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Partido com dificuldades de impor 
“novas estrelas”

 Nyusi junta Estados inimigos 
na guerra
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Finalmente, e depois de tanta pressão, 
quer de dentro do partido quer da 
sociedade civil, o Presidente da República 
deu, recentemente, sinal de extrema 
confiança aos governadores de todas as 
províncias do país, reconhecendo, de 
certa forma, o valor que estes têm aos 
olhos do eleitorado.

Ao longo de todo este período em 
que o país tem a chamada governação 
descentralizada, os governadores de 
províncias sempre reclamaram seu 
espaço, que, supostamente, está a ser 
“roubado” pelos secretários de Estado 
nas províncias, figuras que são nomeadas 
pelo Chefe de Estado, diferente do 
governador, que é eleito pela população.

 Há-de ter sido por conta desta 
confiança demonstrada pelo voto 
popular que o Presidente Filipe Nyusi terá 
se lembrado do papel e importância que 
os governadores têm nas comunidades, 
ao ponto de confiar a estes a missão de,  
nesta terceira vaga da Covid-19, serem 
os principais intermediários entre o 
Estado e as populações, transmitindo 
as medidas de prevenção e combate à 
Covid-19. 

Conforme dita o decreto que cria e 
separa as competências dos secretários 
de Estado, o sector da Saúde passou a 
ser da égide da Secretaria de Estado 
na Província, e não do Conselho 
Executivo Provincial. Mas, com o 
deteriorar da situação, notória através 
do cada vez elevado número de 
infecções da Covid-19, Nyusi chamou 
os governadores de todas as províncias, 
e não os secretários de Estado, para, em 
conjunto, encontrarem soluções para 

populações.
Não é novidade que o nosso Estado 

está bastante limitado do ponto de 
vista de presença física (instituições 
e quadros), havendo largos espaços 
geográficos em que ele simplesmente 
não existe, o que é um grande problema, 
pois significa que “outras forças” podem 
implementar suas agendas a seu bel-
prazer. É sabido, aliás, que a implantação 
dos grupos radicais que semeiam terror 
na província de Cabo Delgado deveu-se, 
em parte, à ausência da máquina estatal. 
Nalguns casos, ela não existe, de facto, 
e, noutros, existem apenas instituições 
cuja acção não se faz sentir na vida dos 
cidadãos. Este elemento acabou por ser 
bem explorado pelos jihadistas para 
conquistar a confiança das populações, 
daí ser extremamente difícil hoje 
derrubar os terroristas.

Dito isto, mais do que uma 
simples questão de aprimoramento 
da democracia ou acomodação das 
exigências da Renamo, a descentralização 
tem de ser vista também como uma 
questão de sobrevivência do próprio país. 
É, dentro deste quadro, fundamental 
que o mais alto Magistrado da Nação, 
enquanto garante da Constituição, 
continue a transmitir exemplos que 
promovam o respeito pela lei e pela 
vontade do povo, que é soberano.

De contrário, a sociedade 
moçambicana poderá ter receios 
das próximas “revoluções” da nossa 
democracia, acabando por ficar 
estagnada. Cabe ao PR, em primeiro 
lugar, evitar isso.
                               serodiotouo@gmail.com

travar o violento ímpeto da terceira vaga 
do vírus. Na ocasião,  Nyusi recordou 
aos governadores que estes estão com 
as populações e que deviam ir trabalhar 
com elas para garantir a redução dos 
casos.

 Este pequeno gesto do PR deixou os 
governadores com sentimento de terem 
sido valorizados, porque, na verdade, 
são os governadores que vieram do 
resultado de um sufrágio popular e que, 
por diversas ocasiões, nas diferentes 
áreas, estão sem espaço de acção por 
conta da sombra que lhes é feita pelos 
secretários de Estado.

 Seria desejável, de todo, que o 
Presidente da República e toda a sua 
máquina de governação mantivessem 
essa linha, não só por uma questão 
política, mas, sobretudo, por uma 
questão de respeito aos resultados 
eleitorais das eleições de 2019. Mais do 
que isso, seria um sinal de confiança num 
modelo de governação que, em última 
análise, constitui um passo importante 
para a consolidação da democracia.

É necessário que os detentores do 
poder desmistifiquem a ideia de que a 
governação descentralizada constitui 
uma espécie de oposição ao Governo 
Central. A descentralização, em 
nenhum momento, constitui ameaça 
ao poder central, nem mesmo quando 
dela resulta a eleição de figuras ligadas a 
um partido diferente daquele que lidera 
o país. Pelo contrário, trata-se de um 
importante complemento das acções do 
Governo Central, e devia ser motivo de 
satisfação para todos os moçambicanos 
interessados no bem-estar das nossas 

Nyusi reconhece importância dos 
governadores provinciais
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Filipe Nyusi junta Estados 
inimigos na guerra

ESTARÁ MOÇAMBIQUE DIPLOMATICAMENTE CORRECTO?

Depois de muita relutância, o Go-
verno moçambicano acabou por 
render-se às circunstâncias e so-
licitar apoio militar externo para 

debelar o terrorismo. Entre os países presen-
tes no teatro das operações, dois destacam-se 
dos restantes, pelo seu poder de mobilização. 
Trata-se de Ruanda e África do Sul, com 1000 
e 1500 homens, respectivamente. Este não é, 
contudo, o único dado que os coloca à parte. 
É que os dois Estados estão longe de ter rela-
ções bilaterais cordiais e parecem olhar para 
a missão de Cabo Delgado como uma oportu-
nidade de demonstração de superioridade de 
um em relação ao outro.

A intervenção militar externa em Cabo Delgado é uma 
realidade desde 09 de Julho, dia em que um contingente de 
1000 homens (militares e polícias) partiu do Ruanda em di-
recção àquela província do norte de Moçambique, que lida 
com a insurgência há mais de três anos. Recentemente, o 
Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, autorizou a mo-
bilização de cerca de 1500 soldados para a mesma região.

A intervenção ruandesa acontece ao abrigo de um 
acordo bilateral entre Maputo e Kigali, cujos contornos não 
foram tornados públicos. Já a presença da vizinha África 
do Sul surge no contexto do pacto de defesa mútua dos 
Estados-membros da Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), depois da Cimeira Extraordi-
nária da SADC, havida no dia 23 de Junho, ter aprovado o 
mandato da Missão da Força em Estado de Alerta do bloco 
regional ao país.

Os dispositivos legais que justificam a presença das duas 
tropas em referência constituem um claro divisor de águas, 
mas não é o único nem sequer é o mais relevante. Mais im-
portante serão as tensas relações entre os dois protagonis-
tas, e que provocam temores de que possa haver alguma 
desarticulação no teatro das operações, com potencial para 
comprometer a missão.

