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No dia 09 de Julho, o Presidente 
da República e, por inerência, 
Comandante em Chefe das Forças de 
Defesa e Segurança anunciou a chegada 
a Moçambique de tropas ruandesas, 
com o objectivo de apoiar as FDS no 
combate ao terrorismo que grassa na 
província de Cabo Delgado.

Na verdade, Nyusi apenas deu um 
cunho oficial àquilo que já todos 
sabíamos, uma vez que os ruandeses 
tinham chegado antes, primeiro, à 
Nacala (Nampula), e depois a Cabo 
Delgado, estando baseados em 
Afungi, distrito de Palma, e no Posto 
de Comando Operativo (PCO), no 
planalto de Mueda.

A chegada dos mil homens de Paul 
Kagame tem estado a gerar alguma 
celeuma dentro e fora de portas. 
Internamente, critica-se o facto de não 
haver clareza em relação a eventuais 
contrapartidas que os ruandeses 
poderão ter, por um lado, e, por outro, 
aponta-se o facto de o parceiro escolhido 
por Moçambique não ser propriamente 
um exemplo no que ao respeito pelos 
direitos fundamentais diz respeito. A 
África do Sul, através da sua ministra 
da Defesa, lamentou que o contingente 
ruandês tivesse desembarcado antes da 
Força de Reserva da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral.

Quer numa quer noutra situação, 
parece claro o afastamento daquilo 
que, quanto a nós, constitui a questão 
essencial: a protecção de vidas. 
Sem qualquer desprimor para a 
transparência, que é, aliás, fundamental 
em Estados de direito democrático, 
defendemos que, acima de legalismos 

Delgado, num contexto em que não se 
sabe ao certo quando chegarão?

É preciso lembrar que a SADC devia 
ter chegado no passado dia 15 de 
Julho, mas até agora não o fez, devido 
a aparentes e normais problemas de 
articulação. Perante esta inércia do 
bloco regional, o avanço dos ruandeses 
até foi cirúrgico, porquanto corta 
ímpeto – pelo menos moral, numa 
primeira fase – aos jihadistas do Ansar 
al Sunnah, que somam várias vitórias 
sobre as FDS.

Neste sentido, o Presidente da 
República merece o nosso mais sincero 
elogio, porque mostrou, de facto, que 
a prioridade número um é proteger 
as populações. De resto, Nyusi tem 
demonstrado o mesmo sentido de 
responsabilidade em relação ao 
combate à pandemia do coronavírus, 
como pudemos testemunhar, uma vez 
mais, na semana passada.

Ao contrário do que vinha sendo 
habitual ao longo deste ano, o mais 
alto Magistrado da Nação interveio 
bem antes do término das medidas 
anunciadas no dia 24 de Junho, e que 
tinham entrado em vigor no dia 26 
do mesmo mês. Apercebeu-se de que 
o relógio da Covid-19 estava bastante 
acelerado e sentiu a necessidade de 
ajustar o passo, para evitar males 
maiores. É verdade que, quanto mais 
rigorosas as medidas restritivas, mais 
empecilhos enfrentam as empresas, 
sobretudo as do sector privado, e 
com consequências pesadas. Mas 
salvar vidas continua a ser o objectivo 
primário, daí o sprint presidencial a 
que estamos a assistir.

e burocracias, está a necessidade 
de proteger vidas humanas, e o 
pragmatismo demonstrado pelo Chefe 
de Estado vai ao encontro da urgência 
de evitar que mais sangue de inocentes 
seja derramado na zona norte do país, e 
acreditamos piamente ser esse o desejo 
de todo o ser humano de bem.

A conversa em torno de legalidades é 
confortável em Maputo, onde as pessoas 
dormem tranquilas, mas denota uma 
gritante falta de empatia para com 
nossos irmãos de Cabo Delgado, que, 
mais do que abrigo e alimentos, querem 
paz para poder lutar contra a pobreza.

As críticas que dirigimos aos 
moçambicanos que acham que 
transparência é mais importante que 
salvar vidas servem também para a 
ministra da Defesa da vizinha África 
do Sul. Discutir quem chega primeiro 
ao campo de guerra só mostra que, aos 
olhos de Nosiviwe Mapisa-Nqakula, 
a “missão Cabo Delgado” tornou-se 
um meio de busca de protagonismo. 
Mais do que isso, pode ser revelador da 
existência de interesses inconfessáveis 
por parte dos sul-africanos.

Aliás, a tese da existência de 
eventuais interesses saiu da simples 
esfera de especulação a partir da 
altura em que foram detidos quatro 
agentes da Agência de Segurança de 
Estado da África do Sul, que faziam 
trabalhos de espionagem em Cabo 
Delgado sem conhecimento das 
autoridades moçambicanas. Mas, com 
ou sem interesses particulares por 
parte da África do Sul, que lógica teria 
condicionar a vinda dos ruandeses à 
chegada das Forças da SADC a Cabo 
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“Ninguém tem que começar agora a preparar-se 
para ser candidato. Esta coisa de ser candidato você 
não pode ser voluntário. Espera aí. Os outros é que vão 
dizer que você dá para ser candidato. Ninguém deve 
ser voluntário, eu quero, eu quero. Quem disse que 
você deve querer? Nós é que temos que querer você, 
se quisermos. Não é você dizer: ‘eu quero’. Isto é o que 
nos divide, muitas vezes”. Foram estas as palavras que 
Roque Silva proferiu perante membros do Partido 
Frelimo na província central da Zambézia. 

Perante uma plateia essencialmente composta por 
membros da Organização da Juventude Moçambicana 
(OJM) e da Organização da Mulher Moçambicana 
(OMM), Silva ainda acrescentou o seguinte: “Se este 
congresso da OJM terminar com divisões internas, o 
congresso da OMM terminar com divisões internas, 
isto vai influenciar o 12.º congresso, que terá lugar 
de 23 a 28 de Setembro do próximo ano. Poderemos 
terminar o nosso 12.º congresso também com agitação, 
mas que começou nos congressos das organizações 
sociais”.

Na última semana, o secretário-geral 
da Frelimo causou polémica ao in-
sinuar, na província da Zambézia, 
que o partido não quer candidatos 

voluntários. As declarações da segunda figura 
na hierarquia do partido no poder tornaram-
-se virais e geraram uma forte onda de críticas 
a Silva, acusado por muitos de pretender impor 
uma “ditadura” no seio daquela formação po-
lítica. O “pecado” de Silva já foi cometido por 
outras figuras do partido, mas as “penas” foram 
bem mais suaves. Estará a ser vítima do aparen-
te baixo capital político, quando comparado aos 
seus antecessores?

Vítima da sombra dos “heróicos”
O que Roque Silva disse na semana passada não é de 

todo uma novidade no partido do batuque e maçaroca. 
Há dois anos, em entrevista conjunta à TVM e RM, o 
antigo secretário-geral do partido Manuel Tomé disse 
exactamente o mesmo.

“Já há algum tempo que nós abandonamos as 
candidaturas por vontade própria. Quer dizer, houve 
uma altura em que alguém dizia ‘bom, eu quero ser 
candidato’. Isso já não funciona da mesma maneira. A 
pessoa pode dizer que quer ser candidata, mas tem de 
haver um escrutínio, e é esse escrutínio que as pessoas, 
às vezes, não aceitam”, declarou Tomé.

Também Filipe Paúnde, outro dos antigos 
secretários-gerais da Frelimo foi alvo de críticas, em 
2014, por parte da Associação dos Combatentes da Luta 
de Libertação Nacional (ACLLN), por, alegadamente, 
limitar espaço para candidaturas à sucessão, na altura, 
de Armando Emílio Guebuza.

“Os combatentes renovam a confiança incondicional 
no presidente Armando Guebuza como presidente da 
ACLLN e da Frelimo. Quanto aos comentários sobre os 
candidatos para a sucessão de Guebuza, os combatentes 
concluíram que ainda há espaço para entrada de mais 
candidatos”, disse Carlos Siliya, então porta-voz da 
organização.

Os episódios de Manuel Tomé e Filipe Paúnde 
podem ser reveladores de uma cultura de limitação da 
iniciativa individual algo enraizada no Partido Frelimo, 
e mostram que, apesar de contrariar os estatutos, 
Roque Silva está correcto aos olhos desta tradição que 
se foi cultivando.

Mas chama particular atenção a chuva de críticas 
de que o actual executivo do partido foi alvo, um 
fenómeno que não aconteceu com algumas das figuras 
que terão cometido o mesmo “erro”.

Peso histórico pode estar a ser determinante

A involuntária dualidade de critérios no 
“julgamento” a Roque Silva, Manuel Tomé e Filipe 
Paúnde chamou atenção ao Dossiers & Factos, que 
decidiu então recuperar os perfis dos secretários-gerais 
da Frelimo desde 1995. O primeiro é precisamente 
Manuel Tomé.

Nascido na província central de Manica, fez o seu 
percurso profissional entre a comunicação e a política, 
tendo revelado sempre alguma atracção pelos cargos 
de chefia. De 1978 a 1983, exerceu a função de chefe 
de redacção do jornal Notícias. Na Rádio Moçambique 
(RM), foi director-geral de 1988 a 1994. Igualmente, foi 
secretário-geral da Organização Nacional de Jornalistas 
de 1984 a 1991.

O político chegou ao cargo de secretário-geral do 
partido no poder no ano de 1995, tendo permanecido 
no posto até 2002. Manuel Tomé foi deputado da 
Assembleia da República por mais de 20 anos, e, por 
diversas ocasiões, fez parte da Comissão Política da 
Frelimo, o órgão que orienta e dirige o partido no 
intervalo das sessões do comité central.

Depois de deixar o posto de número dois do partido 
– cedeu o lugar a Armando Guebuza, em 2002, que 
começava a preparar-se para concorrer às eleições 
presidenciais de 2004 – Manuel Tomé continuou a 
desempenhar funções relevantes no partido. Exemplo 
disso é o facto de ter liderado a Bancada Parlamentar 
da Frelimo na Assembleia da República por duas 
legislaturas consecutivas.

As palavras de Roque Silva, que de alguma forma 
confirmam que o tema da sucessão já começa a fazer 
mossa no partido, foram interpretadas em muitos 
círculos de opinião como anti-democráticas, havendo 
até indicações de que podem ferir os estatutos que 

regem aquela formação política.
Os estatutos estabelecem que os membros têm 

direito de eleger e ser eleitos para os órgãos do partido 
ou outros em que o partido deva estar representado (n.º 
1 do artigo 14). Por seu turno, o artigo 22 do mesmo 
instrumento indica que “a voluntariedade e a consulta 
prévia constituem aspectos essenciais a observar na 
eleição e designação de membros para missões ou 
funções”.

 
Há precedentes na Frelimo

Texto: Dossiers & FactosD&F

Roque Silva, secretário-geral da Frelimo

ROQUE SILVA SOB CHUVA DE CRÍTICAS

Armando Guebuza
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Manuel Tomé
Com uma discreta veia empresarial, Manuel Tomé é, 

de acordo com o Centro de Integridade Pública (CIP), 
sócio fundador da “holding” da Frelimo denominada 
SPI – Gestão & Investimentos, S.A.R.L. Em 2012, o 
CIP descrevia a SPI como uma “firma com múltiplos 
interesses económicos e beneficiária de várias 
concessões empresariais do Conselho de Ministros, 
parcerias público-privadas (PPPs) e concursos públicos 
para lucrativos projectos e obras de grande vulto”.

Igualmente, tem experiência como gestor de 
empresas públicas, sendo de assinalar o facto de 
ser o moçambicano mais antigo no Conselho de 
Administração da Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB). Na HCB, onde chegou em 2003, Tomé é 
administrador não executivo, cargo para o qual foi 
reconduzido em Fevereiro do ano em curso.

 
Armando Guebuza: outro “eterno” chefe

Nascido em Murrupula, na província de Nampula, 
Armando Guebuza foi secretário-geral da Frelimo por 
seis anos (2002 - 2006), tendo abandonado o cargo 
para dedicar-se inteiramente ao posto de mais alto 
magistrado da nação.

Antes de chegar ao posto de segunda figura do 
partido – na altura apenas atrás do Presidente Joaquim 
Chissano – Guebuza já se tinha habituado aos cargos de 
chefia. Ainda nos tempos da escola, em 1963, foi eleito 
presidente do Núcleo dos Estudantes Secundários 
Africanos de Moçambique (NESAM), agremiação 
fundada por Eduardo Mondlane, em 1949.

No ano seguinte, ou seja, em 1964, na companhia 
de figuras como Ângelo Azarias Chichava, Milagre de 
Jesus Mazuze, Josina Muthemba, Adelina Paindane e 
Cristina Tembe, fugiu de Moçambique para juntar-se 
à Frente de Libertação de Moçambique, organização 
da qual nunca saiu e, mais do que isso, foi assumindo 
posições de relevo à medida que os anos passavam. 
Depois dos treinos militares na região de Bagamoyo, 
Guebuza foi nomeado secretário para a Educação e 
Cultura, em 1966, passando, por inerência de funções, a 
integrar o Comité Central da Frelimo. Dois anos depois, 
é nomeado inspector das escolas da Frelimo e, em 1970, 
comissário político nacional. No Governo de Transição, 
Guebuza ocupa a pasta da Administração Interna, cargo 
que acumula com o de comissário político nacional. Já 
no primeiro Governo de Moçambique independente, 
assumiu o cargo de ministro do Interior.

Em 1978, chegou a acumular os cargos de comissário 

político nacional, vice-ministro da Defesa Nacional e 
governador da província de Cabo Delgado. Ao longo 
dos anos 80, o seu périplo pelas diferentes pastas 
governativas continuou, tendo sido, em 1984, nomeado 
ministro na Presidência responsável pela coordenação 
das áreas da Agricultura, Comércio, Indústria Ligeira 
e Turismo, assim como a cooperação com a China, 
Coreia do Norte, Paquistão e Vietname. Em 1986, 
assume a pasta dos Transportes e Comunicações 
e da presidência do Comité de Ministros dos 
Transportes e Comunicações da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral.

Guebuza assumiu igualmente um papel fulcral 
para o alcance do Acordo Geral de Paz de 1992, na 
sua qualidade de chefe da delegação do Governo 
nas conversações com a Resistência Nacional 
Moçambicana (RENAMO). O AGP levou à realização 
das primeiras eleições, em 1994, e, naquilo que foi o 
primeiro Parlamento multipartidário, Guebuza foi 
chefe da Bancada Parlamentar da Frelimo. A sua 
eleição para o cargo de secretário-geral da Frelimo foi, 
ao fim e ao cabo, uma ponte para chegar à Presidência 
da República, em 2005, de onde só sairia volvidos 10 
anos. Actualmente, o presidente honorário da Frelimo 
dedica-se a ações filantrópicas, através da Fundação 
Armando Emílio Guebuza.

Seguiram-se dois ex-governadores

Os três que vêm da ala dos antigos combatentes 
tiveram suporte de dois presidentes históricos.

O sucessor de Armando Guebuza no cargo de 
secretário-geral do Partido Frelimo foi “encontrado” 
em 2006, no IX (nono) Congresso do Partido Frelimo, 
que decorreu na cidade de Quelimane, província da 
Zambézia. Trata-se de Filipe Paúnde, que, até à data, 
exercia as funções de governador de Nampula.

