suas zonas de origem. O passo a seguir, 
explicou a responsável, é encorajar as famílias a desenvol-
verem actividades que possam garantir o auto-sustento.

“Esse é um grande desafio. Temos estado a fazer de 
tudo para que as famílias não acordem e fiquem basica-
mente dependentes dos apoios que são entregues quer 
pelo Governo quer pelos parceiros”.

Apesar da difícil situação que se vive em Palma, a ti-
moneira do INGD está confiante no restabelecimento da 
paz na região, o que poderá abrir espaço para que, que-
rendo, os deslocados regressem à terra que foram força-
das a deixar. “Mas, caso as famílias sintam que nos locais 
de reassentamento estão mais à vontade e com forças 
para poderem permanecer, não serão obrigadas a voltar 
aos locais de origem”, observou.

Entretanto, e porque as famílias só poderão permane-
cer mediante a criação de condições por parte do Gover-
no, Luísa Meque revelou estarem em curso “várias activi-
dades” no campo da educação e da assistência sanitária.

Cabo Delgado é palco de acções terroristas há três 
anos. Dados de diversas organizações, incluindo do 
Governo, falam de mais 2000 mortes e cerca de 700 mil 
deslocados.Presidente do INGD em interacção com os deslocados

Texto: Quelto JaneiroD&F

Luísa Meque manteve alguns encontros de monitoria 
em Cabo Delgado

De acordo com Luísa Meque, presidente do Institu-
to Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres 
(INGD), a província de Nampula tem cerca de 74 mil 
pessoas provenientes da província de Cabo Delgado. 
Destas, “nem todas estão aqui no posto administrativo 
de Corane. Algumas pessoas encontram-se em casas de 

seus familiares, mas o trabalho que está a ser feito pelo 
INGD é no sentido de, caso as pessoas manifestem von-
tade de sair das casas dos seus familiares para o centro 
de reassentamento, já estarem criadas as condições para 
a recepção dessas famílias”, disse.

No centro de reassentamento da localidade de Cora-
ne, garantiu Luísa Meque, estão reunidas as condições 
básicas para a recepção dessas pessoas, que são assis-
tidas não só pelo Governo moçambicano, através do 
INGD, mas também pelos parceiros da instituição ao 
nível da província de Nampula.

No local, estão instalados painéis solares para que as 
famílias tenham iluminação, o que vem complementar 
outros serviços à disposição dos deslocados. “As famí-
lias têm, igualmente, água para o consumo. Temos aqui 
alguma vantagem para os jovens da 8.ª até 12.ª classe, 
pois estão a receber aulas numa escola bem próxima. 
Portanto, é de louvar”, congratulou.

INGD prepara 500 casas para deslocados 
de guerra

Cerca de 500 casas serão construídas 
no posto administrativo de Corane, 
província de Nampula, para benefi-
ciar as famílias deslocadas das zonas 

conflituosas de Cabo Delgado. Numa primei-
ra fase, serão edificadas 300 casas, devendo as 
remanescentes 200 ser erguidas em outro mo-
mento.

Num outro desenvolvimento, Luísa Meque mos-
trou-se satisfeita com a evolução das infra-estruturas 
naquele centro de reassentamento, assinalando que, à 
sua chegada, as famílias estavam instaladas em tendas, 
tendo depois passado para casas cuja estrutura era feita 
de caniço.

“Mas depois fomos notando que essas mesmas ca-
sas não ofereciam aconchego para as próprias famílias 
e decidiu-se avançar para um modelo de casas mais 
aconchegante para as famílias”, observou a dirigente, 
que revelou que as moradias estão a ser erguidas com a 
contribuição dos próprios beneficiários.

A médio prazo, as famílias poderão reduzir a de-
pendência do Governo e parceiros, uma vez estarem 
definidos espaços para a prática da agricultura. “As fa-
mílias beneficiárias já têm machambas e estão a produ-
zir milho, mapira, mandioca e hortícolas”, vincou Luísa 
Meque.

Texto: Quelto JaneiroD&F

EM NAMPULA
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Sporting 2020-2021: a vitória de um 
campeão improvável

Por Nuno Amado, Tribunaexpresso
Quando o campeonato nacional 2020-

2021 se iniciou, não parecia provável que o 
Sporting pudesse lutar com Benfica e Porto 
pelo título de campeão. Mesmo que a equipa 
se excedesse, dificilmente se acreditava que 
as duas equipas que nas últimas duas décadas 
dividiram a glória entre si, e cujo nível de 
investimento se mantinha muito acima 
dos restantes opositores, pudessem falhar 
em simultâneo. Foi exactamente isso que 
aconteceu: por um lado, tanto o Porto como 
o Benfica estiveram muito abaixo do que se 
imaginava que pudessem fazer; por outro, o 
Sporting de Rúben Amorim superou todas as 
expectativas. Dezanove anos depois, e numa 
das épocas em que talvez se esperasse menos 
que isso pudesse acontecer, o Sporting volta 
pois a sagrar-se campeão nacional.