Não se sabe se por distracção ou negligência, mas Mo-
çambique junta em Cabo Delgado duas forças que até já 
estiveram de lados opostos na guerra da República Demo-
crática do Congo,  com a África do Sul a apoiar as forças 
governamentais e o Ruanda a apoiar as milícias e, desen-
volvimentos muito recentes sugerem que a rivalidade en-
tre ambos está longe de chegar ao fim. Basta, por exemplo, 
lembrar que a África do Sul reagiu mal à chegada dos ruan-
deses a Cabo Delgado, por considerar que tal não devia ter 
acontecido antes da entrada em cena das forças da região.

“É lamentável que este envio aconteça antes do posi-
cionamento das tropas da SADC, porque independente-
mente de quais sejam as relações bilaterais entre o Ruanda 
e Moçambique, seria de esperar que o Ruanda fosse para 
Moçambique no contexto de um mandato conferido pe-
los chefes de Estado da região da SADC”, disse a ministra 
da Defesa da África do Sul, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, em 
entrevista à SABC.

A África do Sul é o líder regional da África Austral e 
procura fazer valer essa posição, daí ter se batido muito 
para que fosse ela a comandar a Força em Estado de Alerta 
da SADC, pretensão que, ao que se diz, não coincide com o 
desejo de Moçambique. Por sua vez, o Ruanda, reconheci-
do internacionalmente como exemplo de desenvolvimen-
to, pretende manter-se na curva ascendente e projectar-se 
como uma potência em África.

As circunstâncias apontam, portanto, para uma luta 
por protagonismo em Moçambique, apesar de o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, ter garantido, no passado dia 25 
de Julho, haver uma estrutura de comando “previamente 
aprovada”, que vai garantir que “não haja atritos entre as 
diversas forças internacionais que possam vir a ser empe-
nhadas no nosso país”.

 
As incursões de Kagame na terra do rand

Há uma ideia generalizada de que a SADC não está 
nada confortável com a presença do Ruanda em Moçam-
bique. Porém, acredita-se, em alguns círculos de opinião, 
que este sentimento de insatisfação seja apenas da África 
do Sul, que, alegadamente, pretendia ter papel de maior 
destaque em Cabo Delgado, onde, de resto, tem interesses 
económicos. Mas não é de descartar a possibilidade des-
te incómodo ter sido aguçado pela má relação com aquele 
país da região dos Grandes Lagos, parceiro aparentemente 

preferencial de Filipe Nyusi na luta contra o terrorismo.
Os laços entre Pretória e Kigali estão em acentuada 

deterioração desde 2013, na sequência do assassinato de 
Patrick Karegeya, um antigo chefe dos serviços secretos do 
Ruanda, que foi acusado, em 2006, de “insubordinação e 
deserção ”. Karegeya, que pertencia ao partido Congresso 
Nacional Ruandês (RNC), vivia exilado na cidade de Joa-
nesburgo desde 2007, e a sua morte foi imputada ao regime 
de Paul Kagame. Na altura, o estadista ruandês refutou a 
acusação, mas declarou que o governo ruandês gostaria de 
tê-lo feito. No entanto, o seu primeiro-ministro, Pierre Ha-
bumuremy, escreveu no Twitter que “trair os cidadãos e o 
país que fez de si um homem sempre tem consequências”.

Em Fevereiro deste ano (2021), foi a vez de Seif Bam-
poriki, outro membro do RNC, ser assassinado, desta 
feita na Cidade do Cabo, onde desenvolvia actividades 
comerciais.

“Podemos confirmar que o nosso camarada foi mor-
to. Estamos de luto. Estamos conscientes de que com cada 
luta há sacrifícios e que os ruandeses estão sozinhos no 
mundo”, disse Etienne Mutabazi, porta-voz do RNC na 
África do Sul, ao portal sul-africano News24, numa decla-
ração citada pelo portal “Minuto ao Minuto”.

Já em 2010, tinha sobrevivido a duas tentativas de 
assassinato, também na África do Sul, o antigo chefe do 
Exército ruandês, Faustin Kayumba Nyamwasa.

Apesar de muito elogiado pela “restauração” do Ruan-
da após o genocídio de 1994, Paul Kagame é bastante cri-
ticado por, alegadamente, encetar perseguições contra os 
seus opositores políticos.

Espionagem a Ramaphosa

No passado mês de Julho, surgiu mais um ingrediente 
para apimentar as já críticas relações entre os dois Estados. 
O Ruanda foi acusado de espionar cerca de 3500 pessoas 
na África do Sul, entre políticos, jornalistas e activistas. Da 
extensa lista dos supostos alvos, um nome chama atenção: 
Cyril Ramaphosa.

O estadista sul-africano terá sido visado pela suposta 
espionagem, feita através de uma tecnologia israelita, de-
nominada Pegasus. “É claro que não estamos satisfeitos 
por saber que fomos alvo, porque acreditamos que isso 
não só infringe a privacidade do Presidente como também 
a soberania deste país”, assim reagiu a ministra interina na 
presidência, Khumbudzo Ntshavheni, citada pela DW.

O Governo da África do Sul confirmou ter aberto uma 
investigação para apurar os contornos da suposta espio-
nagem, mas Ruanda apressou-se a negar as alegações, 
referindo que as mesmas visam “causar tensões entre o 
Ruanda e outros países”, bem como “semear desinforma-
ção sobre o Ruanda a nível interno e internacional”.Cyril Ramaphosa, Presidente da África do Sul

Paul Kagame, Presidente do Ruanda

Texto: Amad CandaD&F
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Frelimo com dificuldades de impor 
“novas estrelas”

APARENTE QUEDA A TODOS OS NÍVEIS

Na edição antepassada, o Dossiers 
& Factos fez referência ao suposto 
menor capital político de Roque 
Silva – quando comparado com 

os anteriores secretários-gerais da Frelimo – 
como o principal factor por detrás das críti-
cas incisivas que lhe têm sido feitas, em virtu-
de de ter cometido um “erro” que fora antes 
cometido pelos seus antecessores – a rejeição 
de candidatos voluntários. Sucede que a que-
da de “qualidade política” dentro do Partido 
Frelimo vai, aparentemente, para além da fi-
gura do secretário-geral, sendo visível tam-
bém ao nível do Secretariado do Comité Cen-
tral da Frelimo.

Tal como todas as organizações com mais de 
50 anos de existência, a Frelimo – vai completar 
60 anos em 2022 – está a braços com um dile-
ma interessante de se acompanhar. Se, por um 
lado, urge concretizar a transição geracional, 
até como forma de assegurar que o partido seja 
visto como “actual” e assim cativar o eleitorado 
mais jovem, por outro, há uma necessidade de 
garantir que a referida transição seja feita com 
a devida qualidade.