Filipe Paúnde viria a ser reeleito para o cargo 
em 2012, no X (décimo) congresso, que teve lugar 
na cidade de Pemba. Na capital provincial de Cabo 
Delgado, Paúnde não teve dificuldades para renovar 
seu mandato, até porque foi proposto pelo próprio 
presidente do partido, Armando Guebuza. Acabaria 
por sair antes do término do mandato, em 2014, 
sob alegação de que estaria a ser “difamado” por 
pessoas que, usando os meios de comunicação social, 
estariam, segundo suas palavras, a “colocar em causa 
a sua honra, o seu bom nome e o de sua família”.

Não obstante o facto de não ter cumprido até 
ao fim o seu segundo mandato, Paúnde conseguiu 
um feito único na Frelimo, o de ser reeleito para o 
cargo de secretário-geral. Em 2014, foi eleito Eliseu 
Machava para o cargo de secretário-geral, batendo a 

concorrência de Alcinda de Abreu. Machava, que na 
altura era governador da rica e estratégica província 
de Cabo Delgado, amealhou 131 votos dos 195 
possíveis.

Eliseu Machava, que depois seria nomeado 
embaixador de Moçambique em Cuba, foi substituído 
pelo actual secretário-geral, Roque Silva, em 2017. 
Silva ocupava, até à data, o cargo de vice-ministro da 
Administração Estatal, mas, antes disso, tinha sido 
primeiro secretário da Frelimo em Gaza.

O gráfico parece sugerir que, ao longo dos anos, o 
capital histórico e político das figuras que assumem o 
cargo de secretário-geral da Frelimo vai decrescendo. 
Este factor, associado a alguma inexperiência dos 
actuais actores políticos, talvez explique que se tenha 
transformado em sacrilégio aquilo que antes era algo 
normalizado.

Por exemplo, olhando para Manuel Tomé, Filipe 
Paunde, Eliseu Machava e Roque Silva, percebe-
se que os primeiros três tiveram um suporte da 
liderança político-partidária de dois ex-presidentes 
com perfil político-partidário e de governação 
bastante profundo e histórico, nomeadamente 
Joaquim Chissano e Armando Guebuza. Aliás, 
olhando profundamente para as lideranças dos 
comités centrais do partido dessa época a esta parte, 
pode-se concluir que existe também uma grande 
diferença na qualidade política dos membros que 
compunham os diferentes cargos do secretariado 
do CC, com desvantagem para os actuais, que ainda 
por cima andam divididos, como já reportámos em 
edições anteriores.

 Eliseu Machava

Filipe Paunde

Os três que 
vêm da ala dos 

antigos combaten-
tes tiveram suporte 
de dois presidentes 
históricos.
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Anúncio publicitário

Qual é a garantia desta 
vez?

 PALMA: POPULAÇÃO CHAMADA A REGRESSAR ÀS ZONAS DE ORIGEM

O distrito de Palma, à semelhança 
de outras regiões situadas ao nor-
te de Cabo Delgado, é dos mais as-
solados pelos ataques terroristas. 

Quase todo o território “palmense” já foi alvo 
das atrocidades dos jihadistas, sendo o ataque 
do dia 24 de Março, que visou a vila sede dis-
trital, o mais brutal de que há memória na-
quela parcela do país. Gente morreu, várias 
infra-estruturas sociais e económicas foram 
destruídas e milhares de pessoas fugiram à 
procura de zonas seguras, com particular 
destaque para Pemba e para a terra da “mamã 
Samia Suluhu”, Tanzânia. Várias vezes anun-
ciou-se que a situação estava controlada, mas 
nunca parou de haver ataques. Desta vez, foi 
o governador da província a convidar a po-
pulação a retornar ao distrito. Mas qual é a 
garantia?

Depois do assalto de Março, o controlo da vila sede distri-
tal passou a ser feito em forma de stick, uns dias ficava sob o 
controlo das Forças de Defesa e Segurança (FDS), e noutros 
nas mãos dos terroristas. Não se sabe se por precipitação ou 
não, mas numa das primeiras vezes em que o território ficou 
sob controlo das FDS, as autoridades chamaram a população 
que se tinha dispersado para outros pontos da província, do 
país e até além-fronteiras, em busca de segurança a retor-
nar. Ávidos, os cidadãos apressaram-se a voltar para casa. O 
que não sabiam é que os terroristas não “tinham ido longe”. 

Instalou-se um verdadeiro clima de caça ao homem, algumas 
pessoas foram decapitadas dentro de suas residências. Outras 
tentaram ganhar coragem e resistir, não conseguiram. De dia, 
a vila apresentava-se calma, mas, ao cair da noite, era um au-
têntico terror. Sorrateiramente, os terroristas iam de casa em 
casa assassinar os proprietários e, de seguida, incendiá-las. 
Insuportável!

As FDS, reforçadas com meios bélicos (carros de comba-
te, helicópteros, embarcações, etc), lançaram contra-ofensivas 
que culminaram com a recuperação da vila-sede distrital 
de Palma e outras aldeias na periferia, para além de outras 
do posto administrativo de Olumbi, tal é o caso de Monja-
ne, Zambia, Ncumbe, Mute e Macanja. Uma fonte sénior do 
Exército declarou ao Dossiers & Factos que o “inimigo foi 
empurrado para longe do distrito”.

No passado dia 09 deste mês, o Comandante-Chefe das 
FDS, numa série de visitas às unidades militares, escalou a 
vila de Palma, onde se inteirou dos estragos decorrentes dos 
sucessivos ataques terroristas. Avaliou, igualmente, a possibi-
lidade do regresso das populações para as suas aldeias. Orien-
tou o Governo da Província de Cabo Delgado para materiali-
zar esse desiderato. Cinco dias depois, Valige Tauabo, que fez 
parte da comitiva presidencial, voltou a Palma para, junto das 
lideranças comunitárias, desenhar estratégias para o retorno 
das populações às suas comunidades.

O chefe do Conselho Executivo Provincial de Cabo Del-
gado reuniu-se, primeiro, com os líderes comunitários e, em 
seguida, com a população em geral, concentrada na vila de 
reassentamento de Quitunda. Foi nesse encontro que Valige 
Tauabo anunciou estarem criadas condições de segurança 
para as pessoas poderem voltar para às suas aldeias.

“O trabalho que está sendo realizado [pelas FDS] é para 
nós podermos regressar às nossas aldeias, em todo o distri-
to de Palma”, disse Valige Tauabo. Contudo, o governador de 
Cabo Delgado pediu à população paciência, porque “teremos 
de nos organizar melhor, juntos, até chegar o dia certo em que 
poderemos começar a regressar às nossas aldeias”, reforçou.

Apresentado novo administrador

Na mesma reunião popular, foram apresentados publica-

mente os novos administrador e secretária permanente de 
Palma, respectivamente João Buchili e Zefa Alberto, os quais, 
segundo explicou o governador, vão dinamizar o processo de 
retorno das famílias deslocadas às suas zonas de origem.

Tal como noticiámos nas nossas últimas edições, a si-
tuação estava longe de estar controlada no distrito de Pal-
ma. Mas, desta vez, o ambiente “tenso” está aparentemente 
desanuviado, lamentando-se apenas o sofrimento por que 
passam os deslocados em Quitunda - fome e falta de abrigo 
condigno.

 “Desde que os militares começaram a ofensiva, a situa-
ção melhorou, já não se ouvem disparos”, disse um popular.

De facto, o espectro de guerra está, aparentemente, a 
afastar-se, daí que se mobiliza a população para que regresse 
às suas aldeias. As perguntas que não se calam são estas: que 
estratégias serão usadas, desta vez, para que as famílias não 
voltem a correr em debandada, fugindo, de novo, dos terro-
ristas? A apresentação pública do administrador distrital de 
Palma e sua respectiva secretária permanente é sinal inequí-
voco de que o Governo pretende reinstalar a máquina admi-
nistrativa, ausente desde Março, na sequência da invasão da 
vila sede distrital. Ora, onde estará a funcionar essa máquina, 
uma vez que os edifícios foram vandalizados? Onde vai resi-
dir o administrador, uma vez que a casa protocolar está aos 
escombros?

O Dossiers & Factos sabe que existe a hipótese de, numa 
primeira fase, o Governo Distrital funcionar no edifício do 
posto administrativo-sede, que está junto à vila de reassen-
tamento de Quitunda, que se localiza dentro do DUAT da 
multinacional Total.

 
Tropas ruandesas moralizadas

Além de anunciar o possível regresso às zonas de origem, 
o governador de Cabo Delgado disse à população que Mo-
çambique recebeu e vai receber militares de outros países, 
que vêm ajudar as nossas FDS no combate aos terroristas. 
“Agora e nos próximos dias, hão-de ver tropas com farda-
mento diferente, não se assustem. Queremos que colaborem 
com estes militares estrangeiros e com as nossas FDS”, dis-
se, esclarecendo que as tropas do Ruanda já estão no Teatro 
Especial de Afungi e outras da SADC “poderão chegar ao 
nosso país esta semana”, frisou Valige Tauabo.

Um deslocado que falou ao Dossiers & Factos aplaudiu a 
ideia da entrada de tropas estrangeiras no país. “Nós estamos 
cansados desta guerra dos terroristas, queremos viver em paz 
agora. Venham de onde vierem, queremos que os militares 
estrangeiros venham ajudar a expulsar “al Shabaab” e nós es-
tamos prontos para ajudar e colaborar, a nossa colaboração 
será ver um movimento estranho e correr e informar logo”.

O contingente ruandês, devidamente equipado, está co-
locado no acampamento da Total, junto das FDS. Nos pri-
meiros dias, não há nada que se diga no que ao relaciona-
mento entre estas e as FDS diz respeito. “Por enquanto, não 
temos razões de queixa, estamos bem com os colegas estran-
geiros”, afiançou um membro da FDS, tendo acrescentado 
que “eles estão ávidos e curiosos, desejam confrontar com os 
terroristas, dizem que querem ver como eles disparam”.

Uma fonte militar segredou ao Dossiers & Factos que os 
próximos dias serão decisivos no combate aos terroristas e 
não afastou a possibilidade de uma gigantesca ofensiva para 
o resgate do distrito de Mocímboa da Praia e parte dos distri-
tos de Macomia e Quissanga.Governador apresentando publicamente os novos administrador e SP

Texto: Dossiers & FactosD&F
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Entre a insustentabilidade da dívida e 
a necessidade de investimento

Recentemente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) 
avisou que a trajectória da dívida pública em Moçambique 
é “insustentável” e que quatro dos cinco indicadores sobre 
a dívida ultrapassam o limite, devendo atingir os 126% do 
PIB em 2022. O Dossiers & Factos conversou com o econo-
mista Elcídio Bachita, na perspectiva de compreender o que 
terá conduzido Moçambique ao actual estágio e que medi-
das podem ser tomadas para inverter o cenário.

 Bachita começou por recuar até aos anos 1990, altura 
em que Moçambique começou a relacionar-se com as ins-
tituições da Bretton Woods, nomeadamente o Banco Mun-
dial e o Fundo Monetário Internacional. Disse o economis-

ta que, nessa altura, o país precisava injectar moeda externa 
na economia nacional, de modo a suprir necessidades bási-
cas e recuperar infra-estruturas destruídas pela guerra civil.

Moçambique, disse a fonte, conseguiu reduzir a dívida 
até aos meados da primeira década do século XXI, mas a 
nova política do governo então dirigido por Armando Gue-
buza – essencialmente caracterizada por um investimento 
massivo na área de infra-estruturas, como pontes, estradas 
e escolas – constituiu uma espécie de retorno aos anos 90. 

“Então, estes projectos e actividades demandavam gran-
des volumes de dinheiro, sendo que ao nível interno não 
era possível suprir as despesas para a materialização desses 
processos, e, por via disso, o Estado optou por endividar-se 
de forma descontrolada”, explicou Bachita, que considera 
que a trajectória da dívida pública está a tornar-se “assus-
tadora” para os moçambicanos, dado que a sustentabilida-
de de uma dívida tem limite de até 40%, sendo que, quan-
do se extrapola essa barreira, começa a haver motivos de 
preocupação.

 Alertou para o facto de, neste momento, a dívida estar 
acima do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, superior à 
riqueza produzida em Moçambique. A situação, ainda de 
acordo com o nosso interlocutor, deve-se ao facto de o Es-
tado não ter traçado as prioridades para o país. Esta situa-
ção, acrescentou, é “sufocante” para os moçambicanos, pois 
o dinheiro que deveria ser usado para fazer investimentos 

para impulsionar a actividade agrícola, pecuária, saúde, 
educação e construção das vias de acesso será usado para o 
pagamento da dívida.

 
“Não se pode penalizar o povo”

 
Apesar da crítica situação da dívida pública nacional, 

Elcídio Bachita entende que não se pode pedir que o Go-
verno pare de recorrer ao financiamento externo, mas de-
fende que tal deve ser feito com bastante ponderação. Por 
outro lado, diz que o povo não pode ser sacrificado por 
conta de decisões dos seus dirigentes.

 “Faz sentido que as instituições financeiras internacio-
nais continuem a apoiar o país, porque não se pode penali-
zar a vida de um povo ou de uma nação por causa do mau 
comportamento dos dirigentes ou dos líderes que dirigem 
este país”, assinalou.

  “O apoio é necessário, principalmente numa altura 
como esta, em que o país precisa de recursos para fazer face 
à Covid-19, é preciso comprar vacinas e outros medica-
mentos”, acrescentou.

 Perguntámos a fonte sobre que estratégia o Governo 
pode usar para reduzir o endividamento, ao que respondeu 
que é preciso que o executivo se concentre em projectos ou 
actividades produtivas, que possam, efectivamente, ter um 
efeito multiplicador. Paralelamente, continuou, é preciso 
gerir de forma transparente a coisa pública e diversificar 
a base produtiva, contrariando o actual cenário em que “o 
investimento directo nacional e estrangeiro estão mais di-
reccionados para as minas e hidrocarbonetos”.

 Igualmente, o economista defendeu reformas nas em-
presas públicas. “Mais de 70% da dívida pública nacional é 
para financiar actividades de empresas públicas, mas essas 
mesmas empresas não trazem nenhum retorno em termos 
de receitas para o pagamento da dívida”.

 
 “Extinção do Correios de Moçambique não foi 

precipitada”
 
Aproveitamos o facto de o economista ter falado das 

empresas públicas para perguntar o que achava da decisão 
de extinguir a empresa Correios de Moçambique. Elcídio 
Bachita respondeu nos seguintes termos: “considero que o 
Estado viu que a empresa estava técnica e financeiramente 
falida, porque não estava a trazer nenhum benefício em ter-
mos de receitas”.

 Partindo desta base, a fonte entende que a decisão do 
Conselho de Ministros “não foi precipitada”, e lembrou que 
o Estado, através do Ministério da Economia e Finanças, 
via-se obrigado a injectar liquidez numa empresa que, em 
termos de receitas, nada produzia.Elcidio Bachita, Economista

Texto: Arão Nualane
Fotos: Salomão Mavale

D&F

A dívida pública moçambicana 
atingiu níveis insustentáveis, 
por conta dos investimentos 
realizados nos últimos anos. A 

esta altura, o país deve mais do que produz 
e está numa situação complicada. É que, por 
um lado, é preciso pôr um travão no cresci-
mento da dívida, mas, por outro, o investi-
mento continua a ser necessário.

O DILEMA DE MOÇAMBIQUE

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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Coloco-me a pensar se é efectivamente a fome/pobreza 
que torna os chefes (comummente chamados líderes – o que 
pode não constituir a verdade) figuras viciadas no poder, fa-
zendo da sua governação um verdadeiro atentado aos princí-
pios éticos-morais, que atropela e desestrutura a paz nas socie-
dades, condicionando desta forma a progressão dos Estados 
e dos indivíduos que vêem sua vida hipotecada pela falta de 
liberdade de expressão, ruptura aos direitos fundamentais, es-
tereótipos e guerras raciais, entre outros pressupostos que tor-
nam os indivíduos alienados no convívio social, à semelhança 
da divisão da África pela epidemia do mapa cor-de-rosa.