Há vários factores que ajudam a explicar 
o sucedido. Se Jorge Jesus pudesse apontar 
o principal, era bem provável que, dadas 
as declarações recorrentes a esse respeito, 
destacasse acima de todos os outros a 
imponderabilidade da pandemia. Não me 
parece justo menoscabar esse factor, e creio 
por isso que o técnico encarnado tem alguma 
razão quando repetidamente fala nisso, mas 
reduzir o insucesso da época desportiva do 
Benfica, e por conseguinte o sucesso de um 
dos adversários, às dificuldades que teve em 
gerir a forma dos atletas e em treinar com o 
grupo todo parece-me absurdo. É verdade 
que, dos três principais emblemas do futebol 
português, o Benfica foi talvez o mais 
afectado pela Covid-19, e que a equipa talvez 
tenha perdido gás numa altura em que já não 
podia perder mais pontos. Mas a qualidade 
do futebol apresentado por Jorge Jesus 
nunca convenceu, nem antes do surto mais 
problemático (ao longo do mês de Janeiro) 
nem depois. É difícil saber ao certo de que 
modo a doença prejudicou o rendimento 
posterior dos atletas infectados, mas já 
antes a equipa parecia pouco entrosada e se 
notavam problemas em todos os momentos 
de jogo, pelo que não faz sentido usar isso 
como desculpa. Foi de facto um ano atípico, 
e seria admissível explicar os maus resultados 
recorrendo ao pretexto da pandemia se 
de algum modo se notasse a relação entre 
esses maus resultados e uma inconsistência 
exibicional que os justificasse. Ora, não foi 
o caso. A qualidade do futebol apresentado 
pelo Benfica não sofreu grandes alterações 
ao longo da época: foi consistentemente 
medíocre.

Mas nem só de razões extrínsecas se pode 
explicar o êxito desportivo deste Sporting. 
Desde o treinador, cuja contratação avultada 
ainda na época transacta se provou acertada, 
à construção do plantel e às ideias de jogo 
implementadas, há muito por onde pegar.

A chegada de Rúben Amorim a Alvalade 
foi tema de muita controvérsia. Por um 
lado, tratava-se de uma aposta arriscada, 
sobretudo para um clube em recessão. Dar 
tanto dinheiro por um treinador, ainda por 
cima com pouquíssima experiência de banco 
e sem muitas provas dadas, parecia um luxo 
difícil de explicar aos sócios, tendo sobretudo 
em conta a incapacidade demonstrada pelo 
Sporting nos últimos anos para resistir às 
ofertas pelos seus melhores jogadores. O 
que é verdade é que, apesar do risco e da 
incerteza, a aposta se revelou certeira.

Além do esforço financeiro na altura 
duvidoso, a entrada ao serviço de Rúben 
Amorim foi ainda controversa por outro 
motivo: tratava-se de um treinador sem 
diploma, o que no país dos doutores e do 
respeitinho a que gostamos de chamar 
Portugal – já se sabe – é crime de lesa-
majestade. A guerra com a Associação 
Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) 
ameaçava pesar sobre a equipa de futebol, 
mas nem isso foi capaz de travar o sucesso 
da campanha. O triunfo desportivo deste 
Sporting é aliás um soco no estômago do 
corporativismo serôdio e profundamente 
anti-democrático que a ANTF tão bem 
representa. Se um treinador que não tinha 
habilitações para o ser pôde chegar a um 
clube como o Sporting e, contra todas 
as expectativas, vencer o campeonato à 
primeira, a ideia de que o acesso à carreira 
deve ser altamente regulado, obrigando a 
exorbitâncias e a percursos profissionais 
penosos sem grande retorno financeiro, cai 
por terra. Numa profissão na qual os aptos 
se distinguem dos inaptos naturalmente, 
pela pressão competitiva inerente à própria 
profissão, a melhor habilitação só pode ser 
o mérito exibido por cada um. Teimar que 
só tem condições para treinar ao mais alto 
nível quem espera muitos anos para fazer 
cursos que não ensinam senão a dizer ámen 
a duas ou três banalidades é como teimar 
que conduzir a alta velocidade contra uma 
azinheira não faz mal à saúde. O sucesso 
de Rúben Amorim e do Sporting esta época 
configura por isso um preciosíssimo atestado 
de invalidez à excessiva regulação do sector.