A popularidade da maior força política na-
cional assenta sobretudo na saga libertadora 
desencadeada em 1964, que culminou com a 
proclamação da Independência Nacional, em 
1975, no mítico Estádio da Machava. Por conta 
deste feito heróico, uma grande franja de mo-
çambicanos considera ter uma “eterna dívida 
de gratidão” para com a formação política em 
que se transformou o movimento que pôs fim 
à dominação colonial portuguesa.

Aproveitando-se disso, a Frelimo consoli-
dou-se como partido dominante em Moçam-
bique, e o capital político dos heróis da Luta de 
Libertação Nacional não deixou de desempe-
nhar um papel crucial na legitimação do parti-
do junto às massas. O peso histórico de figuras 
como Joaquim Chissano, Armando Guebuza 
ou dos já falecidos Samora Machel, Marcelino 
dos Santos, entre outros cujos trajectos se con-
fundem com a própria história da Frelimo, foi, 
certamente, determinante neste processo.

Com o passar do tempo, novas gerações de 
moçambicanos nasceram e, por razões apa-
rentemente óbvias, parecem não se identificar 
tanto com as míticas figuras do partido e com 
uma parte daquelas que brilharam imediata-
mente a seguir – a geração 08 de Março. Como 
tal, o partido viu-se “obrigado” a criar novas 
“estrelas”, o que passa necessariamente por 

uma maior aposta no “sangue novo”.
 

Gráfico mostra-se decrescente

Os históricos não duram para sempre, mas 
os seus feitos prevalecem, acabando, inclusive, 
por ofuscar os novos rostos que vão emergin-
do. Provavelmente, nenhum outro presidente 
da Frelimo poderá se aproximar aos níveis de 
popularidade de Samora Machel, cujo carisma 
é reconhecido por todos. Mas o fosso entre o 
primeiro Presidente de Moçambique, por um 
lado, e Joaquim Chissano e Armando Guebu-
za, por outro, poderá ter sido camuflado pelo 
facto de também os dois últimos estarem liga-
dos à Luta de Libertação Nacional.

É a partir de 2015 que se começam a notar 
as diferenças de “currículo” no partido, com a 
ascensão de Filipe Nyusi ao poder, uma figura 
que não participou da luta de libertação. Nyusi 
“personificava”, deste modo, uma transição ge-
racional necessária e que se estende, ainda que 
de forma tímida, a outros órgãos do partido. 
Na edição 423, explicámos as diferenças que 
colocam Roque Silva numa situação de apa-
rente inferioridade em relação aos seus prede-
cessores, – Manuel Tomé, Armando Guebuza, 
Filipe Paunde e Eliseu Machava – mas o mes-
mo se pode dizer do núcleo duro que o cerca 
(Secretariado do Comité Central da Frelimo).

De 1995 a 2002, Manuel Tomé liderou um 
secretariado composto por figuras como Lau-
rinda Kanji, Bernardo Xerinda, Conceita Sor-
tane, Eliseu Machava, Amélia Sumbana, Afon-
so Camba e Xazarda Orá. Trata-se de um grupo 
com alguns nomes de peso, e que dificilmente 
passam despercebidos. À partida, Eliseu Ma-
chava (que mais tarde seria secretário-geral) 
e Conceita Sortane (ex-ministra da Educação 
e actual vice-chefe da Brigada da Frelimo em 

Sede do Partido Frelimo

Texto: Dossiers & FactosD&F

Samora Machel foi o sucessor de Eduardo Mondlane na 
liderança da Frelimo

Continua na Pag 17
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O pelouro dos problemas sem fim
MINISTÉRIOS DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Aquele que é, do ponto de vista es-
tratégico, um dos mais importan-
tes ministérios do país, é, ao mes-
mo tempo, um antro de problemas 

sem fim. As grandes empresas públicas liga-
das ao pelouro estão já há alguns anos numa 
situação de insustentabilidade, e só as recor-
rentes injecções do Estado asseguram a sua 
sobrevivência. A estas, adiciona-se o Instituto 
Nacional dos Transportes Rodoviários (INA-
TRO), que tem sido, com alguma frequência, 
associado a escândalos de corrupção.

As Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), a Mo-
çambique Telecom (Tmcel) e o Instituto Nacional dos 
Transportes Rodoviários (INATRO) têm em comum 
não só o facto de serem instituições tuteladas pelo Mi-
nistério dos Transportes e Comunicações, mas também 
a circunstância de frequentemente constituírem man-
chetes nos jornais, por razões pouco abonatórias.

As primeiras duas estão tecnicamente falidas e não 
conseguem apresentar resultados positivos, apesar de, 
teimosamente, o Estado, através do Instituto de Gestão 
das Participações do Estado (IGEPE), fazer constantes 
injecções financeiras. O INATRO, por sua vez, não se 
consegue livrar da imagem de “instituição corrupta”, e 
dificilmente ficará isento de responsabilidades perante 
o galopante recrudescimento dos acidentes rodoviários.

São problemas antigos com que Janfar Abdulai tem 

de lidar, mas nenhum dos seus predecessores conse-
guiu, de facto, solucioná-los. Vamos em partes.

Tmcel: um “casamento” infeliz?

Em Janeiro de 2019, foi concretizada a fusão da Mo-
çambique Celular e Telecomunicações de Moçambique, 
acto que resultou na Tmcel. Era o fim de um processo 
iniciado em 2016, e que visava, fundamentalmente, sal-
var duas empresas cujas contas estavam no vermelho.

O site “Economia e Mercado” cita declarações pro-
feridas pelo Primeiro-ministro, em 2015, aquando de 
uma visita às duas empresas, dando conta que só a TDM 
precisava de 500 milhões de dólares para ultrapassar a 
crise financeira em que se encontrava.

O mesmo órgão referia que, em 2015, a empresa 
de telefonia móvel tinha dívidas em todos os princi-
pais bancos nacionais e estrangeiros, sendo os maiores 
compromissos com o Millennium BIM (729 milhões de 
meticais), Standard Bank/ABSA Bank (372 milhões de 
meticais) e Banco Comercial e de Investimentos – BCI 
(320 milhões de meticais).

Se a TDM não se conseguiu ajustar a um contexto 
em que o telefone fixo caiu em desuso, a Mcel, apesar 
de pioneira no mercado moçambicano, não conseguiu 
resistir à concorrência das privadas Vodacom e Movitel. 
O jornal @Verdade escrevia, em 2017, que desde 2012 a 
Mcel não gerava dividendos para o seu único accionista, 
o Estado moçambicano, mercê da redução significativa 
do seu volume de negócios, que, de 2012 a 2015, caiu de 
9 biliões de meticais para 6 biliões de meticais.