Pensar na fome como a razão da deficiência da gestão de 
um governo, por parte dos dirigentes/chefes, é aceitar que da 
pobreza se cria ladrões. E com esse pensamento não corro-
boro, porque, se formos a analisar: Há casos de famílias que 
dormem esfomeadas, e dia seguinte, no caminho para os seus 
afazeres, cruzam bancas nas quais se vende comidas e outros 
alimentos, mas mesmo com a fome não se colocam a furtar. É 
questão de princípios.

Neste sentido, parto da ideia de que a imoralidade dos 
dirigentes africanos (podendo excluir alguns), associada a 
falta de ética, é o que mina muitas governações que em nada 
mudam, mesmo depois de tantos anos de mandatos. Ou seja, 
é ridículo culpar a fome pela incoerência e imoralidade dos 
nossos chefes.

Precisamos, sim, de chefes que sejam dotados de morali-
dade suficiente para gerir uma nação repleta de gente diferen-
te, e ao mesmo tempo ter a ética de saber como gerir tal povo, 
caso não, permaneceremos nos Estados de ilusão nos quais 
nos encontramos, sem muita perspectiva de desenvolvimento.

Se conseguirmos escolher ou ter chefes que tenham tais 
características, então poderemos construir sociedades diri-
gidas por líderes no sentido daqueles que inspiram e fazem 
populações pensarem no futuro, o que nos pode remeter a 
“O espírito do povo” de Marx Weber, no qual problematiza a 
convivência dentro da sociedade como a necessidade de com-
preender o porquê das pessoas agirem como elas agem.

É preciso que haja uma liderança responsável por parte 
dos chefes africanos, para tal é preciso que se repense África, 
para que se tenha olhos saudáveis para olhar para um futuro 
que seja alternativa para a vida dos africanos. Neste sentido, 
precisamos repensar aquilo que é básico para cada nação.

Não podemos tentar implementar vida americana ou 
asiática, esbanjando fundos (carros luxuosos, infra-estruturas 
bilionárias, etc), numa fase em que a fome, falta de água po-
tável, analfabetismo, saúde precária e desnutrição continuam 
sendo graves problemas dos cidadãos.

Moçambique, à semelhança de outros países africanos, 
mostra-se tão frágil nas suas políticas, não conseguindo evitar 
a sua dependência até para adquirir livros escolares. Precisa-
mos que o ocidente nos garanta livros escolares e assim vai 
continuando o país com as mãos estendidas para cima, para 
que o seu soberano lhe conceda um favor.

É preciso que os países africanos se libertem do pensa-
mento “Aladiniano”, de que um tal génio da lâmpada vai ga-
rantir que todas as vontades sejam cumpridas. Precisamos de 
uma África liberta de políticas de reciclagem e de esgoto, para 
que se pense efectivamente num desenvolvimento racional, 
que seja sustentado com base em riquezas internas, apostan-
do na qualidade dos quadros.

Se me perguntassem quem seria um bom chefe de Estado, 
eu diria que seria aquele que, além de respeitar os princípios 
éticos e morais, prioriza nas suas actividades o cumprimento 
de regras/metas para o bem do seu povo. Mas pode ser cari-
cato definir o chefe de Estado só nestas perspectivas. É preciso 
que os chefes reconheçam que foram escolhidos porque hou-
ve confiança e tal confiança é, ao mesmo tempo, um dever 
a ser cumprido. Claro, não me esqueço dos autoritários que 

sobem ao poder através de artimanhas e ao sentirem o sabor 
não querem de lá sair.

Fiquei surpreso quando Robert Mugabe disse que queria 
governar até aos 100 anos (até a morte), e os seus simpatizan-
tes olhavam tal pedido como mandamento de Jesus Cristo. 
Ora, nós estamos a falar de uma nação inteira que se vai cur-
var aos desejos de um homem que monopoliza e retrocede o 
desenvolvimento de um Estado, fazendo da presidência um 
poço de desejos ou uma caridade para o “bem-querido”. Pre-
cisamos de uma África que pense de forma madura e consis-
tente num desenvolvimento sustentável.

Debatendo a moral e ética dos nossos chefes, abre-se 
uma oportunidade para perceber se seria da moralidade que 
colheríamos frutos de um Homem que respeita as leis e luta 
contra a corrupção, ou se seria/é da sua imoralidade que con-
tinuamos com tanta hegemonia, concentração de poder num 
único Homem que mais pensa em reservar terras e dinheiro 
para futuras gerações de seus filhos ou ter acções nas empre-
sas-chaves que regulam o funcionamento de um Estado.

Ora, estou nesta perspectiva a falar da necessidade de ter 
presidentes representativos, nos quais a sociedade se reveja. 
Claro, não há presidentes perfeitos, senão estaríamos a falar 
da encarnação de Jesus Cristo. Mas quando concebermos a 
moral e a ética como um dos pressupostos da escolha dos re-
presentantes e ao mesmo tempo que estes se considerem dig-
nos, então poder-se-á sentar para projectar o futuro do con-
tinente. Estou a falar da ingenuidade/humildade suficiente 
num indivíduo para recusar governar um povo, caso se ache 
inábil para tal.

O que precisamos em África é de políticas transparentes, 
inclusivas, eficazes, eficientes, ou seja, democracia efectiva-
mente fiel. Mas tal democracia somente será possível quando 
se levar à sério a necessidade de despartidarização da mente 
africana. África não pode somente ser definida por alianças 
partidárias. Precisa ser definida também por mentes críticas 
que ajudem a regular o crescimento de um país.

Ter um país totalmente poluído por cidadãos aliados aos 
partidos é o mesmo que hipotecar milhares de anos vivendo 
na mesmice e na ineficácia, porque estamos a falar de pes-
soas que mais vão priorizar sua lealdade do que tecer ideias 
frutíferas. Precisamos de mentes críticas que alertem e façam 
lembrar sobre os reais problemas dos povos.

Neste sentido, é preciso que haja pensamentos divergen-
tes, para não dizer apartidários, para que desafiem o rumo de 
um Estado. Não se pode simplesmente concentrar em guer-
ras partidárias e esquecer que há uma nação repleta de gente 
que precisa viver, sonhar, ter educação, saúde, alimentação e 
confiança em quem lidera.

Um dos problemas que minam a governação dos chefes 
africanos é a falta de leitura. Estamos num cenário em que 
um chefe de Estado não sabe definir coisas tão básicas, não 
sabe lançar um olhar sobre o subsídio social básico, ou ainda 
dar uma opinião, ainda que leve, sobre problemas ambientais. 
Neste sentido, precisa-se de chefes que visitem bibliotecas e 
saibam estar a par dos novos cenários mundiais. Um chefe 
de Estado precisa estar actualizado. Aliás, é importante, neste 
ângulo de ideias, falar da necessidade de investir-se em bons 
assessores/conselheiros, que ajudem os chefes de Estados a ter 
uma postura respeitável e que transmita confiança.

Os povos africanos falham na dinamização do seu de-
senvolvimento porque ainda têm uma política rudimentar e 
virada para o estômago. Enquanto não houver políticas des-
centralizadas, não haverá um desenvolvimento efectivo.

É preciso que os chefes de Estados se inter-relacionem e 
busquem experiências úteis para seus povos. Podemos não 
ir para fora, buscando Ghana que apresenta um exemplo de 
democracia (em crescimento) que pode ser usada em outros 
países.

África precisa abandonar a política de guerrilha, se quiser 
desenvolver, e buscar exemplos que dinamizem seus esfor-
ços para atingir as metas pretendidas. Não se pode ficar toda 
hora a reclamar que o ocidente minou e algemou as políticas 
africanas. Claro que Portugal, por exemplo, estragou alguns 
Estados africanos com uma administração própria, como o 
exemplo de Kilwa Kisiwani - Tanzânia.

Como havia mencionado, precisamos redefinir as nossas 
políticas e entre nós definirmos o que é útil. Não podemos 
esperar que o exterior venha nos fazer consultorias ou media-
ções para ultrapassarmos problemas que podemos resolver 
internamente. Este pensamento remete-me a Pougola, quan-
do diz que não é o ocidente que atrasa o desenvolvimento, 
mas sim a mediocridade do pensamento africano.

Um dos desafios que África tem é investir na educação. 
Não se pode continuar a forjar percentagens da educação 
para justificar fundos externos depositados nos países para 
fortalecer a educação. Neste sentido, é importante banir apro-
vações automáticas. Não há como desenvolver capacidade de 
pedido de contas (pelo cidadão ao governo) num Estado en-
quanto a sociedade for analfabeta.

Para que seja possível tal rompimento com políticas de 
esgoto, é preciso que se liberalize as instituições do Estado, 
que se forme mentes para mudança, que se aposte na espe-
cialização, na eliminação do nepotismo, na criação de uma 
sociedade integrada nos processos de tomada de decisão.

Adriano Morreira, in “A crise do Estado soberano”, fala 
da vingança das nacionalidades e diz que povos são tratados 
como dispensáveis. Concluo este pensamento defendendo 
que um Estado só será reconhecido se provar transparência 
nas suas políticas e demonstrar que a democracia funcio-
na efectivamente. Aliás, é preciso que a descentralização do 
poder seja levada a sério se quisermos dinamizar a funcio-
nalidade dos órgãos dos Estados. Não se pode entregar todo 
bolo para ser gerido por único Homem, porque ou poderá 
comer todo, ou não saberá como distribuir aos outros.

É importante que se perceba que o corrupto evolui à 
medida que as sociedades evoluem, pois o Homem é insa-
tisfeito por natureza. Não haverá um mundo tão leal onde 
reine por completo o cumprimento das vontades do povo, 
porque, em si, o Homem já é subjectivo e tem em mente 
causas que o fazem ir à luta. Mas é preciso que tais causas 
não lesem a funcionalidade de um Estado.

Um dos problemas que retrocedem o desenvolvimento 
de África é a epidemia da ajuda externa, que torna os africa-
nos mais dependentes, preguiçosos e incapazes de conquis-
tar seus próprios “troféus”, incapazes de criar oportunidades 
e gerir suas riquezas, abrindo lacunas para que maior per-
centagem das riquezas internas seja aproveitada no exterior.

É importante que se repense nas prioridades internas 
e que se invista no pessoal interno, para que o desenvolvi-
mento seja dinâmico, através de políticas claras, eficientes 
e eficazes.

Termino meu pensamento dizendo que precisamos in-
vestir seriamente nos serviços públicos, para que haja uma 
administração pública que responda os anseios dos utentes. 
É preciso que se fuja da ineficiência, criando monitoria e 
avaliação das políticas públicas. Ou seja, é preciso renovar a 
máquina da função pública ou dotá-la de capacidades técni-
cas para fazer face às exigências dos cidadãos.

Não haverá uma administração pública enquanto não 
se satisfazer a necessidade da colectividade, daí que tornar 
as políticas eficientes e transparentes poderá facilitar que a 
máquina da justiça seja mais célere. Uma política fragilizada 
só cria ferrugem que atrasa um Estado.

Um chefe de Estado precisa transmitir confiança e visão 
de desenvolvimento ao seu povo.

Sérgio dos Céus Nelson

E se as políticas africanas fossem eficientes?

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson

OPINIÃO 
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Observemos as medidas de prevenção da 
Covid-19

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 

A problemática do coronavírus deve 
ser preocupação de toda a sociedade 
moçambicana e nunca exclusivamente 
do Governo. O combate ou prevenção 
desta pandemia deve ser uma responsa-
bilidade assumida por cada um de nós. 
Quer na família, quer na via pública, é 
preciso assumir essa responsabilidade, 
para se evitar que o país seja arrastado 
para os níveis de alguns países vizinhos, 
que já experimentaram todas as estra-
tégias, incluindo o famoso lockdown, o 
que até hoje o nosso Governo tem esta-
do a evitar.

Evitar tal medida visa fundamental-
mente permitir que as pessoas, nas suas 
difíceis condições de vida, possam pro-
curar soluções de sobrevivência no seu 
dia-a-dia, devendo, para o efeito, ob-
servar as medidas de prevenção da Co-
vid-19. Porém, muitos são os que não 
dão conta do recado. Alguns, mesmo 
sentindo algum sinal semelhante aos já 
anunciados como sintomas, preferem 
morrer com outras pessoas, contami-
nando-as nos semi-colectivos de pas-
sageiros, nos mercados, na via pública, 
enfim.

Nas duas anteriores vagas, vimos e 
sentimos na pele a partida de figuras 
sonantes da nossa sociedade, figuras 
cujos nomes a Imprensa tanto usou 
para promover uma educação cívica, 
para chamar à atenção a sociedade para 
mudança de comportamento e convi-
dá-la para medidas cerradas e cautelo-
sas de prevenção.

Porém, tal sociedade é esta que, dia 
após dia, vai promovendo festas e ou-
tro tipo de convívios, como se tal cha-
mada de atenção não fosse para nós. 
Ninguém quer admitir que casamento 
seria perfeito sem convidados, bebidas, 
sem comidas e sem a multiplicidade 
de quinquilharias alimentares. Con-
fundimos o amor entre duas pessoas 

com a beleza resultante de pomposas 
comemorações.

É urgente redobrar as medidas de 
prevenção, pois as consequências das 
infecções que têm sido reportadas a 
partir de países que reúnem melhores 
condições de natureza sanitária são ca-
tastróficas. Os cidadãos morrem como 
galinhas ou algo sem proveito possí-
vel. Quanta gente na Índia saía de casa 
para o mercado, para o serviço, para a 
escola ou para tantos outros destinos e 
não chegava ao destino nem retornava 
à casa, porque perdeu a vida vítima da 
Covid-19!

É necessário que apertemos os cin-
tos, sigamos as recomendações da 
Saúde e das autoridades governamen-
tais, para evitarmos que a situação se 
torne demasiado grave. Na verdade, já 
é, a avaliar pelo número de infecções 
que têm ocorrido diariamente no país, 
que constituem preocupação do sector 
da Saúde, que vê o seu pessoal colocar 
em causa a própria vida para salvar a 
todos que se dirigem às unidades sa-
nitárias com o seu estado de saúde 
debilitado.

Há que saudar as direcções de algu-
mas escolas que se têm desdobrado em 
turnos para, diariamente, alertar os 
alunos para o perigo que está à esprei-
ta. Vítimas da Covid-19 somos todos 
nós, sem nenhuma excepção. Talvez 
pelo facto de os alunos serem de idades 
de muita confusão e incertezas, apa-
rentam assimilar as medidas e orien-
tações dadas pela direcção da escola, 
mas parecem não ter noção do perigo 
que o mundo atravessa e tudo indica 
que não há trabalho de conscienciali-
zação dos adolescentes pelos pais, em 
casa. Como sempre, gostam de delegar 
suas responsabilidades à escola.

É necessário que tomemos precau-
ções para com esta doença, sob risco 

de, um dia, Moçambique ou algumas 
províncias virem a ser despovoados em 
consequência dos efeitos da pandemia, 
cujos nefastos danos tentamos ignorar. 
Nem o número de óbitos diários pare-
ce nos assustar. Assiste-se a transportes 
semi-colectivos de passageiros extre-
mamente lotados, como na altura em 
que não se falava de distanciamento 
físico.

Os nossos transportadores andam 
demasiadamente obcecados com o di-
nheiro, não se importam com os riscos 
de infecção nas viaturas. Sabem que, 
achando-se infectados, o motorista e 
cobrador podem perfeitamente contra-
tar outros duas horas depois, e assim a 
vinda anda.