Se a pergunta fosse feita a Sérgio Conceição, 
era por sua vez possível que o treinador do 
Porto justificasse o fracasso da época a nível 
interno pelas más arbitragens e conspirações 
análogas. Não foram poucos os jogos em 
que se socorreu desse expediente, dando 
aliás sequência à tradição bem portuguesa 
de achar que todos nos querem mal. Há um 
lado quixotesco nesse modo de estar na vida, 
que é o de ver gigantes onde muitas vezes só 
há moinhos. Ainda que possa ter razão em 
alguns casos, a revolta que se apodera de 
Sérgio Conceição sempre que o resultado não 
é o desejado pressupõe a convicção de que a 
sua equipa só não consegue superiorizar-se 
ao adversário quando é escandalosamente 
prejudicada. A ideia de que só falhamos 
se forças malévolas nos fizerem falhar, e 
contra as quais não podemos senão gritar, 
é um bom modo de limpar a consciência 
sempre que as coisas correm menos bem. E, 
mais do que isso, é um bom modo também 
de apelar à união de uma nação. Enquanto 
o povo acreditar que passa fome porque os 
inimigos lhes incendiaram as colheitas, não 
se lembra de ir empunhar forquilhas para a 
beira do palácio a perturbar a sesta a quem 
verdadeiramente lhes fica com o pão. Bem diz 
a sabedoria popular que com papas e bolos se 
enganam os tolos. Sérgio Conceição encarna 
um ideal de vida no qual muitos desses tolos 
na verdade se revêem, e que é bem descrito 
por outro provérbio bem conhecido: ‘quem 
não sente, não é filho de boa gente”. Para o mal 
e para o bem, o seu Porto tem sido, ao longo 
destes anos, o retrato perfeito desse ideal. E 
o futebol apresentado foi sempre pouco mais 
do que o sangue, suor e lágrimas que se exige 
aos que combatem por uma causa.

Nem um ano atípico, repleto de azares 
pandémicos, nem o infortúnio das alegadas 
velhacarias dos juízes do apito, explicam o 
sucesso dos novos campeões nacionais. Não 
significa isto que, pelo contrário, o mérito da 
equipa de Rúben Amorim seja absoluto. Ter 
ficado de fora das competições europeias, 
podendo concentrar-se exclusivamente 
nas competições internas, terá contribuído 
bastante para a regularidade exibicional da 
equipa, e isso não pode ser desconsiderado. 
De igual modo, as baixas expectativas no 
início da prova e a ausência de público 
nas bancadas ao longo de todo o ano terão 
ajudado a retirar pressão à equipa. Tudo 
isso tornará o desafio de revalidar o título 
na próxima época decerto bem mais difícil. 
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A TERRA E OS HOMENS

Crianças-flores que podem murchar

FOTOS: DE ALBINO MAHUMANA

ALVOS

Homem invade casas para não beber sozinho

Um americano bêbado, 
que estava chateado 
por ter de beber sozi-
nho, forçou a entra-

da na casa de uma mulher que não 
conhecia para ter companhia para 
consumir as duas caixas com 12 cer-
vejas cada que ele carregava. 

Uma mulher chamou a polícia para 
denunciar que Sean Haller, de 39 anos, 
morador de Stewartstown, na Pensil-
vânia (EUA), havia invadido sua casa 
e se recusava a sair de lá. 

O sujeito havia feito a mesma coisa, 
naquele mesmo dia, na casa de outra 
mulher. A polícia encontrou Haller 

dentro da residência, bebendo, sem 
se importar que não conhecia a dona 
da casa nem os filhos dela. Os agentes 
precisaram retirar o invasor a força. 
Segundo a polícia da Pensilvânia, Hal-
ler vai responder processo por invasão 
de domicílio e vai permanecer preso 
na penitenciária do condado de York.