Para muitos fazedores de opinião, sempre foi claro 
que a queda da Mcel não se explica apenas com o sur-
gimento de novos players, até porque a telefonia mó-
vel estatal, fundada no ano de 1997, se tinha mostrado 
inovadora até então. Basta recordar que foi pioneira nos 
serviços da banca móvel, através da plataforma M-kesh. 
A verdadeira razão, defendem os sectores críticos da 
sociedade, é a promiscuidade entre a empresa e as eli-
tes do partido no poder, que terão encontrado naquela 
importante empresa uma “vaca leiteira”, a qual sugaram 
até o tutano.

Foi com o intuito de travar esta espiral decrescen-
te que o Conselho de Ministros decidiu reestruturar as 
duas empresas, fundindo-as. Não se sabe se a medida 
produzirá os frutos desejados, mas, para já, os sinais são 
pouco animadores. Em Junho do presente ano, ficou-
-se a saber que a Tmcel tem uma dívida de 600 milhões 
de meticais, decorrente do não pagamento do contrato 
de interligação entre as duas operadoras. A Vodacom 
chegou mesmo a ameaçar cortar a interligação, mas a 
mediação do Instituto Nacional das Comunicações de 
Moçambique impediu que tal acontecesse.

As cada vez mais frágeis “Linhas Aéreas”

Tal como a Tmcel, a empresa Linhas Aéreas de 
Moçambique está de rastos, razão pela qual está a ser 
intervencionada pelo IGEPE. Nos últimos tempos, a 
empresa tem vindo a perder a confiança dos utentes, 
devido aos frequentes incidentes. Só este ano, já foram 
reportados três, sendo que dois tiveram lugar no mes-
mo mês. Em Fevereiro, um Boeing 737-700 derrapou e 
saiu da pista no Aeroporto de Quelimane, na província 
central da Zambézia. Em Junho, concretamente no dia 
9, outro aparelho perdeu os vidros frontais em pleno 
voo, obrigando os pilotos a voltar à pista. Já no dia 27, 
um voo de Tete a Maputo teve de ser cancelado por sus-
peitas de anomalia.

Este é o lado tangível dos problemas da companhia 
de bandeira, e indicia uma situação de crise que se tor-
nou indisfarçável. Em Abril do presente ano, o Dossiers 
& Factos revelou que a LAM chegava a operar apenas 
com uma aeronave, que, por conta da sobrecarga, já 
não era submetida à recomendável assistência técnica, 
facto que pode explicar a cada vez mais comum ocor-
rência de incidentes.

Nessa altura, a empresa acabava de alugar um Bom-
bardier Q400, com capacidade para transportar até 74 
pessoas na classe económica. O referido aparelho che-
gou a ficar pelo menos um mês sem voar, mas a LAM 
já pagava  o seu aluguer.

Os problemas financeiros da LAM levaram, por 
exemplo, à suspensão, ainda este ano, do voo Maputo-
-Lisboa-Maputo. Através de um comunicado de im-
prensa, a empresa fez saber que a decisão resultava da 
“fraca afluência de passageiros, o que torna a operação 
dispendiosa e pouco rentável para a empresa”.

Considerada “saco azul” do Partido Frelimo, a LAM 
anda também envolta em escândalos de corrupção e 
má gestão. Em 2009, adquiriu dois aviões da brasileira 
Embraer, no valor de 31.1 milhões de dólares, mas o 
preço real dos aparelhos, de acordo com o Ministério 
Público, era de 30 milhões de dólares.

Tudo indica, portanto, que o preço das aeronaves 
foi inflacionado, alegadamente em benefício do então 
ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zu-
cula, e Mateus Zimba, um suposto intermediário.

A sentença deste caso devia ter sido proferida no 
dia 22 de Julho, mas foi adiada para uma data a anun-
ciar. O Ministério Público pede a condenação dos ar-
guidos e uma indemnização no valor de 73 milhões de 
meticais a favor do Estado, enquanto a defesa pede a 
absolvição de todos.

 
INATRO: Um rosto novo para problemas antigos

Outra dor de cabeça no Ministério dos Transportes 
e Comunicações são os respectivos institutos, com o 
Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (INA-

Não se afigura nada fácil o desafio de Janfar Abdulai no 
MTC

Texto: Amad CandaD&F

Continua na Pag 06
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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

TRO), ex-INATTER, à cabeça. Esta instituição parece 
ter um certo magnetismo com a corrupção, como atesta 
a recente detenção de 16 funcionários em conexão com 
esquemas de venda de cartas de condução a indivíduos 
que nem sequer frequentaram escolas de condução.

De resto, estará (também) aqui a causa da prolifera-
ção de condutores inábeis, com consequências catastró-
ficas nas estradas nacionais, como se tem visto ao longo 
deste ano. Esta entidade falha, num primeiro plano, por 
licenciar fraudulentamente pessoas alegadamente sem 
preparação e, num segundo plano, por abdicar de fisca-
lizar a atividade rodoviária.

Limitando a sua acção à emissão de cartas de con-
dução e livretes, a instituição demitiu-se também das 
suas responsabilidades no ramo do transporte ferroviá-
rio. Aliás, na prática, ao extinguir o INATTER e criar o 
INATRO, o Governo pretendia retirar legalmente o sec-
tor ferroviário da alçada deste instituto, abrindo espaço 
para a criação de um Instituto Ferroportuário – projec-
to em carteira – para fazer aquilo que o INATTER não 
conseguiu fazer.

A actuação do INATRO tem sido questionável a to-
dos os níveis. O processo de licenciamento de condu-
tores, por exemplo, virou um autêntico embaraço quer 
para as escolas de condução quer para os candidatos a 
condutores. O facto é que as coisas não correm a con-
tento, porque os vários sistemas em uso na instituição 
colapsam sistematicamente. Trata-se, concretamente, 
dos sistemas de captação de dados e de gestão financei-
ra, pelos quais o INATRO paga a peso de ouro.

Tudo isso ocorre perante o olhar impávido dos di-
rigentes da instituição, atitude que se confunde com 
proteccionismo. Fontes ligadas à instituição confiden-

ciaram ao Dossiers & Factos que tal decorre do facto 
de os contratos rubricados com as diferentes empresas 
que fornecem os sistemas beneficiarem alguns gestores, 
num esquema que, ao fim e ao cabo, lesa o Estado e seus 
contribuintes.

 A “bolada” da digitalização

É também no pelouro dos Transportes e Comuni-
cações que se assiste à “negociata” em torno da migra-
ção digital da rádio e televisão, beneficiando a multina-

cional chinesa Startimes, num processo nebuloso que 
pode culminar com a exclusão de parte das televisões 
nacionais do processo migratório, colocando em cau-
sa o sagrado direito de acesso à informação. Em causa 
estão as altas taxas (oito mil dólares em 2021 e 17 mil 
dólares a partir de 2022) que a empresa de Transporte, 
Multiplexação e Transmissão (TMT), controlada pela 
Startimes, se propõe cobrar pela transmissão dos con-
teúdos televisivos.