Quando as autoridades tentam im-
por alguma ordem aos transportes, os 
passageiros são os primeiros a insurgir-
-se contra a Polícia, porque querem ir 
trabalhar, porque estão atrasados a este 
e aquele evento. Mil e uma justificações 
para apadrinhar o cobrador no seu pro-
jecto de lotar o carro sem observar as 
mínimas regras de prevenção.

Já vi gente a blasfemar contra o Go-
verno por ter decretado esta e aquela 
medida em defesa da vida do povo, que, 
no entanto, depois de assolado pela 
pandemia, até tem coragem de saudar 
essas ideias, a organização e o empenho 
do pessoal da Saúde pela salvação.

Gente há que não se protege nem ob-
serva as regras de higiene, alegadamen-
te porque já tomou a vacina, mas, antes 
de tomar a mesma, o pessoal da Saúde 
ocupa-se de fazer saber aos potenciais 
beneficiários que a vacina só permi-
te que a infecção não seja grave, não 
impede que cada um possa contrair a 
Covid-19. Tudo indica que não valo-
rizamos essa informação, consequen-
temente, pagamos com a vida a nossa 
negligência.
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Casamentos de hoje em dia: disfarces e o poder da 
mentira criam tragédias!

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

Não é mentira, não. Faz isto parte de uma 
história real vivenciada nesta pérola do Índi-
co. Aconteceu lá para as bandas das Mahotas. 
Existe, naquela zona, uma casa com denomi-
nação de Motel, um lugar de se invejar. Pri-
meiro, entrou lá o carro dele e, de acordo com 
os dados do segurança, o carro entrou naque-
le espaço quando eram precisamente 14:00 
horas. Gervásio, dono do carro, despedira-se 
da mulher alegando que ia ao encontro dos 
amigos para mais uma sessão de copos. A 
Matilde, senhora esposa do Gê, não mostrou 
nenhuma resistência face a esta despedida, 
afinal também ela já tinha um plano e só pre-
cisava de uma chance para o concretizar. Ela 
informou ao marido que iria se ausentar, com 
o propósito de ir ao salão de cabeleireiro para 
atender questões de beleza, como forma de se 
apresentar bem bonita no trabalho. Afinal de 
contas, estava-se em pleno fim-de-semana.

Onde é que o macaco torce o rabo? Gê, afi-
nal, não tinha nenhuma agenda com amigos, 
mas pretendia “uma sessão de descanso” com 
sua amiga Marieta. Gê e a amiga tanto se di-
vertiram, de tal maneira que até se esquece-
ram do tempo para o regresso à casa . O sa-
lão de beleza da Matilde também não passou 
de um disfarce. Matilde tinha um encontro 
marcado com o seu amigo, um tal de Marcos. 
A Matilde e o Marcos optaram também por 
ir “descansar”. Identificaram um espaço que 
pudesse lhes proporcionar este desejo e von-
tade. Marcos orientara Matilde para um local 
considerado por ele “seguro e cómodo”. Ma-
tilde lá foi empurrando seu Vitz até ao grande 
portão pintado todo de preto.

Matilde, mesmo que de forma tímida, pôs-
-se a buzinar. O segurança, com aquela pron-
tidão característica, escancarou o portão. Só 
que, na tentativa da cliente de introduzir o 
carro, acabou por ser barrada, isto porque 
um outro carro, que ia no sentido contrário, 
incitava suas manobras com clara intenção de 
abandonar aquele local. O segurança orienta 
a jovem Matilde para que parasse, visto que 
devia dar espaço para que o outro veículo da-
quela porta também saísse. No outro carro 
estava, afinal de contas, o Gê, que se sentia 
“descansado” e queria voltar para casa. Uma 
coincidência de lembrar todas as asneiras do 
mundo. Gê e Matilde ficaram num frente-a-
-frente e a razão era tão simples. Ambos ti-
nham abandonado a casa para ir descansar 
naquela pensão, por sinal a mais famosa na-
quelas bandas das Mahotas. Gê, completa-

mente atónito, fez de tudo para ter a veraci-
dade dos factos e concluiu tratar-se mesmo 
do carro da esposa…. Gê abandonou o lugar 
todo confuso e a mulher, naquela paciência 
e calma momentânea, engendrou uma verda-
deira mentira ao Marcos e daquele lugar ela se 
escapuliu. Matilde não entrou para o descan-
so, mas também ela não foi para casa, o que 
terá sido um dos motivos para o desconforto 
do Gê quando este em casa já se encontrava.

Gervásio mandou seus dedos nervosos 
para as teclas do Samsung. Ligava sem parar. 
A Matilde, do outro lado, apercebendo-se da 
gravidade do problema, não atendeu chama-
da nenhuma e dirigiu-se à casa de uma ami-
ga. Desesperada estava e precisava de algum 
tipo de consolo e conselho. Gervásio consu-
miu-se todo, chegou a não entender o que 
terá, na verdade, acontecido com sua esposa, 
se a mulher lá ficou para o descanso ou não. 
Porém, Gê tinha, mesmo assim, conseguido 
curtir toda aquela tarde de descanso com 
sua amante. Ele conseguiu chifrar a Matilde 
onde, mesmo sem certeza da mesma atitude 
por parte dela, o coração quase se arrancava 
do lugar.

Matilde clamou por ajuda e foi à casa de sua 
amiga Maira. Contou tudo à amiga, e esta, te-
mendo o pior, aconselhou-a a dormir em sua 
casa. Matilde não concordou, até porque que-
ria desafiar o ambiente tenebroso para se ex-
plicar ao Gê, mas a amiga bateu com o dedo 
na tecla, chamando atenção para possíveis 
atitudes de violência por parte deste. E não 
lhe sobrou outra hipótese senão passar a noite 
naquela casa, embora com o pensamento no 
sofrimento que o Gê estaria a ter naquele “um 
quarto e sala” feito com muito sacrifício.

Gervásio, cansado de tanto ligar, largou 
o telefone e concentrou-se na sua garrafa de 
JAMES. Gervásio vazou toda a mortífera gar-
rafa de whisky e, por fim, foi a bagageira do 
carro. De lá tirou uma corda que usualmente 
usava para casos de reboque. Gervásio sen-
tou-se na sua cama, bateu-lhe um soninho de 
nada e quando tudo indicava que a mágoa de-
saparecera com o sono, eis que este volta aos 
goles do whisky. Um, dois, três e quatro du-
plos. Gervásio esvaziou sua garrafa e, por fim, 
esboçou um nó, meteu a cabeça. Ainda de sa-
patilhas empoeiradas, Gervásio foi por cima 
do banquinho, atirou a corda para o topo do 
barrote, deixou-se amolecer e, mesmo assim, 
chutou o banquinho, perdendo controlo to-
tal do manuseamento do seu corpo. A corda  

venceu-lhe e apagou o último suspiro.
Gervásio morreu sem nunca ter certeza 

das seguintes conclusões:
Será que a Matilde lhe colocou um par de 

chifres ou não? Não tinha resposta, sabia ape-
nas que ele tinha sido o artista principal desta 
macabra história.

Esta partida jovial do Gê tem também uma 
explicação. Despediu-se da mulher alegando 
que ia ao encontro de amigos. Uma vez en-
volvido em situações destas, por que Gê não 
procurou, no verdadeiro sentido, seus amigos 
para partilhar algo que naquele momento lhe 
apoquentava? Sentia seu orgulho de masculi-
nidade ferido. Imperou o orgulho e esqueceu-
-se de que seus amigos, provavelmente, esta-
riam no local habitual. Neste sofrimento, se 
lá tivesse ido, teria tido com quem se abrir e 
falar abertamente desse deslize.

Pode-se concluir, deste conto, que é im-
portante investirmos no diálogo, assim como 
devemos, sim, ser capazes de identificar e 
usar todo o tipo de “almofadas”de suporte, 
procurando quem mais valia pode nos trazer 
na resolução dos problemas que enfrentamos. 
Os jovens devem abandonar o egoísmo e con-
centrar-se na resolução de problemas usando 
todos meios e fontes possíveis. Aqui faltou co-
ragem de assumir a responsabilidade de tam-
bém ter sido traidor, se considerarmos que 
Gervásio não foi encontrado em nenhuma 
porta da igreja, ele também saía do descanso 
e, quando se despediu da esposa, disse que ia 
a um copo com amigos. A própria Matilde, 
mesmo sem ter cometido nenhum adultério, 
por falta de coragem para voltar para casa, 
não conseguiu evitar que o marido partisse.

Jovens e casados de hoje, falem e falem 
sempre, coloquem o diálogo como arma po-
tencial para a resolução de qualquer tipo de 
problema. A vossa vida deve ser motivo de 
orgulho, vencendo o egoísmo. Peçam opinião 
aos mais velhos, escutem os conselhos de 
bons amigos e não tirem o que é o bem mais 
precioso, a vida.

______
Não nos cansaremos de apelar para a res-

ponsabilidade individual, para que se vençam 
os contornos da COVID-19. Seja prudente e 
responsável, evite levar a desgraça para a sua 
família. Aplique todas as medidas de preven-
ção. Use a máscara e mantenha o distancia-
mento físico.

Nosso maior valor é a vida - STOP 
COVID-19

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Meu cunhado mandau e seu kupfuka 
(conclusão)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Na edição passada, iniciámos a pu-
blicação de uma história real de vida, 
ocorrida no seio de uma família aqui 
da província de Maputo, na qual rela-
támos episódios que têm como prin-
cipal protagonista um indivíduo, da 
tribo Ndau, que aqui na história o tra-
tamos por Machado, (nome fictício).

Dissemos, naquela edição, que Ma-
chado tinha nascido e crescido na 
província de Manica, até atingir a 
idade necessária  para cumprir o ser-
viço militar obrigatório, e quis o des-
tino que cumprisse a parte final dos 
longos anos da obrigação militar na 
província de Maputo, onde conheceu 
uma mulher, com a qual se juntou e 
gerou filhos, mas a viver na "sogra-
ria", onde até era considerado pelos 
sogros e cunhados como filho e ir-
mão, ou seja, membro da família da 
esposa.

Referimos, ainda na edição passa-
da, que Machado veio a morrer na sua 
terra natal, depois de uma prolonga-
da doença, e um ano depois de sua 
morte, começou a "pfukar",  criando 
desassossego no seio da família da 
esposa. 

Dissemos igualmente que, por con-
seguinte, o sogro contraiu doenças 
estranhas, que tendiam a agravar-se 
a  cada momento. Apesar de ser uma 
família que não se envolvia em curan-
deirismo, a situação da doença obri-
gou-a a deixar a Bíblia e a religião de 
lado e seguir a tradição, contactando 
alguém para "fembar", ou seja, con-
sultar os maus espíritos que estariam 
por trás da doença que apoquentava o 
chefe da família. Nisto, foi apanhado 
o espírito do Machado, que, sem ro-
deios, se pôs a falar como se fosse ele 
em vida. 

"Sou eu Machado, vosso genro. Eu 
é que te faço adoecer, como forma 

de exigir meus bens que deixei aqui, 
aquando da minha passagem vindo 
da África do Sul. Também preciso que 
levem esses meus bens à minha casa, 
juntamente com os meus filhos e isso 
é urgente. Caso contrário, o pior vai 
acontecer."

Nessa conversa com o espírito do 
malogrado genro, o sogro ainda per-
guntou que bens ele exigia,  já que o 
que tinha ficado, ele lhes tinha vendi-
do por livre vontade.

O espírito retorquiu: "já viste al-
guém que trabalhou nas minas dei-
xar bens que comprou ficarem pelo 
caminho? Se quiserem paz e vida na 
vossa família, embalem tudo e levem 
também os meus filhos para minha 
casa, onde está a vossa filha". E assim 
o espírito despediu-se,  deixando esta 
exigência como condição  para o so-
gro recuperar-se da doença.

Feito isto, nada restava àquela fa-
mília senão criar condições para 
cumprir com as obrigações impos-
tas pelo espírito do falecido genro. O 
homem doente, neste caso (sogro do 
malogrado), decidiu diminuir duas 
das sete cabeças de gado e vendê-las 
para ter dinheiro que suportaria as 
despesas de devolução dos bens ora 
exigidos.

Aliás, para além de levar a Mani-
ca os bens em causa, era necessário, 
segundo o espírito, dois cabritos, um 
macho e uma fêmea, para pagamento 
de multa, e assim aconteceu.

Depois de vender as duas cabeças 
de vaca, a família reuniu-se e indi-
cou dois dos filhos do homem doen-
te, ou seja, cunhados do ora defunto, 
para que fossem eles responsáveis por 
acompanhar as coisas e os filhos do 
malogrado ao destino.

Foi assim que depois de uma lon-
ga viagem até ao interior da província 

de Manica, chegados, foi procurado 
um outro curandeiro para, de novo, 
“fembar”,  a fim de ser apresentada ao 
espírito do defunto a encomenda que 
era devolvida.

Sucede, porém, que faltava uma 
cassete de música e, por conseguinte, 
o tal espírito exigiu que em troca fos-
sem pagos cinco mil meticais em di-
nheiro, logo naquele instante.

Foi uma situação bastante embara-
çosa, mas, no final de tudo, garantiu 
que a dívida estava paga, e o doente 
havia de melhorar. Ora, antes de de-
saparecer, o espírito disse aos fami-
liares da viúva que compunham a co-
mitiva que se deslocou a Manica que 
a esposa/ viúva passaria o resto da 
vida ali naquela casa e que não devia, 
nunca, se juntar a um homem e sair 
de casa, assim como nunca devia ir a 
Maputo  visitar a família que sem a 
autorização do espírito.

Aliás, para melhor compreensão 
do amigo leitor, desde essa altura, 
passam já cerca de duas décadas, a se-
nhora nunca mais viu seus familiares, 
até porque esses receiam criar outro 
tipo de problemas com o espírito cha-
to do malogrado genro.

 Outra situação tem que ver com os 
homens que se atreveram a conquis-
tar a senhora viúva. Foram obrigados 
a viver na casa onde o malogrado dei-
xou a esposa e, de 

vez em quando, tal espírito mau en-
carnava-se em alguém para dar reca-
dos ao homem que ousasse juntar-se 
àquela mulher.

Isso aconteceu com três homens e,  
infelizmente, com nenhum deles ela 
viveu por muito tempo, e decidiu de-
sistir de amar qualquer que seja o ho-
mem. Assim termina, resumidamen-
te, a história de vida que iniciámos a 
sua publicação na semana passada.
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O impacto da honestidade na 
publicidade

General Tapioca
Muitos publicitários parecem não se 

ter apercebido ainda do quão poderosa 
é a honestidade na apresentação de um 
produto, seja qual for. A maioria dos 
anúncios comerciais, em seus diferentes 
formatos, tem uma boa dose de omissão 
ou mesmo falsidade, ou seja, não 
passam de publicidade enganosa. Mais 
do que a publicidade, muitos produtos 
omitem informações cruciais, sobretudo 
relacionadas com a saúde.   

A Wikipedia diz que "a publicidade 
enganosa é um crime ou má conduta que 
consiste em publicar, transmitir ou de 
outra forma fazer circular publicamente 
um anúncio contendo uma declaração 
falsa, errónea ou enganosa, feita de 
forma intencional ou imprudente para 
promover a venda de bens ou serviços 
ao público.  Uma forma de publicidade 
enganosa é alegar que um produto tem 
um benefício para a saúde ou contém 
vitaminas ou minerais que, de facto, 
não contém". E foi exactamente nesta 
forma de publicidade que caí como um 
patinho. O meu amigo Jorge ofereceu-
me uma bebida energética supostamente 
"natural", que o irmão trouxe da província 
de Tete. No rótulo, está escrito em letras 
garrafais "Revin Natural Power", e 
outra informação em letras menores dá 
conta que o produto é mesmo natural, 
fabricado na Zâmbia.