Dossiers
Factos& HUMORADAS Hahaha!
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Fotojornalista do Dossiers & 
Factos premiado na Espanha

Texto: Quelto JaneiroD&F

Nascido em 1970, pouco antes da Inde-
pendência Nacional, Albino Mahumana con-
quistou seu primeiro galardão internacional 
precisamente no seu ano de estreia enquanto 
fotojornalista, em 1995. Na altura, ocupou o 
segundo posto do concurso “Paz em Moçam-
bique”. Desta vez, chegou mesmo ao tão alme-
jado primeiro lugar, o que faz dele a principal 
figura do  IV Concurso de Fotografia Solidá-
ria: Psicología y Cooperación 2021, cujo tema 
era “Cooperação Internacional para o Desen-

volvimento”, baseando-se na perspectiva pes-
soal e artística dos participantes.

Albino Mahumana levou ao escrutínio o 
tema: “Crianças são flores que podem mur-
char”, como forma de mostrar as várias dificul-
dades por que as crianças moçambicanas pas-
sam e que podem comprometer o seu futuro.

O anúncio de que a sua criação tinha ar-
rebatado o júri chegou por e-mail, na última 
quarta-feira. “É um prazer informar que, após 
a decisão do júri, você foi seleccionado como 
o primeiro classificado. Anexamos o diploma”, 
lê-se na mensagem enviada pela Faculdade 
Oficial de Psicologia da Andalucía Occidental 
e pela Fundação para a Formação e Prática de 
Psicologia (FUNCOP), entidades espanholas 
que organizam o concurso.

O terceiro prémio internacional da carreira 
junta-se a tantos outros, conquistados interna-
mente. “Em 2014, venci o segundo prémio do 
concurso de jornalismo “Água e Saneamento”, 
da Wateraid. Depois venci o primeiro prémio 
de fotografia sobre mudanças climáticas em 
Moçambique, da União Europeia, em 2015, 
o “Best of Category and Best in the competi-
tion-SOTU Photography Competition Que-
nia 2016” e o segundo prémio de pintura  no 
concurso Katembe–Maputo, organizado pelo 
Centro Cultural Alemão- Moçambique 2018”, 

Albino Mahumana - Hoje em dia, temos máquinas que facilitam o nosso trabalho

recordou.
Actualmente no Dossiers & Factos, Mahu-

mana trabalhou em várias revistas de renome 
e tem estado a acompanhar a evolução tecno-
lógica; e garante que não está desactualizado.

“Acompanho o desenvolvimento. Por 
exemplo, as máquinas com que aprendi a foto-
grafar ninguém usa actualmente, porque eram 
a preto e branco. Mas agora temos a vantagem 
de ter máquinas a cor. Hoje em dia, temos 
máquinas super rápidas que facilitam o nosso 
trabalho. Temos igualmente máquinas digitais 
que constituem vantagem no mundo da foto-
grafia, sobretudo a qualidade de que dispõem”, 
observou.

Apesar da longa carreira e dos prémios 
conquistados, o fotojornalista, que também é 
pintor, ainda não pensa em “relaxar”. “O traba-
lho não pode parar. Como sabe, trabalhamos 
de forma rápida e o mais importante é que 
amamos o que fazemos. Eu, particularmen-
te, já estou acostumado a trabalhar em dois, 
três, até mais eventos com colegas diferentes”, 
rematou.

O amor pela fotografia remonta ao ano de 
1994, após fazer o curso na Escola de Fotogra-
fia, mas antes, Albino Mahumana já desenvol-
via outras artes, como é o caso da pintura, ac-
tividade que continua a praticar com a mesma 
paixão dos anos 90.

Preocupado em transmitir valores da arte 
da fotografia às gerações mais novas, Albino 
Mahumana faz-se, às vezes, de professor. “Dou 
também aulas de fotografia, já há muito tem-
po”, disse o fotógrafo, que, num passado não 
muito distante, esteve à beira de se beneficiar 
de uma bolsa de estudos da Fundação Calous-
te Gulbenkian, no âmbito do  Programa Gul-
benkian de criatividade e criação artística em 
fotografia.

Não teria sido a primeira experiência acadé-
mica do artista fora do país. Em 2008, formou-
-se em Fotografia Documental, em Portugal.

O editor de fotografia do Dos-
siers & Factos, Albino Ma-
humana, é o grande ven-
cedor do IV Concurso de 

Fotografia Solidária. Este é o terceiro 
prémio internacional do experiente fo-
tojornalista, que começou a carreira em 
1995. Fotografar é a forma que encon-
trou para revelar os segredos escondi-
dos na natureza do “belo e vasto Mo-
çambique”, mas também para marcar 
posição em torno de assuntos relevantes 
da sociedade.