Na prática, a Startimes abocanhou a TMT, que, ape-
sar de ser uma empresa com uma estrutura accionista 
dominada por capitais públicos (60% divididos entre 
RM e TVM), é gerida pelos chineses. Com os seus 40%, 
a Startimes tem o direito de nomear o diretor-geral da 
TMT, que é a pessoa que preside a gestão e coordena 
o funcionamento da empresa; organiza e implementa 
o plano anual de negócio e o plano de investimento; 
elabora o plano interno de gestão da empresa e gere o 
orçamento da empresa. Actualmente, o diretor-geral da 
TMT é a mesma figura, de nacionalidade chinesa, que 
dirige a Startimes.

As estatais TVM e RM têm o direito de indicar, em 
conjunto, um administrador, que é o PCA, mas sem po-
deres executivos. A fiscalização dos negócios e contas 
da TMT é exercida por um conselho fiscal composto 
por três membros efectivos, sendo que, no mínimo, um 
deve ser chinês, indicado pela Startimes.

Tudo isso aconteceu sob olhar impávido do regula-
dor das telecomunicações, o INCM, que recentemente 
anunciou a limitação dos bónus oferecidos pelas empre-
sas de telefonia móvel.

No ministério dos Transportes e Comunicações, a 
empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique é 
das poucas que, aparentemente, vai apresentando bons 
resultados. Em 2020, por exemplo, os lucros da empresa 
ascenderam aos 2.2 mil milhões de meticais.

 A fusão parece não ter sido suficiente para salvar Mcel e TDM

Crise na LAM reflecte-se na diminuição da frota
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“A bala não escolhe a vítima, mas o atirador sim”
 
Definir a essência de um ser humano é muito 

mais que o analisar pelo sorrir, andar ou pelo que 
diz (às vezes) – o que me remete a repensar na sua 
própria criação. Não me vou alongar na discussão 
de que “o homem vem das mãos de Deus” ou mes-
mo que “o nada nunca existiu”. O ponto importante 
no meio de tanta discussão é que o Homem existe 
e ele vai se metamorfoseando a cada dia que passa. 
Vai se tornando cada vez mais camaleão (difícil de 
distinguir a sua “cor” verdadeira) e ao mesmo tem-
po mostrando que é, por natureza, um ser insaciá-
vel ou insatisfeito.

Acredito que, particularmente nós os países em 
vias de desenvolvimento, precisamos remodelar a 
nossa perspectiva de vida, seja ela política, econó-
mica ou social, de forma a perceber o impacto das 
atitudes que vamos tomando e as consequências 
das decisões que tomamos num futuro próximo. O 
nosso erro, neste caso, é pensarmos, previamente, 
no presente e nos limitarmos em viver o hoje sem 
pensar que o amanhã precisa ser preparado.

Lutar por uma causa, seja ela humanitária, po-
lítico-social, etc., significa muito mais que lutar 
por nossos direitos, porque é, ao mesmo tempo, 
uma demonstração de interesse em fazer com que 
os próximos não sofram tantas represálias ou in-
justiças por fazerem parte de uma sociedade. Tais 
“represálias” que podem ser vistas no contexto de 
guerras raciais, xenofobias, guerras étnicas, religio-
sas e preconceitos.

Este pensamento faz-me remontar à ideia de 
que o ser humano se limita a viver a sua plena liber-
dade quando ele decide viver em sociedade. Porém, 
a sociedade é, ao mesmo tempo, num sentido (con-
traditório), um “elemento” que fortifica a essência 
de um ser. Poderia dizer que a sociedade é um mal 
necessário? Não sei. Na verdade, não posso me co-
locar a pensar nisso agora. É preciso sim perspecti-
var um futuro olhando para aquilo que se faz, que 
se reporta e que vivemos a cada dia: Essa sim é a 
fórmula para perceber o que vem pelos próximos 
tempos.

O ponto essencial de debate é exactamente o 
surto contínuo e frequente de diversos atropelos de 
liberdades individuais ou ainda contenciosos que 
põem em causa o desenvolvimento dos Estados. 
É possível falarmos agora da guerra intra-Estados 
(dentro dos Estados) como forma de retrocesso do 
desenvolvimento sustentável? Óbvio que sim, vive-
mos num cenário em que o diálogo é um pacote 
comprado em tempos de limpar os lábios já aver-
melhados de tanto comer carnes. O diálogo deixou 
de ser um elemento fulcral para a essência de defi-
nição de um Estado e suas prioridades.

É preciso perceber que quando falo de “Do hu-
manismo ao reptilismo feroz”, pretendo proble-
matizar (problematizando) a questão de guerras 
inventadas para justificar determinadas atitudes, 
“programadas” como “soluções” para tais atitudes 
previstas. Ou seja, vivemos um cenário em que a 
guerra não pode ser vista simplesmente no contex-
to arma contra arma. Precisamos, sim, perceber a 
guerra no conflito psicológico.

Nos últimos tempos, as guerras que mais me 
amedrontam não são as guerras de armas contra 
armas, mas sim guerras ideológicas, guerras psi-
cológicas. É inquestionável que o que vai parar as 
guerras não são as armas, mas sim mentes produ-
tivas, capazes de criar pensamentos sustentáveis e 
inovadores, perspectivando sempre um futuro mais 
cómodo.

Coloco-me a falar da guerra psicológica porque 
é dessa forma que facilmente se abatem batalhões, 
exércitos ou legionários, assim como a crença de 
uma sociedade que facilmente crê no que ouve e 
vê. A estratégia de batalha é muito fácil de enten-
der quando lemos Sun Tzu (In “A Arte da Guerra”), 
que nos diz que precisamos transformar o medo em 
coragem para derrotar o inimigo, mas, no contexto 
actual, vivemos um outro cenário.

A ideologia de uma guerra deixou de ser frontal, 
corpo a corpo. Estamos numa era em que a guer-
ra é projectada virtualmente, naquilo que baixa-
mos, que fazemos upload nas nossas redes sociais 
e naquilo em que fazemos links: é sem dúvidas um 
momento de incertezas perante tudo quanto existe. 
Mas não se pode deixar de acreditar na mudança 
de mentalidades. Se isso acontecer, então o mundo 
estará mesmo entregue, e vamos fazer com que Lú-
cifer (se ele for de verdade o diabo - o mau da fita) 
fique mais orgulhoso de nós.

Como viver neste cenário? Não há fórmulas 
secretas. Não há uma luz tão encantadora do que 
aquela que aparece na escuridão em momentos de 
medo. Mas precisamos perceber que certas luzes 
somente servem para iluminar-nos e tornar-nos al-
vos fáceis de abater. Esta é a nova ordem mundial: 
Destrua o que te impede de progredir… assim eles 
pensam.