Convencido sobre a naturalidade do 
produto, tomei sem escrúpulos. Para o 
meu desgosto, o efeito foi avassalador.

De um modo geral, as bebidas 
energéticas têm uma função simples: 
fornecer energia, seja para praticar algum 
desporto, trabalhar ou virar a noite a 
estudar, mas este energético (Revin 
Natural Power), em particular, digamos 
que deu mais energia que o necessário.

Preocupado com a minha situação, 
investiguei o produto na Internet. Qual 
não foi o meu espanto quando descobri 
que aquele produto, de natural, nada 
tinha, aliás, trata-se de uma bebida 
proibida em muitos países africanos, por 

como fez Jesus Cristo, pois segundo ele, 
Jesus foi o maior vendedor que já existiu. 
Jesus tinha o maior produto do mundo, 
a salvação. Apesar dos obstáculos que 
esse produto oferecia, ele nunca fez uma 
descrição distorcida, tendenciosa ou 
dissimulada. Nunca sonegou informação. 
Ele disse aos seus seguidores que seriam 
perseguidos, açoitados, odiados e até 
mortos por causa dele. Ele foi honesto, 
e por causa dessa honestidade, atraiu 
incontáveis seguidores em todo o mundo. 
Já imaginou se o produto de Jesus fosse 
comercial e ele ganhasse comissões 
em cada venda? Mas o que deu esse 
resultado a Jesus com o seu produto, a 
salvação, foi o facto de não se limitar a 
falar dos benefícios e omitir os desafios 
envolvidos. Seria bom, e certamente 
mais lucrativo, que todos apresentassem 
de forma honesta os seus produtos.

Robert Abraham, em seu audiolivro 
"Torne-se Irresistivelmente Persuasivo", 
diz que a honestidade é tão poderosa que 
até mesmo uma falsa honestidade pode 
garantir uma venda, e dá o seguinte: você 
entra numa loja de electrodomésticos, 
à procura de uma geleira, entre várias 
opções o vendedor, aparentemente sem 
que o dono da loja saiba, te aconselha 
a comprar uma geleira mais barata, 
e diz-te: "as outras são mais caras só 
por causa da marca, mas esta é mais 
resistente". Você vai certamente comprar 
aquele produto só porque acredita que 
esse vendedor foi honesto consigo, 
mesmo que ele esteja te direccionando 
a um produto no qual ele ganha mais 
comissão. Obviamente, os mentirosos 
acabam sempre desmascarados.

A abordagem de Jesus, por sua vez, 
de falar tanto dos benefícios quanto dos 
problemas ou desafios, faz com que a 
pessoa esteja preparada para qualquer 
tipo de situações. Por outro lado, falar só 
de benefícios faz com que, ao se deparar 
com algum problema, o cliente pense 
que existem muitos outros problemas 
ainda pela frente.   

estar a provocar erecções prolongadas 
em alguns homens, entre outros efeitos 
nefastos.

Um homem do Uganda, após consumir 
a bebida, queixou-se de suor constante e 
de uma erecção de mais de seis horas. As 
autoridades de saúde de lá analisaram 
o energético e encontraram vestígios 
de citrato de sildenafila, o composto 
químico usado para tratar disfunção 
eréctil, ou seja, Viagra.

Mas não é de publicidade enganosa 
que pretendo falar hoje, mas sim de 
publicidade honesta e seus efeitos 
positivos. Quando foi lançado o 
Volkswagen Beetle de 1943, visto que 
não tinha havido quase nenhuma 
mudança do primeiro modelo de 1938, 
uma revista de crítica de automóveis 
americana publicou uma crítica 
intitulada: "O Volkswagen (VW) Beetle 
de 1938 continuará feio por muitos e 
longos anos", criando uma má impressão 
na fabricante de automóveis VW, que 
tentava singrar na América. Assim, a 
VW desafiou a agência de publicidade 
Doyle Dane Bernbach (DDB) para que 
produzisse anúncios comerciais com 
vista a granjear popularidade para seus 
automóveis. A DDB viu-se num dilema, 
visto que o veículo era, de facto, feio, 
lento, pequeno, etc. Então, a agência de 
publicidade decidiu que o certo seria 
apostar na honestidade, e assim o fez. Em 
grandes painéis publicitários, colocava 
uma foto do veículo, como dizeres como: 
"Este carro é feio", mas com o passar dos 
anos torna-se bonito", Este carro é lento, 
mas sempre chega ao destino", "Este 
carro é pequeno, então se acaba gasolina, 
você o empurra". Ao fazer isso, o público 
entendeu que a VW estava a ser honesta, 
ao assumir que o carro era feio, lento e 
pequeno, por isso aderiu em massa ao 
veículo, fazendo com que se tornasse 
popular.

Mike Murdock, em seu livro Os 
Segredos da Liderança de Jesus, sugere 
que, ao publicitar um produto, o façamos 
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“Um homem formado vale por 10”
Foi um dos criminosos mais temi-

dos da cidade de Maputo, mas, há 
sensivelmente uma década, decidiu 
abandonar o mundo do crime e con-

verter-se ao bem. Em 2013, o Dossiers & Fac-
tos entrevistou-o, quando ainda procurava 
desenvencilhar-se das teias da criminalidade. 
Numa conversa emotiva, disse estar arrepen-
dido, pediu perdão à sociedade e prometeu 
viver honestamente, através do empreende-
dorismo. Volvidos oito anos, o Dossiers & 
Factos voltou a visitá-lo e testemunhou “in 
loco” o seu crescimento no mundo empresa-
rial. O homem, que começou com uma ban-
ca, é hoje proprietário de um restaurante no 
bairro de Chamanculo, empreendimento no 
qual emprega 12 pessoas. Trata-se de Manue-
lito, e é a prova viva de que é possível mudar 
de vida.

De inimigo a referência da sociedade. Em cer-
ca de 10 anos, Manuelito tornou-se num grande 
exemplo de superação e, hoje, é inspiração para os 
jovens do “seu” Chamanculo, e não só. O homem 
que há oito anos se declarou arrependido de suas 
práticas criminosas recebeu-nos em seu restau-
rante e falou-nos ao pormenor do seu crescimento 
no mundo dos negócios, sem nunca se esquecer 
do impacto que a entrevista que deu ao Dossiers & 
Factos, em 2013, teve na sua vida.

Dossiers & Factos (D&F): Há oito anos, es-
tivemos aqui e o entrevistamos. Nessa altura, 
mostrou arrependimento e pediu perdão à so-
ciedade. Como viu a reacção da sociedade quan-
do o jornal saiu à rua?

Manuelito: Quando saiu o jornal, tive muitas 
oportunidades, de pessoas que me apoiaram na 
minha vida antiga e na nova, tive muitos apoios 
por causa do jornal, e hoje sou o que sou, porque 
revelei tudo sobre o meu passado e a minha vida e 
pedi perdão por tudo que aconteceu, e as pessoas 
deram-me uma segunda chance.

D&F: Como vive hoje, oito anos depois dessa 
entrevista?

Manueito: Eu acho que estou melhor, porque 
fui amparado pela sociedade, e hoje estou na área 
empresarial.

D&F: Abraçou a área empresarial depois da 
entrevista e dos apoios que recebeu?

Manuelito: Exactamente.
D&F: De quem foram estes apoios?
Manuelito: O apoio mais importante não foi 

financeiro, mas foi moral, estou a falar de pessoas 
que me deram oportunidades. Disseram-me: “se 
tu fizeres isto e aquilo, um dia serás alguém. Siga 
o mesmo caminho que seguiste até aqui, que te le-
vou a pedir perdão, e nós vamos apoiar-te”. Come-
çaram a apoiar-me, a minha família também co-
meçou a ajudar-me e hoje em dia estou a trabalhar 
nesta área.

D&F: É empresário de que área? E quantos 
trabalhadores tem?

Manuelito: Estou na área de restauração e ago-
ra tenho 12 trabalhadores, mas devido à pandemia e às restrições que temos, hoje em dia, fiquei com 

oito. Não é que eu quisesse dispensar-lhes, mas em 
termos financeiros já não tinha sustentabilidade 
para manter essa família – porque é mesmo uma 
família – mas, de forma rotativa, sempre tento aju-
dar-lhes, para que possam sustentar os miúdos, na 
medida do possível.

 
D&F: Nesta área em que hoje se encontra, 

está a fazer o trabalho de forma legal, ou seja, 
tem a empresa registada legalmente?

Manuelito: Eu estou a fazer um trabalho legal, 
tenho a empresa registada, pago impostos, faço 
tudo dentro da lei.

“Hoje sou uma referência na sociedade”

D&F: Com isso quer dizer que é possível 
mudar, deixar a má vida para apostar no bem? 
Conseguiu…

Manuelito: Sim, eu consegui, com a palavra do 
Senhor e com a ajuda das pessoas, e, até garanto 
muito, do jornal, porque as pessoas não acredi-
tavam em mim, mas quando viram no jornal que 
revelei a minha vida toda e pedi perdão, as pessoas 
começaram a acreditar. Pensaram: “ele publicou 
a vida dele, acho que pode vir a mudar”, e mudei 
mesmo, e hoje em dia sou uma referência na so-
ciedade. Há pessoas que, por vezes, vêm e pergun-
tam: “mas o que é que está a acontecer? Eu digo: é 
só acreditares em ti”.

D&F: Já teve situações em que amigos do pas-
sado, amigos com quem viveu momentos selva-
gens, se aproximaram de si para reviver o passa-De perigoso cadastrado a empresário, Manuelito é um exemplo de superação

Texto: Serôdio Towo
Fotos: Salomão Mavale

D&F

DECLARA MANUELITO, EMPRESÁRIO QUE ABANDONOU O CRIME

“Eu acho que 
o próprio jor-

nal e o director fo-
ram testemunhas. A 
primeira vez, quan-
do chegaram aqui, 
acho que tinha uma 
pequena mesinha, 
onde eu tinha mon-
tado as minhas bebi-
das e vendia pessoal-
mente, eu ia comprar 
e revendia”
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Há oito anos tinha uma “mesinha”, hoje é proprietário de um lounge

Manuelito apela a todos os criminosos para que, tal como ele, se arrependam

do ou para pedir alguma experiência?
Manuelito: Já tive alguns que se aproximaram 

e tinham más ideias, mas eu disse-lhes que não 
voltaria para trás, vou para frente, e disse-lhes que, 
um dia, também eles iriam reflectir e chegar à con-
clusão de que aquele não era o melhor caminho, 
porque têm família, e andar atrás de coisas que não 
têm “nada a ver” não era bom. Eles perceberam que 
já não estou para isso de ganhar vida fácil. Hoje em 
dia, muitos já não estão connosco, outros estão em 
cadeias, outros já são velhos e não conseguem fazer 
nada, porque não tiveram oportunidade de pensar 
e deixar (o mundo do crime) nestes oito anos. Eu, 
se estou aqui, é porque decidi que tinha que mudar, 
e eles não conseguiram mudar. Mas penso que um 
dia também vão pegar a cabeça.

“Eu acho que o próprio jornal e o director fo-
ram testemunhas. A primeira vez, quando chega-
ram aqui, acho que tinha uma pequena mesinha, 
onde eu tinha montado as minhas bebidas e vendia 
pessoalmente, eu ia comprar e revendia”

 D&F: Manuelito, pode descrever a sua evolu-
ção desde que começou, até ao ponto em que está 
agora, com este empreendimento?

Manuelito: Eu acho que o próprio jornal e o di-
rector foram testemunhas. A primeira vez, quando 
chegaram aqui, acho que tinha uma pequena me-
sinha, onde eu tinha montado as minhas bebidas 
e vendia pessoalmente, eu ia comprar e revendia.
Com o apoio do jornal, surgiram pessoas de boa-
-fé que me ajudaram com um valor. Disseram: “essa 
ideia que tu tens é válida”, deram-me algum valor 
para erguer isto que eu tenho aqui. E eles não im-
puseram que eu devolvesse aquele valor, disseram 
simplesmente que era uma ajuda, porque eu fui pe-
dir à sociedade porque estava mal. Disse que que-
ria mudar e eles acreditaram em mim e deram-me  
esse apoio. Mas foi com muito trabalho que con-
segui, eu acreditei em mim e a pequena oportuni-
dade que tive aproveitei. As minhas irmãs também 
me ajudaram com algum valor, com o qual com-
prei o meu primeiro espaço, logo depois comecei 
a ter parceiros que me forneciam bebida, juntei o 
valor para comprar um outro espaço, indemnizei a 

família que estava lá e construí o meu lounge, mas 
ainda estou numa luta, porque ainda não consegui 
alcançar aquilo que é o meu sonho.

D&F: Qual é o seu maior sonho?
Manuelito: O grande sonho é concluir esse tra-

balho, porque ainda não está concluído. Tenho um 
lounge, mas quero expandir o meu nome, não vou 
terminar aqui. Quero ir a outros bairros e erguer 
outros empreendimentos em meu nome, este é o 
meu grande sonho.

D&F: Como é o ambiente de negócios no bair-
ro de Chamanculo?

Manuelito: Devido a esta pandemia, o negócio 
está um pouco mal, não há clientela. O horário do 

fecho é um pouco complicado, porque fechamos às 
20:00 horas. Durante o dia, as pessoas estão a tra-
balhar, voltam às 17:00 horas e o tempo não com-
pensa, mas temos paciência, um dia vai passar.

 
“Minhã mãe está muito feliz”

D&F: A pergunta seria para uma outra pes-
soa, mas porque está distante, faço-a a si. Como 
pode agora classificar o estágio emocional de sua 
mãe? Na altura em que lhe viemos entrevistar, ela 
até deixou cair lágrimas, hoje em dia, como é que 
ela está?

 Manuelito: Ela agora é uma mãe muito feliz. 
Ela está distante de mim, mas conversamos dia-
riamente. Se eu não ligo para ela, ela até às 09:00 
horas tem que ligar para mim, para saber como 
estou. Até a minha esposa, às vezes, “reclama”. Ela 
é deusa para mim, é a pessoa que está à frente da 
minha vida e se eu estou assim, é graças a ela. Ela 
está muito feliz.

D&F: Está casado. É pai de quantos filhos?
Manuelito: Sou pai de cinco filhos.
D&F: Temos visto diariamente vários casos de 

pessoas que seguem o mundo do crime no país 
e até neste bairro. Tem alguma mensagem para 
transmitir a esta sociedade?

Manuelito: Tenho sim. Penso que o crime não 
compensa, para as pessoas que estão neste cami-
nho de criminalidade, meu conselho é que mudem, 
mudem mesmo, de verdade, e tentem ir à escola es-
tudar, caso ainda tenham possibilidade, porque um 
homem formado vale por 10. Se não tiver a oportu-
nidade de estudar, que trabalhe para o seu próprio 
bem. Sou bem amparado aqui neste bairro, agrade-
ço por esta grande oportunidade que tive, que mui-
tos irmãos não tiveram, graças a este jornal. Apelo 
para que ajude outras pessoas que, se calhar, estive-
ram em maus caminhos e querem mudar, como eu.