"O trabalho não 
pode parar. Como 

sabe, trabalhamos de 
forma rápida e o mais 
importante é que ama-
mos o que fazemos. Eu, 
particularmente, já es-
tou acostumado a tra-
balhar em dois, três, até 
mais eventos com cole-
gas diferentes"
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INTERNACIONAL
UA pede que se dê prioridade ao 
"regresso da ordem constitucional"

“Deve ser dada prioridade absoluta à 
restauração da paz, estabilidade e segurança 
e ao regresso à ordem constitucional, 
tendo em conta que estes dois elementos 
são essenciais, cruciais, sensíveis e estão 
inter-relacionados", assinalou a missão da 
UA.

 O órgão escreve que, apesar de 
considerar que se deve ter em conta 
a "situação única do Chade" dadas as 
circunstâncias da morte do presidente 
Idriss Déby Itno, em combate contra 
rebeldes, a missão da UA recomendou 
a rejeição de "qualquer mudança 
inconstitucional de governo".

Ainda de acordo com o Minuto 
ao Minuto, a missão assinalou que as 
disposições legais relativas à vaga de 
presidente "não foram cumpridas", uma 
vez que a Constituição do Chade estabelece 
que, em caso de morte do chefe de Estado, 
o presidente da Assembleia Nacional deve 
assumir o poder e convocar eleições num 
prazo estabelecido entre 45 e 90 dias, o 
que não aconteceu, uma vez que o exército 
chadiano estabeleceu um Conselho 

Militar de Transição (CMT), anulou a 
constituição e dissolveu o governo e o 
parlamento.

A missão criticou igualmente a carta 
transitória assinada pelos militares, 
descrevendo-a como "totalmente 
inadequada", uma vez que "não foi 
submetida à consulta" e "concentra 
demasiado poder" no CMT e no seu 
presidente, Mahamat Idriss Déby, de 37 
anos, filho do falecido chefe de Estado.

Aquela missão continental 
recomendou também a monitoria da 
transição, de modo a assegurar que a 
promessa do CMT de não se candidatar 
às eleições no final do período de 18 
meses estabelecido pela junta militar seja 
cumprida.

A missão defendeu também a 
elaboração de uma constituição "viável 
e universalmente aceite", assim como 
a elaboração de um plano de governo 
detalhado por parte do primeiro-ministro, 
Albert Pahimi Padacké, nomeado no dia 
26 de Abril pelo CMT, para a realização 
de eleições "livres, justas e credíveis".

Da mesma forma, a missão salientou 
que as circunstâncias da morte de Déby 
Itno "devem ser investigadas com maior 
profundidade" e os rebeldes devem ser 
convidados para uma plataforma de 
diálogo e reconciliação nacional.

Déby Itno, um forte aliado do 
Ocidente na luta contra o 'jihadismo' no 
Sahel, governou o Chade com punho de 
ferro, desde que derrubou Hissène Habré, 
através de um golpe de Estado, em 1991.

A Missão da União Afri-
cana (UA) ao Chade 
apelou, recentemente, 
para que se dê prio-

ridade à restauração da paz e ao 
regresso à ordem constitucional, 
depois da tomada do poder por 
militares, no dia 20 de Abril, no-
ticiou o jornal Minuto ao Minuto.

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

Barbies são lindas, só não têm cérebro
 

Garganta está agastado com tanta 
barbaridade a que assiste nas televisões 
moçambicanas. Estão a ir buscar pessoas, 
para apresentadores, menos habilitadas para 
desempenhar esta função nobre, porque 
informar é uma responsabilidade grande. 
Quem informa, ao mesmo tempo, forma. 
Não é o que está a acontecer, o que se assiste 
em alguns canais é uma autêntica agressão 
ao telespectador. Agora virou moda: tem um 
numerozinho considerável de seguidores 
nas redes sociais, é tido como apto para 
(des)informar os demais, num contexto 
em que esses mesmos apresentadores se 
esquecem que estão a falar para uma nação, 
em particular para os jovens. Resumem os 
programas televisivos à conquista de likes. 
O cúmulo dos cúmulos de todos os cúmulos 
é ter a mamã Melancia como apresentadora 
de um programa de TV, mas não é sobre ela 
que queremos falar. Há uma apresentadora 
que leva o nome da boneca mais famosa 
da história das bonecas, que viralizou esta 
semana, ao afirmar que 90% dos homens 
são cornos. Sério? Baseou-se em que estudo 
para trazer tais números? Do outro lado da 
moeda, se a senhora chama 90% dos homens 
de cornudos, automaticamente chama 
90% das mulheres do nome que levam as 
frequentadoras da Rua de Bagamoyo (antiga 
Rua Major Araújo). Lembrar que esta 
mesma apresentadora já teve um ximoko 
“mundial” com a cantora Anita Macuacua. 
Alguns órgãos de comunicação estão em 
paz com este tipo de postura, até porque 
eles próprios fabricam polémicas para ter 
audiência, estão nem aí para informar bem, 
só querem “causar”, ser falados, bem ou mal, 
querem ser falados. Ainda que as bonecas 
não tenham cérebro, alguém deve intervir 
em nome delas, porque aquela senhora está 
a manchar o nome delas, de boneca só tem a 
falta de cérebro. É certo que aquela televisão 
está a crescer e tem contratado para o seu 
“exército” um bom naipe de apresentadores 
e jornalistas, mas também tem claudicado 
bastante em alguns momentos. O filho do 
povo precisa purificar as suas fileiras, porque 
tem se promovido muita mediocridade 
ali. Que haja mínimos para alguém poder 
informar e interagir com o povo, não nos 
esqueçamos que com grandes poderes vêm 
grandes responsabilidades, e comunicação é 
um poder, o quarto poder, por isso, há que 
ter cuidado com o que se entrega ao povo.