Soluções? Não as prevejo para tão cedo, se não 
persistirmos. A solução para que o cenário se mo-
difique é esperarmos que surja uma nova geração, 
mas, enquanto isso não acontece, deve-se ir crian-
do mecanismos para que o que existe não seja des-
truído enquanto assistimos. É preciso perceber que 
o papel de fazer mudança não é só do político, pois 
cada um precisa engrenar na derradeira aventura, 
que é a de fazer algo que justifique a sua crença na 
mudança dos cenários.

Mas e os media, onde eles ficam nessa história? 
Eles ficam onde sempre estiveram. Há bom e mau 
jornalismo. O mau seria obviamente o que é trans-
formado para cumprir ordens, agradar elites, ocul-
tar verdades, ainda que isso ofusque a realidade das 
coisas. O “bom” jornalismo? Vou preferir acreditar 
que é aquele que traz à tona as verdades que preci-
sam ser do conhecimento das sociedades. Mas há 
um porém, como medir ou identificar o bom do 
mau jornalismo? Fica difícil, porque até reporta-
gens feitas sobre direitos humanos, algumas são 
programadas, forjadas e totalmente maquilhadas 
(sobre o jornalismo falo mais no meu artigo “O jor-
nalismo de maquilhagem”, a publicar nos próximos 
tempos).

Olhando para o contexto moçambicano, temos é 
que acreditar que estamos num país com boas e óp-
timas promessas de crescimento, caso se desista dos 
conflitos. Moçambique é, sem dúvidas, um país que 

tem óptimas condições para ser uma “Nova Iorque” 
de África. Mas para isso precisamos de criar me-
canismos para cessar mentalidades belicistas que 
põem em causa o rumo do desenvolvimento.

Por exemplo, as guerras do Save e Gorongosa 
são provas, primeiro, de que há fraqueza, como Es-
tado e como governo, em resolver problemas que 
nos apoquentam internamente (conflitos intra-
-Estado). Segundo, se houvesse uma nova coloni-
zação, os partidos nacionais (ou países africanos) 
dificilmente se uniriam para lutar contra o inimigo. 
Mas é importante perceber que a questão de ódios 
partidários, às vezes, é como uma cara cheia de 
maquilhagem, basta um calor e sol forte para fazer 
derreter tudo e mostrar a verdadeira identidade, ou 
seja, pode haver muita falsidade no ódio que se tem 
revelado entre os partidos.

É essencialmente um cenário em que a progra-
mação dos factos consolidou o modo de vida das 
sociedades. Não só falo de Moçambique, como po-
deria falar de Angola, do controlo de José Eduardo 
dos Santos sobre o “ouro” angolano, assim como 
poderia mencionar Jammeh. É questão de parar-
mos para repensar África numa perspectiva mais 
interna, realista e individualizada. Porque os con-
flitos, alguns, são provas concretas de atitudes de 
infiltrados exteriores que são programados para 
destruir Estados.

Há um olho em cada Estado programado para 
destruir o desenvolvimento dos países. Aí é que 
está o cerne da questão: África precisa libertar-se, 
pensar com suas próprias mentes e visualizar o seu 
próprio mapa de desenvolvimento.

Não há dúvidas de que não é a bala que escolhe a 
vítima, mas sim o atirador. Este pensamento surge 
na ideia de que os alvos são metas planificadas que 
muitas vezes até a bala “perdida” já tinha sido pro-
gramada para atingir.

Mas a ferocidade humana vai além disso, as 
guerras raciais são provas concretas. A perseguição 
contra os gays e lésbicas (LGBT) é um crime que 
ainda não se tornou preocupação mundial, mas é 
um sinal do fim dos tempos. A xenofobia, prova da 
fraqueza dos povos em resolver problemas, é um 
sinal de que os negros continuam aceitando ser os 
homens da selva, que brincam de saltitar nas árvo-
res das florestas.

A xenofobia (luta de negro contra negros) mos-
tra o lado mais selvagem quando se queima gente 
em pneus... facadas, etc. Será isto sinal do apoca-
lipse? Não. O apocalipse é para os deuses... divinos. 
A xenofobia é sim uma chacina, demonstração da 
ferocidade do ser humano.

É preciso mudar de perspectiva e encarar o 
mundo como um desafio que surge para marcar o 
rumo das coisas. Quando falo do rumo das coisas, 
refiro-me à necessidade de perceber que a necessi-
dade (passe a repetição) de lutar por um desenvol-
vimento das sociedades é uma realidade que deve 
ser agarrada de braços firmes, de forma a imple-
mentar mecanismos para minimizar as disparida-
des, sejam elas a nível das oportunidades, direitos 
ou deveres, assim como nas liberdades individuais.

 
Sérgio dos Céus Nelson

DO HUMANISMO AO REPTILISMO FEROZ

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson

OPINIÃO 
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É possível o combate à corrupção no 
país!

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 

Em algum momento, referimo-
-nos à vontade do PR de combater e 
erradicar a corrupção no país como 
uma vontade sem pernas para andar, 
em virtude de os respectivos instru-
mentos de combate encontrarem-se 
demasiadamente enferrujadas e bem 
corroídos, sem nenhuma estratégia 
para se camuflarem em combatentes 
de um mal que se instalou na socieda-
de moçambicana.

Alguns temem agir, porque já são 
demasiadamente conhecidos como 
parte da rede de corrupção, são a 
solução em tudo e em todos os sec-
tores da vida pública, bastando que 
o aflito fale bem alto. Portanto, são 
quadros comprometidos com a cor-
rupção e não com o bem-estar dos 
moçambicanos.

Parece haver alguns homens e mu-
lheres com uma ferrenha vontade de 
colaboração com o Chefe do Estado 
no sentido de pôr cobro a este mal 
social denominado corrupção. Na se-
mana finda, assistiu-se a um algemar 
de alguns indivíduos da PRM envolvi-
dos em esquemas de cobranças ilícitas 
aos transportadores semi-colectivos.

Alguns elementos da PRM, apesar 
do reiterado apelo da autoridade su-
perior para que os agentes da Polícia 
de Protecção não se metam no tra-
balho da Polícia de Trânsito, aqueles, 
por iniciativa própria, e guiados pela 
vontade de extorquir, têm-no feito 
sem qualquer receio. Interpelam con-
dutores de semi-colectivos e condu-
tores jovens de viaturas singulares, 
exigindo todo o tipo de documentos. 
Alguns desses agentes nem sequer 
têm noção de como se conduz uma 

viatura.
Todos os ministros do Interior fo-

ram sempre contundentes ao afirmar 
que a solicitação de documentos a 
um condutor era da competência ex-
clusiva da Polícia de Trânsito e nunca 
da Polícia de Protecção, porém, esta 
tem feito ouvidos de mercador, trau-
matizando tudo e todos na via públi-
ca, com o objectivo único de cobrar 
algum valor, que nem chega a ser útil 
à sua família.