D&F: Valeu a pena aquela entrevista?
Manuelito: Muito mesmo. Muito obrigado, não 

tenho outras palavras, digo apenas muito obrigado.
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O apelo foi feito há dias, na cidade de Li-
chinga, pelo administrador do Conselho de 
Administração (CA) do Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS), Adelino Buque, 
em representação dos empregadores, duran-
te os encontros que manteve com os parcei-
ros sociais e com as autoridades municipais, 
no quadro da visita realizada à província do 
Niassa, com o intuito de se inteirar do grau de 
execução das actividades da delegação pro-
vincial do INSS naquele ponto do país.

 Em encontros separados, em que o Con-
selho Empresarial Provincial esteve represen-
tado pelo respectivo presidente, Inocêncio 
Elias Sotomane, e a Confederação dos Sin-

dicatos Independentes e Livres de Moçambi-
que (CONSILMO) pelo secretário provincial, 
Germano Saba, o administrador do CA desta-
cou a necessidade de as empresas canalizarem 
regularmente as contribuições ao INSS, como 
forma de se garantir a protecção social dos 
trabalhadores e suas famílias.

 Ainda durante a visita à província do 

Empregadores sensibilizados a regularizar 
situação da dívida

Entidades empregadoras de-
vedoras de contribuições 
são chamadas a regularizar 
a sua situação contributiva, 

através da adesão ao perdão de mul-
tas e redução de juros de mora, apro-
vado pelo Conselho de Ministros, 
através do Decreto n.º 29/2021, de 12 
de Maio.

Empregados instados a regularizar dívidas

Cortesia: INSSD&F

Niassa, Adelino Buque, para além de se reu-
nir com o presidente do Conselho Municipal 
da Cidade de Lichinga, Luís António Jumo, e 
com os funcionários da delegação provincial 
do INSS, escalou o distrito de Cuamba, onde 
visitou empresas contribuintes do sistema e 
uma pensionista de sobrevivência, à qual ofe-
receu produtos de primeira necessidade.

EM NIASSA

A palestra, que decorreu há dias, no posto administra-
tivo de Lionde, no distrito de Chókwè, enquadra-se no âm-
bito do II Seminário de Simulação Empresarial organizado 
pelo ISPG, sob o lema “implementação de boas práticas 
de gestão para o sucesso dos micro e pequenos negócios”.

 O director de administração e finanças do ISPG, Al-
bino Alves Simione, intervindo na sessão de abertura, re-
feriu que a matéria de segurança social obrigatória para 
os estudantes do curso de Contabilidade e Auditoria é de 
capital importância, uma vez que tem no seu percurso es-
tudantil uma cadeira de Simulação Empresarial, através da 
qual são orientados para a criação de empresas virtuais, 
e, havendo necessidade de se conciliar com a prática, os 
mesmos devem estar dotados de conhecimentos sobre os 

procedimentos em relação à inscrição de empresas no 
sistema.

 Por sua vez, a delegada distrital do INSS em Chókwè, 
Mariana Jorge Inhanzimo, agradeceu o convite formu-
lado por aquela instituição de ensino superior, tendo de 
seguida apresentado o tema sobre o Sistema de Segurança 
Social, que incidiu, dentre vários aspectos, sobre a inscri-
ção dos contribuintes e beneficiários, emissão de declara-

INSS divulga segurança social para estudantes 
finalistas

A Delegação Provincial do Ins-
tituto Nacional de Segurança 
Social (INSS) de Gaza levou a 
cabo uma acção de divulgação 

do Sistema de Segurança Social aos estu-
dantes finalistas do curso de Contabilida-
de e Auditoria do Instituto Superior Poli-
técnico de Gaza (ISPG).

ções e pagamento de contribuições e sobre o enquadra-
mento dos Trabalhadores por Conta Própria (TCP) e da 
manutenção voluntária no sistema.

 A Delegação Distrital do INSS de Chókwè conta ac-
tualmente com 1.123 contribuintes, 20.869 beneficiários e 
266 TCP inscritos no Sistema de Segurança Social. Possui 
ainda 843 pensionistas, sendo 532 por velhice, 300 de so-
brevivência e 11 por invalidez.

Cortesia: INSSD&F

INSS EM GAZA

Estudantes de Contabilidade e Auditoria aprendem matérias de segurança social
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Anúncio publicitário

“Uma medida absurda e ilógica”
CIDADÃOS CHUMBAM REDUÇÃO DE BÓNUS

O Instituto Nacional das Tele-
comunicações de Moçambi-
que (INCM) decidiu reduzir 
drasticamente o bónus ofere-

cido pelas empresas de telefonia móvel, 
por considerar que se trata de compor-
tamento anti-concorrencial. Utentes dos 
serviços de telefonia móvel consideram 
a medida “absurda” e sustentam que o 
bónus é fundamental na comunicação 
diária de pessoas singulares e de empre-
sas.

Elizabete Muchacha trabalha num salão de beleza no 
município da Matola. Frequentemente, estabelece ligações 
com seus clientes para a actualização de serviços e recorre 
à Internet para acompanhar as tendências do ramo, uma 
acção crucial para manter-se competitiva no mercado. 
“Praticamente, uso o pacote Diamante da Movitel para 
comunicar-me com clientes que precisam de meus servi-
ços. As minhas clientes trabalham na cidade de Maputo e, 
frequentemente, optam pelos meus serviços aqui. Explico-
-lhes tudo quanto devem fazer para se manterem lindas 
enquanto seguem ao serviço ou a um evento. Para mim, é 
vantajoso, na medida em que consigo comunicar-me com 
as minhas clientes que usam outras operadoras sem limi-
tação”, disse.

A introdução de pacotes de mil meticais, que conferem 
a possibilidade de falar ininterruptamente por 30 dias e 
com qualquer número das três operadoras nacionais, aju-
dou a colocar o negócio num outro patamar.

Muchacha acredita que o seu negócio continuará a 
crescer, mas essa esperança está agora ameaçada, uma vez 
que poderá deixar de contar com um recurso importante: 
as promoções de mil meticais. Através da Resolução n.º 12/
CA/INCM/2021, de 29 de Junho, o Instituto Nacional das 
Comunicações de Moçambique (INCM) estabelece que os 
operadores de telecomunicações não devem aplicar, nas 
recargas, bónus superiores a 50% do valor real da recarga.

A notícia foi um “balde de água fria” para a empreen-
dedora, que começa a antever dificuldades. Diz não enten-
der a decisão do INCM, e defende que o mercado é vasto e 
cada operadora busca atrair clientes do jeito que lhe pare-

cer mais conveniente.
Alberto Sopinho é outro empreendedor que se benefi-

cia do bónus oferecido pelas empresas de telecomunicação 
para interagir com clientes, familiares e amigos. Na sua 
perspectiva, o INCM está a ser “injusto” e não faz sentido 
que “só agora”, volvidos vários anos, o regulador se tenha 
dado conta que os benefícios oferecidos por cada rede de 
telefonia móvel constituem “concorrência desleal”.

A fonte considera a ideia “inadequada”, mais ainda nes-
ta altura em que a comunicação e o trabalho remoto são 
“armas” importantes no combate à pandemia da Covid-19, 
que não cessa de matar no mundo todo. A fonte sugere 
que a entidade reguladora deve interagir melhor com as 
operadoras, no sentido de encontrar saídas que não preju-
diquem o cliente.

“Cada operadora tem suas estratégias”
Para Verónica Bila, não se pode olhar para estratégias 

que cada operadora usa para atrair clientes como “concor-
rência desleal”, porque o mercado é vasto. “Por exemplo, a 
rede Vodacom tem a promoção “número 1”, que permite 
falar por 60 minutos com uma determinada pessoa, o que, 
na verdade, ajuda bastante a nós, como utentes. A Movi-
tel também tem as promoções de Internet, chamadas para 
todas redes, etc. A Tmcel também tem as promoções que 
tem. Não vejo nenhum impedimento ou concorrência des-

leal, cada rede tem a sua maneira de atrair os clientes no 
mercado”, disse.

Bila propõe, como forma de evitar “constrangimentos”, 
que as operadoras de telefonia móvel comuniquem sempre 
ao regulador sobre eventuais promoções que queiram ofere-
cer aos seus clientes.

Por seu turno, Chaide Dalosaide diz ser uma ideia “com-
plicada” e com potencial para afastar os cidadãos da comu-
nicação activa. “A medida não é agradável para nenhum dos 
clientes habituados aos bónus”, disse, lembrando, de segui-
da, que as referidas promoções ou bónus ajudam também 
aos estudantes no processo de ensino e aprendizagem.

Já constava do Boletim da República, mas o anúncio da 
drástica redução do bónus ganhou outra repercussão, de-
pois que foi abordado no programa “Noite Informativa”, da 
Stv Notícias.

“A nova medida determina que o bónus que uma opera-
dora X dá não pode ser usado na chamada com uma pessoa 
que use uma operadora Y, porque o da rede X tem potência 
apenas nessa rede e não na Y”, disse Joaquim Zindonga, em 
representação da entidade reguladora das comunicações.

 “Tínhamos, antes da resolução, situação em que o limite 
era o tempo, não o dinheiro. O cliente recarregava com 1000 
e falava um mês, isto acabou”, sentenciou Zindonga.

Alberto Sopinho – o cliente é quem sairá prejudicado

Verónica Bila - deveria haver interacção entre as empre-
sas de telefonia móvel com o INCM

Elizabete Muchacha – será difícil trabalhar com os 
clientes

Texto: Quelto JaneiroD&F



17SEGUNDA-FEIRA 19 de Julho  de 2021 DOSSIERS & FACTOS ECONOMIA

“Sem dúvidas, 
África está a per-

der milhões e milhões de 
benefícios com as tran-
sacções internacionais 
pelo facto de não poder 
negociar. Mas esta união 
não só trará o poder de 
negociar, como também 
permite aumentar a nos-
sa capacidade, porque 
essa união preconiza mo-
bilidade maior dos facto-
res de produção e mobili-
dade dos bens e serviços 
finais”

África teria grande capacidade de 
influenciar o mercado

ECONOMISTA DESCREVE VANTAGENS DE UMA ZONA DE COMÉRCIO LIVRE

O continente africano abastece o 
mundo inteiro com matéria-pri-
ma em quantidades significativas, 
mas não tem poder de negocia-

ção. Prevalece uma dependência em relação a 
outros continentes. Para o economista Titos 
Quive, tal decorre da fraca capacidade de in-
fluenciar.

Para o economista Titos Quive, o fraco po-
der de negociação de África é resultado da di-
visão dos seus países. Estando as economias 
divididas, tornam-se pequenas e incapazes de 
influenciar o mercado internacional no que à 
definição dos preços das principais matérias-
-primas e commodities diz respeito.

O economista sugere que o continente po-
deria espelhar-se noutros continentes, como a 
Europa, que juntaram tecnicamente toda a sua 
procura, tornando-a uma só, através de um 
comité.

“Fora dos preços que eles decidem no co-
mité, ninguém irá comprar dentro da Europa 
com outros preços. Por isso, os países da Eu-
ropa são grandes importadores, graças ao facto 
de se terem juntado para decidir o que entra e 

não entra na União Europeia”, disse Quive, que 
realçou o facto de a mesma fórmula ser usada 
no continente americano.

Sendo grande produtor da matéria-prima, 
África ganhava mais se congregasse seus países 
numa plataforma semelhante e definisse a que 
preços devem ser vendidos os produtos que ex-
porta para outros continentes.

 “Sem dúvidas, África está a perder milhões 
e milhões de benefícios com as transacções in-
ternacionais, pelo facto de não poder negociar. 
Mas esta união não só trará o poder de nego-
ciar, como também permitirá aumentar a nossa 
capacidade, porque essa união preconiza mobi-
lidade maior dos factores de produção e mobi-
lidade dos bens e serviços finais”, realçou.

Quive acredita, por outro lado, que, inter-
namente, haverá mais mercado, reduzindo, de 
certa forma, a dependência em relação aos im-
portadores de outros continentes. Aos olhos 
de Quive, estariam, dessa forma, removidas as 
barreiras internas, aumentando significativa-
mente o comércio dentro do continente, o que 
reduziria a oferta noutros mercados.

Reduzir a oferta fora valoriza o nosso pro-
duto, mantendo constante a procura, garante 
o economista. Dessa forma, o preço vai subir, 
porque os africanos terão capacidade de nego-
ciar, pelo simples facto de oferecerem menos, 

havendo mais ganhos em virtude de ser o con-
tinente mais produtivo.

 É por isso que se torna fundamental a cria-
ção de uma zona de comércio livre, pois vai 
constituir um processo contínuo de redução 
de todas as barreiras – virtuais, legais, físicas 
ou questões tributárias – relativas à actividade 
económica entre os países membros.

A fonte entende que os bens e serviços fi-
nais podem ser transaccionados entre os paí-
ses membros livremente, isentos de taxas e de 
outras barreiras, um objectivo que, de resto, já 
está a ser perseguido neste momento, embora 
de forma parcial. A segunda etapa que se vis-
lumbra é a pauta aduaneira, ou seja, os países 
passam a ter uma única pauta aduaneira.

Outro aspecto é a união monetária, que sig-
nifica que os países passam a ter uma orien-
tação do sistema financeiro comum, o Banco 
Central passa a ser na escala abrangente para 
todos os países e os bancos centrais actual-
mente vigentes passam a ser uma espécie de 
sucursais.

“De forma simples, estamos, neste momen-
to, na primeira fase, mas devo dizer que há 
constrangimentos, porque as economias de-
vem satisfazer critérios que são associados ao 
desempenho macroeconómico dessas mesmas 
economias, porque deve haver um padrão mí-
nimo para que seja sustentável”, explicou.Tito Quive, economista

Texto: Quelto JaneiroD&F
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“Temos estado 
a verificar nas es-

colas a disponibilidade 
de armazéns para a con-
servação de produtos 
de combate à Covid-19. 
Queremos que o profes-
sor, ao se fazer à escola, 
encontre um ambiente 
motivacional e seguro. 
Semelhante para os alu-
nos, queremos que eles 
passem pelo processo de 
medição de temperatu-
ra e lavagem das mãos”

Diversas turmas estão em quarentena 
na província de Maputo

DEVIDO À COVID-19

Pelo menos seis escolas da provín-
cia de Maputo têm turmas com 
casos positivos da Covid-19, uma 
situação que obrigou a Direcção 

Provincial de Educação, em parceria com 
o sector da Saúde, a determinar uma qua-
rentena de sete a 10 dias.

Conforme apurou o jornal Dossiers & Fac-
tos, estão em causa as escolas Colégio Educare, 
Colégio Adventista, Externato Cantinho do Céu 
e Colégio Aboubacar Sidik, no distrito da Mato-
la. A estes estabelecimentos somam-se as esco-
las primárias completas de Macanda e Ligongo-
lo, em Namaacha e Moamba, respectivamente.

A situação está a preocupar o governador da 
província de Maputo, que, na passada quinta-
-feira, 15 de Julho, efectuou uma visita relâm-
pago às escolas primária e secundária da Ma-
chava-Sede, no município da Matola, com vista 
a apurar o grau de cumprimento das medidas 
de prevenção emanadas pelas autoridades da 
Saúde.

Júlio Parruque disse que a terceira vaga está a 
ser muito violenta na província de Maputo, pelo 

que os cidadãos precisam redobrar os mecanis-
mos de prevenção do vírus. Lembrou à comu-
nidade estudantil que a Covid-19 não escolhe 
idade nem género, reforçando o apelo para que 
as escolas assumam a sua responsabilidade no 
capítulo da prevenção.

“A começar pela medição da temperatura 
logo à entrada dos alunos e professores, a dis-
ponibilização da água e sabão, e que os alunos 
usem sempre a máscara”, disse Júlio Parruque, 
dirigindo-se a professores e alunos.