 

Quando o Metical é o mau da fita
 
É normal que, num país, haja festejos 

quando a moeda nacional se valoriza 
perante aquelas que são consideradas as 
mais fortes, com destaque para o dólar. 
Abre-se champanhe e faz-se projecções 
económicas optimistas, porque, afinal de 
contas, a maioria sairá beneficiada. Aquele 
cidadão que importa carro do Japão, o 

vulgo “dubaizinho”, pode fazê-lo a um bom 
preço, aquele que vai “guevar” na South 
Africa, China ou Europa tem mais poder 
de compra, porém, Garganta fica chocado 
porque há uma partinha, ínfima mesmo, 
que fica chateada quando o metical se 
fortalece perante o dólar. Falo daqueles tios 
que brincam com dólares, cujos subsídios 
são pagos na moeda americana. É caso 
para dizer que estamos em contra-mão. 
Enquanto a maioria festeja, a minoria fica 
chateada. Porque será?

Ultramarinas
 
Depois de quase duas décadas, o Sporting 

Clube de Portugal sagrou-se campeão 
nacional de Portugal, para o gáudio dos 
Mozportinguistas. O título foi festejado 
aos gritos em Portugal, e as colónias não 
ficaram atrás, Moçambique em particular. 
Por cá, o título foi efusivamente festejado, 
com direito a passeatas e buzinadelas. Há 
vozes que chegam do extremo norte do 
país, Pemba, que dão conta que os adeptos 
até escreveram para o mayor para poderem 
passear e buzinar sem interpelações, o que 
foi devidamente autorizado. Claramente, 
por força da colonização, acabamos tendo 
uma costela “tuga”. Garganta, que aqui vos 
fala, tem colegas que são adeptos do Porto, 
Benfica e de outros clubes, incluindo do 
próprio Sporting, mas o que preocupa 
Garganta é que nunca viu os títulos dos 
clubes moçambicanos serem festejados 
com tanto vigor, nunca viu as redes sociais 
inundadas com fotos relacionadas com 
a conquista de um título nacional, o que 
chama atenção para o facto de as referências 
nacionais estarem totalmente desgastadas e 
desvalorizadas. De quem é a culpa? Sei lá, 
talvez seja mesmo da nossa competição 
que não é sólida, dos nossos resultados 
internacionais que são vergonhosos, 
do marketing dos nossos clubes que 
praticamente não existe, da nossa estrutura 
toda que é totalmente amadora, mas é 
importante reverter este cenário, caso 
contrário, não deixaremos nunca de ser 
uma ultramarina.

  
Fake News

 
Lançou o GABINFO uma campanha 

pública contra as fake news. Não há como 
não concordar com esta campanha. Nos 
últimos meses, as fake news ganharam 
outra dinâmica. Agora dá a sensação de 
existência de uma indústria de fake news. 
É preocupante o número de informações 
estatais que são transformadas, alteradas, 
adulteradas. Quem promove e qual é o 
objectivo? Não deve ser visto de forma 
leviana, porque exige tempo e dinheiro para 
alguém poder pegar numa informação do 
Estado ou de um governante e transformar 
em comunicado e lançar para as redes 
sociais. Moçambicanos, estejamos atentos!

Dossiers
Factos&
A verdade acima de tudo e todos

NO CHADE

Mahamat Idriss Déby Itno lidera a transição militar no Chade