A acção de combate à corrupção 
que culminou com a detenção de 
alguns polícias atormentou alguns 
chapeiros, que se viram na contin-
gência de produzir áudios e passa-
rem a outros condutores, alertan-
do-os para que evitassem entregar 
dinheiro aos polícias, porque a situa-
ção estava mal.

Nos seus áudios, os condutores 
dos semi-colectivos alertam aos seus 
pares e proprietários destes meios de 
transporte para que, caso o carro não 
esteja em condições mecânicas e do-
cumentais, se coíbam de ir à via pú-
blica, porque  “a coisa está preta na 
estrada”. E diz mais o tal áudio: “é me-
lhor que vos passem multa para irem 
pagar do que entregarem dinheiro 
que vos pode custar a liberdade”.

Seria correcto e desejável que esta 
operação também fosse levada a 
cabo noutros sectores amplamen-
te referenciados como vulneráveis à 
corrupção. Quem não sabe que os 
testes da Covid-19 e as respectivas 
vacinas são administradas em casas 
particulares pelo pessoal de saúde, 
usando material retirado de unida-
des sanitárias públicas?

Este procedimento de algumas 
pessoas ligadas à saúde prejudica so-
bremaneira o esforço do Governo de 
reduzir os níveis de infecção pela Co-
vid-19, infecções que, nas zonas urba-
nas, têm sido incontroláveis, por con-
ta da desobediência da população, 
que promove festas e outros eventos, 
diariamente, como se a vida fosse ou 
dependesse de tudo isso.

Na época de exames escolares, se-
ria bom que os canos fossem vira-
dos para o sector da Educação, para 
se desmascarar as redes de venda de 
falsos ways à porta das escolas, acto 
que, várias vezes, têm deitado abai-
xo o esforço que os professores em-
preendem na sala de aulas para que 
os alunos possam ter conhecimentos 
suficientes para fazer jus aos exames.

As cidades de Maputo e Matola 
apanharam-se de susto e as estradas 
registaram uma movimentação or-
deira enquanto as autoridades se fa-
ziam sentir na via pública, à paisana. 
A Polícia de Protecção retirou-se mo-
mentaneamente da via pública. Creio 
que mesmo os comerciantes, que 
também sofriam tanta pressão, estão 
a sentir algum alívio.

A nossa expectativa é que esta ac-
ção tenha vindo para ficar e alivie o 
povo da pressão a que é sujeito. Os 
transportadores sempre se queixa-
ram de estarem a sofrer cobranças 
ilícitas feitas pela Polícia Camarária, 
pela Polícia de Trânsito e ainda pela 
Polícia de Protecção. E diziam que só 
trabalhavam para esses agentes e não 
conseguiam receita para fazer face à 
manutenção das viaturas e sustento 
das suas famílias.
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A mulher de dois maridos! – Xidontane, ou seja, homem 
da noite, um problema com raízes profundas. Parte I

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

Sitóe, funcionário dos Caminhos-
-de-Ferro, vive, de  algum tempo para 
cá, com uma espinha que lhe atraves-
sa a garganta. Não é para menos! O 
lobolo de Maria, lá para as terras de 
Xipadja, custara-lhe quatro cabeças 
de gado bovino, 10.000,00 MT, para 
além dos já conhecidos fardos de ca-
pulanas, mucumes, bengalas, garra-
fões de vinho e todo aquele produto 
que deve ser parte integrante da fa-
mosa cerimónia de estreitamento de 
relações familiares, vulgo lobolo. 

Sitóe percorreu quilómetros para a 
terra natal de Maria. Lá no império 
de Gaza é onde nasceu a Maria. Uma 
mulher íntegra e carregada de prin-
cípios sólidos em relação ao conceito 
“lar”. Mesmo quando criança, Maria 
granjeou simpatia por parte dos tios 
responsáveis pelo seu crescimento. 
Infelizmente, e por mera crueldade 
do destino, os seus pais biológicos 
cedo partiram desta terra. Maria, an-
tes de aceitar construir o lar com o 
Sitóe, só podia estar em Maputo em 
períodos de férias. O passado de Ma-
ria na Escola Secundária de Chibuto 
foi caracterizado por longo sacrifício. 
Ao seu avô em nada agradava o exer-
cício de ir à escola, por considerar 
isso perda de tempo. Nduvane, avô 
paterno, insistiu sempre para que as 
meninas da época se concentrassem 
na actividade da machamba, tendo 
valido a persistência da vovó Ntavas-
se, esposa de Nduvane, assim como 
do cunhado, irmão mais novo do 
mesmo. Estes dois sempre contraria-
ram o velho Nduvane, fazendo-lhe 
entender que o lugar da criança é, 
sim, a escola e não machamba. Esta 
persistência permitiu que, tempos 
mais tarde, Maria tivesse a necessi-

dade de vir à cidade, para completar 
seus estudos. Foi assim que Sitóe aca-
bou encontrando na jovem de Xipad-
ja a sua cara-metade. Maria, já com 
algum domínio das peripécias de 
Maputo, concretamente de Chaman-
culo, bairro onde ela vivia, aceitou o 
romance entre os dois, porém, sem 
gaguejar, disse que, antes de tudo, 
seus avós deviam saber e permitir a 
efectivação desta relação com a rea-
lização da tradicional cerimónia. Lo-
bolo era a palavra de ordem, e, para 
quem quisesse ter uma esposa, esse 
era o desafio que se impunha.

Sitóe tratou de rumar para Xipad-
ja, a terra que viu Maria nascer. Na 
zona, e como de costume, toda a vizi-
nhança foi comunicada sobre a che-
gada do genro da família, o que, de 
alguma forma, atribuía o verdadeiro 
visto para que pessoas próximas ti-
vessem um banquete assegurado. Es-
tar em Chibuto, para Maria, era um 
reencontro com uma parte do seu 
passado. Mesmo sem poder ouvir e 
cumprir com as ordens de costume 
do avô, lá podia ver aquelas campas 
que mantinham a ligação com outros 
membros da família. Se aquando da 
saída a Maputo lá tinha apenas cam-
pas dos seus pais e do recém-falecido 
avô Nduvane, Maria podia, nesse seu 
retorno, contabilizar campas de ou-
tros membros da família que perece-
ram no decorrer do tempo.

Nestas campas, e segundo a tradi-
ção da família, Maria se lembra que 
passou toda a sua infância servindo 
comida naqueles pratos de alumínio 
trazidos da terra do rand. Era ordem 
cozinhar para os vivos, mas também 
lembrar-se que os mortos devem 
também comer. Uma boa parte da 

comida era ali servida e, por coinci-
dência, todas as manhãs, estes pratos 
apresentavam-se limpos, o que criou 
crença na Maria de que os mortos 
também comem e servir a eles é, sim, 
uma obrigatoriedade.