Para o governante, a sala de aulas deve ser 
um lugar saudável, para que os professores pos-
sam ensinar, daí a necessidade de haver rigor no 
cumprimento do protocolo sanitário. Parruque 
manifestou o desejo de ver os alunos a serem 
vigilantes uns dos outros, por um lado, e, por 
outro, a levarem mensagens sobre prevenção da 
Covid-19 aos seus bairros de origem.

“Também apelamos para que, ao nível das 
escolas, sejam públicas ou privadas, não haja 
nenhum tipo de silêncio quando tivermos situa-
ções de casos positivos de um aluno ou de um 
professor”, disse, realçando que há na província 
que dirige mais de 1300 pontos focais em acção.

Para Parruque, só com o esforço de todos se 
pode derrotar a Covid-19, numa altura em que 
o país enfrenta a terceira vaga, tida como mais 
infecciosa. Sendo assim, disse que os directo-

res das escolas devem trabalhar para garantir 
as condições ideais de trabalho, mas sublinhou 
que os alunos e professores devem, igualmente, 
fazer o seu papel.

No final da sua visita surpresa, o governante 
fez um balanço positivo, uma vez ter consta-
tado que as turmas estão devidamente dimen-
sionadas, com o número de alunos bem esta-
belecido, sem exceder o limite de 20 por cada 
turma.

“Temos estado a verificar nas escolas a dis-
ponibilidade de armazéns para a conservação 
de produtos de combate à Covid-19. Queremos 
que o professor, ao se fazer à escola, encontre 
um ambiente motivacional e seguro. Seme-
lhante para os alunos, queremos que eles pas-
sem pelo processo de medição da temperatura 
e lavagem das mãos”, acrescentou.

Já a directora da Escola Primária Comple-
ta da Machava-Sede, Berta Olumene, explicou, 
na ocasião, que as medidas de prevenção con-
tinuarão a ser seguidas naquela instituição de 
ensino, uma acção a ser levada a cabo em con-
junto com os professores e alunos.

Na sequência, agradeceu o gesto do gover-
nador de monitorar de perto o nível de preven-
ção nas escolas, porque, segundo disse, assim 
poderá estimular ainda mais os alunos e pro-
fessores a empenharem-se  na luta contra a 
pandemia viral.Governo da Província de Maputo reforça a mensagem de prevenção da Covid-19

Texto: Quelto JaneiroD&F
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Esta informação foi revelada na manhã 
de sexta-feira, 16 de Julho de 2021, pela Mi-
nistra da Terra e Ambiente, Ivete Maibaze, 
na abertura do II Conselho Coordenador da 
instituição que decorre em Maputo.

De Setembro de 2020 a esta parte, foram 
fiscalizados 35 instrumentos de ordenamen-
to territorial, com enfoque para os planos de 
pormenor e planos distritais de uso de terra, 
onde se constatou a falta de implementação 
na totalidade da maioria dos instrumentos 
fiscalizados.

Foram igualmente fiscalizadas 52 parce-
las, correspondentes a uma área de 16,943 
hectares, dos quais 5,485 hectares revertidos 
a favor do Estado, por incumprimento dos 
Planos de Exploração.

No mesmo período, 490 empreendimen-
tos sócio-económicos sofreram acções de 
fiscalização, culminando com a aplicação 
de 70 multas que correspondem a um valor 

de 77.625.449,35 (setenta e sete milhões e 
seiscentos e vinte e cinco mil e quatrocentos 
e quarenta e nove meticais e trinta e cinco 
centavos). Paralelamente foram auditados 
66 empreendimentos sócio-económicos e 
emanadas orientações para a melhoria dos 
processos ambientais por parte das empresas 
auditadas.

No que diz respeito a área de florestas, 
foram desencadeadas 1.264 acções de fis-
calização em todo o país, levando a apli-
cação de 887 multas correspondentes a 
118.077.447,35 (cento e dezoito milhões e 
setenta e sete mil e quatrocentos e quaren-
ta e sete meticais e trinta e cinco centavos) 
e a apreensão de 5.491,347 metros cúbicos 
de madeira de diversas espécies nativas, in-
cluindo combustíveis lenhosos e materiais 

Medidas de fiscalização fortalecem a protecção 
dos recursos naturais no país

Bacias hidrográficas com novos 
sensores de alerta

As medidas de fiscalização 
que vêm sendo adoptadas 
pelo Ministério da Terra e 
Ambiente estão, a cada dia, 

a fortalecer a capacidade do país na 
protecção dos recursos naturais, con-
cretamente nas áreas de terra, ambien-
te, florestas e conservação da biodiver-
sidade.

As principais bacias hidrográficas do 
país passam a ter sensores de alerta 
que irão avisar em causa de subi-
da de caudal. O Instituto Nacional 

de Gestão e Redução do Risco de Desastres 
(INGD) recebeu o material do Conselho No-
rueguês para os Refugiados e parceiros. O do-
nativo tem como objectivo reforçar o nível de 
prontidão das comunidades.

de construção.
Destaca-se ainda a recuperação de 66 con-

tentores de madeira que fazem parte de um 
lote de 76 contentores que haviam sido ex-
portados ilegalmente em Dezembro de 2020, 
a partir do Porto de Pemba, com destino à 
República Popular da China. Neste momen-
to estão em curso os trâmites legais para o 
retorno ao país dos restantes 10 contentores.

Foi abortada a tentativa de exportação 
de 12 contentores de madeira em desacordo 
com as condições legalmente estabelecidas, 
sendo quatro na Terminal Especial de Ex-
portação de Nacala e 8 no Porto de Queli-
mane, estando neste momento, os processos 
a seguir seus trâmites legais junto dos ór-
gãos de justiça para a responsabilização dos 
infractores.

O II Conselho Coordenador do Ministério da Terra e Ambiente decorreu em Maputo\

Texto: Dossiers & FactosD&F

Texto: INGDD&F

Para além da entrega dos seis sensores de aler-
ta completos, será feita a instalação e capacitação 
dos agentes comunitários nas províncias de So-
fala e Manica, locais considerados de risco pelo 
INGD. O conselho Norueguês de Refugiados faz 

essa doação no âmbito do projecto “eco”, que tem 
como objetivo reforçar as iniciativas do Governo 
de Moçambique, através do INGD.

A entrega do material foi feita pelo represen-
tante do Conselho Norueguês de Refugiados, 
Nelson Tivane, que garantiu que o Conselho con-
tinuará engajado na mobilização de recursos e 
disponibilização de materiais e mecanismos de 
melhoria de sistemas de aviso prévio, e, ao mes-
mo tempo, materializar o escopo de trabalho, no 
âmbito do memorando de entendimento assina-
do pelos dois parceiros em Novembro de 2020.

O memorando prevê também actividades de 
elaboração da política de gestão de deslocados 
e sua estratégia para implementação, bem como 
acções de assistência humanitária em Cabo Del-
gado, onde o conselho Norueguês já se encontra 
instalado.

OFERECIDOS AO INGD PELA NORUEGA

Na ocasião, a presidente do INGD, Luísa Me-
que, agradeceu pelo “reforço” , que, na sua opinião, 
irá contribuir para que as pessoas tenham conhe-
cimento, com antecedência, do perigo, principal-
mente na época chuvosa que se aproxima.

Por seu turno, o representante do Conselho 
Norueguês de Refugiados, considera que a “en-
trega destes sensores simboliza  o nosso desejo de 
continuar esta colaboração, parceria, e parte do 
nosso compromisso é trabalhar junto do INGD, 
para continuar a promover uma abordagem inte-
grada onde a gestão de deslocados e a redução de 
impactos de desastres naturais, estão inteiramen-
te ligados às capacidades do INGD e de Moçam-
bique, para prevenir, e mitigar desastres, reduzir 
seus impactos por meios de mecanismos de pre-
venção, como é o sistema de melhoria do aviso 
prévio.
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Comandante da Missão da SADC recebe 
instrumentos de autoridade

A Secretária Executiva da Comuni-
dade de Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral (SADC), Stergomena 
Lawrence Tax, apresentou no últi-

mo dia 16 de Julho, em Gaberone, Botswana, 
os instrumentos de autoridade para o envio 
da Força de Reserva da SADC para Moçam-
bique, marcando um passo importante no es-
forço regional de combate terrorismo e extre-
mismo violento na parte norte da província 
de Cabo Delgado.

Tax apresentou os instrumentos de autoridade 
conforme mandatado pela Cimeira de Chefes de 
Estado e de Governo da SADC ao comandante da 
Força da Missão da SADC em Moçambique. O Co-
mandante da Força trabalhará em estreita colabo-
ração com o representante especial do presidente 
do Órgão para Cooperação em Política, Defesa e 
Segurança.

Nas suas observações, Tax destacou que a 
SADC tem grande confiança nas capacidades e 
aptidões dos líderes que foram nomeados para li-
derar a Missão da SADC, composta por homens 
e mulheres uniformizados para alcançar os objec-
tivos desejados, nomeadamente a paz e segurança 
em Cabo Delgado, e a criação de um ambiente pro-
pício e pacífico para o povo de Moçambique e da 
região em geral.

A Secretário executiva expressou o compromis-
so da SADC em apoiar a Missão no cumprimento 
do seu mandato e exortou o comandante da Força 

e a sua equipa a desempenharem as suas funções 
com zelo e diligência para a preservação da paz e 
segurança em Moçambique e na região da SADC.

O Comandante da Força da Missão da SADC 
em Moçambique disse estar humilde com a con-
fiança e segurança que lhe foi conferida para lide-
rar a Missão e prometeu não decepcionar a região, 
cumprindo o mandato com a maior diligência e 
empenho.

A apresentação dos instrumentos de autoridade 
segue a aprovação pela Cimeira de Chefes de Esta-
do e de Governo da SADC para enviar uma Força 
de Alerta da SADC para a República de Moçambi-
que em apoio a Moçambique no combate ao ter-

Enquanto isso, as tropas ruandesas já se encontram em Cabo Delgado

Direcção provincial de educação de Niassa

Texto: Arão Nualane D&F

Texto: Dossiers & FactosD&F

rorismo e actos de extremismo violento em Cabo 
Delgado.

A cerimónia contou com a presença, entre ou-
tros, de Thomas Kagiso Mmusi, Ministro da Defe-
sa, Justiça e Segurança da República do Botswana, 
Professor Mpho G. Molomo, Secretário para os 
Assuntos Políticos, Gabinete do Presidente e Re-
presentante Especial do Presidente do Órgão de 
Cooperação em Política, Defesa e Segurança /para 
a Força de Reserva da SADC na República de Mo-
çambique, Altos Funcionários das Forças de Defe-
sa do Botswana e da Força de Defesa Nacional da 
África do Sul e oficiais do Secretariado da SADC. 
SADC

A deliberação resulta dos trabalhos de ins-
pecção realizados pelo sector da educação na-
quela província, no entanto foi anunciada de 
forma oral pela diretora provincial de Edução, 

Alocre Saíde, que se fazia acompanhar por 
quadros do governo provincial e da secretaria 
do Estado.

Na reunião que mantiveram com a “família 
G95”, como é conhecido o grupo dos 95 do-
centes N1, as autoridades alegaram que o rela-
tório da inspecção ainda estava na procurado-
ria, e que, oportunamente, seria enviado para a 
direcção distrital de educação de Mecanhelas.

Os professores estão indignados com a de-
cisão e prometem lutar para fazer valer os seus 
interesses. Para já, lançaram uma mensagem 
apelando que seus companheiros sejam soli-
dários com a sua situação.

“Como forma de solidarizar-se com os co-
legas em situação catastrófica (88 professores 
expulsos) anunciada no último dia 16 de Ju-
lho, pede-se a todos os professores de todas as 
escolas do distrito que paralisem as aulas por 
um período até que quem de direito tome de-
cisão a favor dos professores em alusão. Preza-

Expulsos 88 professores em Mecanhelas

Apenas sete dos 95 professores do 
distrito de Mecanhelas, província 
de Niassa, que viram seus salários 
suspensos em Maio último, por 

suspeitas de que teriam sido contratados ile-
galmente, podem continuar a trabalhar. Os 
restantes 88 estão expulsos do aparelho do Es-
tado e já têm ordens para não mais colocarem 
os pés nas escolas onde leccionavam. A de-
cisão foi anunciada no princípio da tarde da 
última sexta-feira, 16 de Julho, pela directora 
provincial de Educação em Niassa, numa reu-
nião que manteve com os docentes em causa.

do professor, se a sua situação é melhor hoje, 
amanhã poderá não ser. Então seja solidário a 
esta causa e ame os seus colegas”, lê-se.

DAS MÃOS DA SECRETÁRIA-EXECUTIVA
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Deolinda Ngulela no Desportivo para 
repetir “fórmula Salé”
A antiga  capitã da selecção moçam-

bicana de basquetebol, Deolinga 
Ngulela, foi recentemente anun-
ciada como nova treinadora da 

equipa feminina do Desportivo de Maputo. 
No emblema alvi-negro, e ao contrário do que 
aconteceu no Costa do Sol, equipa que orien-
tou entre 2015 e 2019, Ngulela trabalha com 
atletas em idade de juniores, tendo, por isso, 
uma grande possibilidade de fazer vingar o 
seu estilo de jogo. Na prátca, é um projecto de 
“reconstrução”, como aconteceu há uns anos 
com Nazir Salé no leme.

A antiga base da selecção nacional de bas-
quetebol foi afastada do comando técnico do 
Costa do Sol em Outubro de 2019, após falhar a 
conquista do campeonato nacional e da Engen 
Maputo Basket. Nas duas provas, os canarinhos 
foram derrotados na final pelo Ferroviário de 
Mpauto. Dirigia uma equipa que, apesar de in-
ferior ao rival, tinha jogadoras de renome, tais 
são os casos de Deolinda Gimo, Cátia Alar ou 
Filomena Micato, com quem jogou na selecção.

Se no “ninho do canário” a expectativa era 
elevada, dada a qualidade individual das atle-
tas, o mesmo não se pode dizer do novo pro-
jecto no Desportivo de Maputo. A passar por 
dificuldades financeiras, o clube alvi-negro 
colocou à disposição da nova timoneira um 
plantel modesto, fundamentalmente composto 
por jogadoras em idade de juniores, facto que, 
segundo a própria, não é de todo mau. “Quero 
injectar o meu estilo de jogo, o que é mais fácil 
quando estão nessa idade do que quando já têm 
maior experiência na modalidade, como acon-
teceu no Costa do Sol”, aponta a treinadora.

Sem complexos, Deolinda Ngulela assume 
que pensou “duas vezes” antes de aceitar o con-
vite do Desportivo de Maputo, por conta das 
dificuldades financeiras que a colectividade 
enfrenta, mas teve garantia de apoio da direc-
ção para “reconstruir” a  equipa, à semelhança 
do que aconteceu há uns anos num plantel em 
que ela era jogadora e era treinada por Nazi 
Salé.

“Eu gosto desse processo e da abordagem 
da direcção, porque eu também passei por esse 
processo de construção do Desportivo. Quan-
do a equipa de basquetebol não era ‘nada’, eu 
joguei e Nazir Salé investiu em nós, foi treinan-
do e chegamos onde chegamos. Por isso, estou 
a ver as coisas acontecerem de novo, embora 
eu não no palco, mas de fora”, recordou a anti-
ga capitã das “Samurais”, que diz estar satisfeita 
com os “sinais de melhoria” que a direcção deu.

Igualmente satisfeita está com as atletas que 
tem à disposição, que, apesar das dificuldades, 
têm demonstrado uma entrega muito grande. 

“Trata-se de atletas para quem ralho todos os 
dias, mas estão aqui porque querem serem pro-
fissionais”, congratulou-se a técnica, que acre-
dita que o clube poderá, nas próximas épocas, 
contratar jogadoras com mais maturidade e que 
possam ajudar a equipa a evoluir mais rápido.

 “Costa do Sol não conseguia ombrear com 
os grandes”

A nova treinadora do Desportivo de Mapu-
to também lançou o olhar para a sua passagem 
pelo Costa do Sol, clube no qual considera ter 

Deolinda Ngulela quer “injectar” seu estilo de jogo nas alvi-negras

Texto: Arão Nualane D&F

feito um trabalho positivo, apesar dos vários 
títulos que “deixou” escapar, e sempre para o 
Ferroviário de Maputo.

 
“Pode ser que alguns objectivos que o clu-

be tinha com a equipa não tenham sido conse-
guidos, mas a minha avaliação é positiva, uma 
vez que a equipa canarinha não tinha lugares 
cimeiros, isto é, em termos de uma equipa fe-
minina de basquetebol, há anos que não conse-
guia ombrear com os grandes e consegui trazer 
de volta essa imagem e uma equipa com quali-
dade”, avaliou Ngulela.

A antiga atleta lamenta o facto de não ter 
conseguido conquistar o campeonato nacional, 
mas reitera que colocou o Costa do Sol num 
“patamar grande”, acrescentando que a sua saí-
da aconteceu no momento certo.

“Ferroviário é um exemplo”

Convidada a fazer uma análise geral ao ac-
tual estágio do basquetebol moçambicano, 
Deolinda Ngulela falou da massificação, la-
mentando o facto de haver pouco investimento 
na modalidade da bola ao cesto.

“O que acontece é que continua a haver 
poucos clubes a investirem no basquetebol. 
Por esta razão, a situação da modalidade no 
geral torna-se degradante. Por este motivo, 
iremos continuar a ver o Ferroviário crescer 
e ninguém mais. O Ferroviário é um grande 
exemplo para todos no que concerne à forma-

ção e investimento no basquetebol, e o que faz 
deveria ser replicado por outros clubes”, disse. 

Deolinga Ngulela jogou nas formações da 
Académica, Desportivo de Maputo e Liga Des-
portiva de Maputo, tendo conquistado diversos 
títulos nacionais e continentais. Liderou uma 
geração que deu muitas alegrias aos adeptos 
da selecção nacional da modalidade. Um dos 
maiores feitos do combinado nacional foi a 
participação inédita no mundial de basque-
tebol, que decorreu em Ankara, Turquia, em 
2014.

Enchimento: “Eu gosto desse processo e da 
abordagem da direcção, porque eu também 
passei por esse processo de construção do Des-
portivo. Quando a equipa de basquetebol não 
era ‘nada’, eu joguei e Nazir Salé investiu em 
nós, foi treinando e chegamos onde chegamos. 
Por isso, estou a ver as coisas acontecerem de 
novo, embora eu não no palco, mas de fora”
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A TERRA E OS HOMENS

Sem comentários!!

ALVOS
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“Fiquei muito 
chateado, por-

que naquela mesma 
noite tinham sido 
convidados can-
tores como Tony 
Django, Melancia 
de Moz, Roberto 
Isaías. Recordo-me 
que bebi uma garra-
fa de whisky sozinho 
e ainda me faltava 
mais. Fiquei com os 
olhos inchados”

] No limiar do século XXI, começou a com-
por suas melodias, “exteriorizando” o dom que 
dentro de si encontrou morada. Em 2002, os 
seus dedos sentiram-se atraídos pela guitarra, 
mas também aprendeu a tocar outros instru-
mentos musicais. Combinando a voz e a habi-
lidade no manuseamento de instrumentos, co-
meçou a imitar as músicas da dupla sertaneja 
brasileira Leandro e Leonardo.

Porém, rapidamente voltou às raízes e deci-
diu experimentar ritmos locais – destaque claro 
para a marrabenta – imitando as melodias de 
artistas nacionais. Não tardou para “caminhar 
com os próprios pés”. “O verdadeiro pugilista do 
amor” foi o primeiro tema que compôs, com ob-
jectivos terapêuticos. Era uma forma de superar 
momentos difíceis, marcados por uma traição 
da sua ex-esposa, que o abandonou para se jun-
tar a um outro homem.

Como “verdadeiro pugilista”, Victor da Cruz 
derrotou esse momento tenebroso e seguiu em 
frente quer na vida amorosa quer no universo 
musical, onde diz ter caído por curiosidade.

“Cresci no meio de pessoas que cantavam e 
tocavam”, assinala o artista, para depois lembrar 
que o pai, que tinha o costume de tocar nas fes-
tas de família, de amigos e em outros eventos 
nos bairros da cidade de Maputo, exerceu uma 
grande influência em sua vida.

Renegado em shows
A vida de Victor da Cruz é um verdadeiro 

combate, daí fazer muito sentido a referência ao 
pugilismo. O músico abriu-se e falou-nos das 
dificuldades que enfrentou na sua carreira mu-
sical, e destacou um episódio particularmente 
triste que teve lugar no bairro de Xipamanine, 
no ano de 2008. Depois de convidado a tomar 
parte de um espectáculo, o artista, na altura 
emergente, foi excluído pelo empresário que o 
tinha chamado, e viu perder-se uma excelente 
oportunidade de se apresentar a um público 
mais alargado.

Na altura, o empresário explicou-lhe que o 
tempo tinha ficado demasiado curto, uma vez 
que vários outros artistas subiriam ao palco na 
mesma noite. Era apenas um pretexto para afas-
tar uma estrela em ascensão que estava ávida em 
se afirmar. Da Cruz ainda tentou insistir, mas foi 
impedido pelo proprietário do estabelecimento.

“Fiquei muito chateado, porque, naquela 

mesma noite, tinham sido convidados cantores 
como Tony Django, Melancia de Moz, Roberto 
Isaías, etc. Recordo-me que bebi uma garrafa de 
whisky sozinho e ainda me faltava mais. Fiquei 
com os olhos inchados”.

Apesar do Knock Out, Victor da Cruz não 
deitou a toalha ao chão. Levantou-se, enxugou 
as lágrimas e seguiu para mais um assalto. A res-
posta foi trabalhar mais, compor mais e ensaiar 
mais. Foi nesta altura que produziu músicas 
como “Morena do gueto”, “O grito”, “Quem per-
deu foi você”, “No meio da noite”, “A esperteza 
do chefe”, esta última cantada em língua ronga, 
da zona sul do país.

De resto, de lá até esta parte o músico não 
mais parou de compor, e alimenta agora o sonho 
de gravar suas músicas. “Gostaria de entrar em 
estúdio e gravar meu álbum. Tudo isso requer 
financiamento. Quando tiver sucesso com as 
músicas, pretendo gravar os vídeos”, disse.

Além de lançar o seu primeiro álbum, o músi-
co sonha em ajudar jovens nos bairros da cidade 
de Maputo a desenvolverem talentos que muitas 
vezes ficam adormecidos por falta de estímulo. 
Por isso, passa uma parte do tempo ensinando 
jovens do bairro de Xipamanine a descobrirem 
o que gostam de fazer.

Com 39 anos de idade, o músico espalha ale-
gria, através da guitarra, que leva sempre consi-
go às costas. Defende que o ritmo é um verda-
deiro remédio de descontracção em diferentes 
momentos da vida, e, por isso, uma companhia 
indispensável.

Victor da Cruz: um verdadeiro "pugilista" 
do amor
Dono de uma voz única, Victor 

da Cruz canta e encanta, sempre 
acompanhado pelo som da gui-
tarra que o próprio toca. Tem um 

vasto repertório de músicas românticas e de 
intervenção social. Em qualquer dos con-
textos, o jovem de Xipamanine apresenta-se 
como um “verdadeiro pugilista”.

Victor da Cruz espalhando alegria ao som da guitarra
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INTERNACIONAL
Rei dos zulus apela para a paz 
na África do Sul

“Apelo para a paz”, afirmou Misuzulu 
na televisão estatal, segundo noticiou a 
Agência France-Presse. “Este caos está a 
destruir a economia e são os pobres os 
que mais sofrerão”, acrescentou.

 Os primeiros incidentes ocorreram 
na região dos zulus, onde o antigo 
presidente, Jacob Zuma, também zulu, 
foi preso, na semana passada, após uma 
condenação por desrespeito à Justiça. 
A violência alastrou-se então para 
Joanesburgo.

“Apelo à nação zulu para que cesse 
todos os saques”, afirmou o rei, de 
46 anos, que sucedeu ao seu pai, que 
morreu em Março.

“Estamos a assistir a uma onda 
aterradora que varreu KwaZulu-Natal e 
todo o país. Penso que dá a imagem de 
um povo que perdeu a sua dignidade”, 

lamentou, num discurso alternado 
entre zulu e inglês.

O jovem rei, que lidera 
simbolicamente quase 12 milhões de 
pessoas, acrescentou que “o povo” da 
sua nação “está a cometer suicídio”.

O governo sul-africano destacou 
2.500 militares para apoiar a Polícia 
a conter os distúrbios na província 
de origem de Zuma, KwaZulu-Natal, 
assim como em Gauteng, o motor da 
economia do país. Mas os protestos 
estendem-se a várias outras cidades 
da África do Sul, incluindo Cidade do 
Cabo.

Vários órgãos de comunicação social 
sul-africanos relataram que a população 
civil se armou com armas de fogo, 
alguns até com espingardas automáticas 
e semi-automáticas, bloqueando 
acessos a bairros e montando “postos 
de controlo” para proteger negócios, 
residências e comunidades.

Até ao fecho desta edição, as notícias 
indicavam que pelo menos 72 pessoas 
morreram e mais de 1.200 foram presas 
pelas autoridades em incidentes de 
violência, saques e intimidação, que se 
alastram agora desde o Cabo do Norte 
à província de Mpumalanga, perto de 
Moçambique.

O abastecimento de alimentos e 
combustível em partes de Joanesburgo 
começou a escassear.

O rei dos Zulus, Mi-
suzulu Sinqobile 
kaZwelithini, ape-
lou recentemente 

para um regresso “à paz” na 
África do Sul, palco de pi-
lhagens e distúrbios há quase 
uma semana, apontando que a 
violência “envergonha” os que 
a cometem.

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

Pode repetir o filme 100 vezes, no fim 
Platoon sempre morre

 
A instituição que rege as telefonias 

móveis mostra, definitivamente, estar 
contra os bónus oferecidos pelas 
operadoras, coisas do tipo “paga mil 
e fala de borla e tantas outras”. Mas 
tudo isto para quê? Garganta Funda 
lembra-se que, no passado, a azulinha, 
que tinha muitos bónus, teve que parar 
de os oferecer, porque esta mesma 
instituição se insurgiu contra os bónus, 
para proteger a companhia de bandeira, 
a amarela, e assim equilibrar as coisas. A 
qualidade da azulinha caiu, só que não 
se aperceberam as duas companhias que 
a terceira, “aqueeela”, a vietnamita, estava 
a carregar todos os clientes com as suas 
promoções. Dizem que quando elefantes 
lutam quem sofre é o capim. Depois de 
lutarem tanto aquelas duas companhias 
sobre quem paga o quê a quem, acabaram 
virando os canos para os vietnamitas, 
tendo o regulador como padrinho. Será 
que o povo não pode ter mimos? Ganha 
o quê o regulador ao fazer isso? Acha que 
assim o povo vai regressar à amarelinha 
ou que a azulinha voltará a liderar? Os 
clientes não abandonaram a amarelinha 
à toa. Os serviços são maus. Não se pode 
tratar o cliente com arrogância, cliente 
este que tem escolhas. Por algum motivo, 
os moçambicanos foram deitando fora os 
cartões da amarelinha. É esse trabalho de 
casa que a amarelinha e a azulinha têm 
que fazer, porque perderam clientes para 
os homens que abateram Platoon, o bravo 
do pelotão.

 
Moçambique está mal posicionado?
 
Moçambique tem irmandade com 

os países falantes da língua portuguesa, 
PALOP, CPLP, com os quais comungamos 
da mesma maldição, ou seja, fomos 
colonizados pelo mesmo país. Mas 
também tem uma “irmandade” com os 
países da mesma região, a SADC. Vivemos 
as mesmas lutas, uma região que lutou 
em bloco para acabar com o Apartheid 
na África do Sul. Os vizinhos se apoiaram 
na conquista das independências. Veja 
que Moçambique foi apoiado pela 
Tanzânia, Zâmbia e por sua vez apoiou a 
independência do Zimbabwe e albergou 
o ANC em nosso solo (por conta disso, 
Moçambique teve consequências nefastas, 
Ian Smith ajudou na criação da RENAMO, 
que actuava no corredor da Beira, e a África 
do Sul, de Pieter Botha, deu a facada final, 

deu à RENAMO um cunho de resistência a 
nível nacional). Enfim, a SADC é(ra) uma 
região solidária. Porquê Garganta acha que 
Moçambique pode estar mal posicionado? 
Da mesma forma que Moçambique está 
bem junto aos seus, no caso, nos PALOP, 
a região onde Moçambique está inserido 
na SADC é uma região que só tem países 
falantes da língua inglesa, que igualmente 
partilham do mesmo colono até certo 
ponto, o que faz de Moçambique um 
intruso na região. Eles estão entre si, falam 
a mesma língua, têm os mesmos códigos 
e formas de estar. Durante muito tempo, 
Garganta sempre achou que Moçambique 
era um país querido na região, mas alguns 
acontecimentos põem Garganta com um 
pé atrás, e ganha corpo o pensamento de 
que Moçambique é um intruso entre estes 
países anglófonos. Não é novidade para 
ninguém que Samora tinha divergências 
insanáveis com Kamuzu Banda, antigo 
presidente do Malawi, basta lembrarmos 
que, na viagem fatídica do Presidente 
Samora, este ia a Zâmbia informar à 
região que, ao regressar a Moçambique, 
iria atacar Malawi. Não ia negociar, ia 
informar. Samora se achava querido, e 
todos nós temos este Samora connosco. É 
um facto que o piloto de Samora acreditava 
piamente estar a aterrar em Maputo, com 
direito a uma pequena ornamentação na 
vila de Mbuzini, até porque as coordenadas 
assim indicavam. Quem desviou o avião 
e porquê? Não terá a região, depois da 
ameaça ao Malawi, sentenciado Samora e 
se desfeito de um empecilho? Vale lembrar 
que, em 1982, Samora assinou o Acordo de 
Nkomati com o inimigo comum da região, 
o Apartheid, e, por conta disso, teve que 
escorraçar o ANC (Zuma e companhia) 
de Moçambique (como é que os seis pares 
da região viram isto?). É normal, queria 
paz para o seu país, e pensou: “em vez de 
negociar com cão,  vou dialogar com o 
dono do cão, até porque os países da região 
não me estão a ajudar, alguns até albergam 
o meu inimigo e o Malawi é um deles”. E 
avançou. Nesta questão da insurgência,  
parece que a história se repete, não se 
percebe o posicionamento de alguns países 
da SADC. Às vezes, dá impressão que se 
reuniram por trás e combinaram para 
nos “fatigar”. Uns te mandam negociar 
com os terroristas,  outro manda espiões, 
outros preferem só olhar. É caso para 
Moçambique, nesta fase, avaliar muito 
bem com quem anda,  porque de ajuda 
que vem com mais problemas não estamos 
a “tratar”. Resumindo, quando as coisas 
“amargam”, a irmandade da região deixa a 
desejar.
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A verdade acima de tudo e todos

com cerca de 12 milhões de pessoas, a tribo zulu é das mais expressivas do país