Ainda neste reencontro, podia a 
Maria ver aquela árvore das habituais 
mhambas. Mesmo sem aquele brilho, 
constituía ainda ponto de diálogo 
com os espíritos da família. A sorte 
e a bênção eram ali buscadas, sempre 
que a necessidade o justificasse. A 
casinha já mostrava algum cansaço, 
mas ainda podia servir de ponto de 
recepção de todos os visitantes para a 
habitual ndzava. Um dos momentos 
contados pela esposa de Nduvane, 
vovó Ntavasse, revelava que Maria 
sempre foi vista como a menina mais 
querida do Nduvane. Ele, em vida, 
dizia que Maria era também sua es-
posa e que nenhum homem deveria 
se atrever. Nas poucas vezes em que 
ela teve de cumprir com obrigações 
da machamba, a menina fez esta acti-
vidade sempre na companhia do avô.

Com o lobolo realizado, o regresso 
a Maputo e à vida infernal do casal, 
ali em Chamanculo, … continua na 
próxima edição.

___
A COVID-19 continua a semear 

luto e dor nas famílias moçambica-
nas. Mantenha todas as medidas de 
prevenção e proteja as pessoas que 
mais gostas.

Use a máscara de protecção facial, 
dobre o braço em forma de V sem-
pre que tossir, mantenha o distancia-
mento físico de dois metros, evite o 
aglomerado e fique em casa.

O nosso maior valor é a vida. 
STOP-COVID-19.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!



SEGUNDA-FEIRA02 de Agosto  de 202110 DOSSIERS & FACTOSOPINIÃO 

Esposa condena esposo a mais de 
seis meses sem sexo

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

O facto acontece na casa da famí-
lia Miambo, residente num dos bair-
ros do município da Matola, provín-
cia de Maputo. O esposo, Zanqueu 
(nome fictício”, é alfaiate de profis-
são, mas trabalha como cobrador 
numa das empresas de transportes 
públicos urbanos.

 Como é regra, ele trabalha em tur-
nos, factor que lhe abre espaço para 
ter tempo de sobra para estar com 
amigos da zona a trocar copos numa 
casa que, apesar da Covid-19 e do 
encerramento de barracas, tem sem-
pre bebida para vender. É neste lugar 
onde Zanqueu acabou conhecendo 
Jeniff (também nome fictício), com 
quem acabou se relacionando. Aliás, 
há um dado curioso - Jeniff não é 
somente namorada/amante de Zan-
queu, mas também de outros clientes 
da referida casa, amigos do Zanqueu. 
Aliás, o facto é do conhecimento de 
Zanqueu.

 Mesmo assim, Zanqueu parecia 
obcecado pela Jeniff, e, vezes sem 
conta, até se esquecia que tem espo-
sa e filhos e passava horas a fio fora 
de casa, encontrando-se nas imedia-
ções com amigos e com a própria Je-
niff. Saquina, nome que atribuímos 
à esposa do Zanqueu, é uma senhora 
bastante ponderada, uma verdadeira 
mãe e responsável da família, que em 
diferentes momentos substitui Zan-
queu em casa, quando este está nas 
suas passeatas,  rasgando o seu papel 
de pai de família.

Saquina veio a saber do relaciona-
mento que Zanqueu tinha com Jeniff 
e tentou a todo o custo chegar a um 
acordo com o marido para que aban-
donasse aquela relação, que até man-
chava a família, porque toda a vizi-
nhança conhecia a Jeniff e o tipo de 
vida que esta levava.

Ora,  nem com os apelos da espo-
sa Zanqueu colocou o pé no travão, 
isto é, continuou a relacionar-se com 
Jeniff. Esta atitude de Zanqueu fez 
com que a sua esposa, Saquina, de-
cidisse decretar um stop nas relações 
sexuais com seu esposo por um pe-
ríodo inicial de três meses, como for-
ma de protesto e castigo pelo com-
portamento do seu esposo.

 Saquina tomou esta decisão numa 
reunião na qual estiveram presentes 
os padrinhos do casal, procurando 
encontrar a melhor solução para o 
caso. Mesmo assim, a obsessão que 
Zanqueu tinha pela Jeniff nunca re-
duziu e seus efeitos continuavam, ao 
extremo de Zanqueu tornar públicos, 
a partir da barraca, o encontro fami-
liar e as decisões saídas do mesmo.  

Volvidos quatro meses após a reu-
nião com os padrinhos, isto é, presu-
mivelmente, um mês depois de reto-
marem a prática das relações sexuais 
então suspensas por Saquina naque-
le encontro com os padrinhos, eis 
que acontece o mais engraçado: na 
casa onde estes se encontravam para 
comprar bebidas e  divertirem-se, 
vive um jovem trabalhador e guar-
da da barraca. Numa manhã de um 
belo domingo, Zanqueu saiu de casa 
para beber uma cerveja, numa de ti-
rar a ressaca/ "babalaza", e algo lhe 
fez aproximar ao quarto do guarda, 
onde se deparou com a presença da 
Jeniff, na cama do guarda, com for-
tes sinais de ela ter passado a noite 
naquele local.

Esta situação embaraçou Zan-
queu, que ficou mal disposto, bebeu 
algumas cervejas, em meio a muito 
nervosismo e comentários negativos, 
diante de seus amigos. O assunto não 
termina aí.

Zanqueu, diferentemente do que 

acontecia noutros dias, regressou 
cedo à casa, mal disposto. Ao meio da 
tarde, Zanqueu sentiu-se mal e a sua 
tensão arterial subiu drasticamen-
te, e Saquina, sua esposa, foi quem 
o transportou para o hospital, onde 
permaneceu a noite toda até que seu 
estado fosse estabilizado.  

Sucede que, dias depois de o ma-
rido ter ido parar ao hospital por 
causa da subida de sua tensão arte-
rial, que levou a que se suspeitasse 
que tivesse sido infectado pelo vírus 
da Covid-19, Saquina descobre que 
Zanqueu teve essa crise por ter sur-
preendido Jeniff a trair-lhe com o 
empregado da casa onde sempre se 
encontravam para os seus momentos 
de lazer.

 Nisto, Saquina, diante do deses-
pero, disse aos vizinhos e amigos do 
Zanqueu, aqueles que sempre pro-
curaram acalmar a Saquina quan-
do reclamasse do comportamento 
do marido: "Já descobri o que levou 
Zanqueu a passar pela crise arterial. 
Ele encontrou em flagrante aquela... 
na cama do guarda e teve provas de 
que ela dormiu naquela casa. Eu so-
fri por coisas que nada têm que ver 
comigo."

 Por isso, continuou, “o vosso ami-
go deve esquecer que tem mulher 
para sexo em casa e deve continuar 
com a... da Jeniff, e isso será por mais 
seis meses, no mínimo. Ele deve sen-
tir a minha falta para melhor pensar 
o que quer e deseja na vida dele."

Assim, Zanqueu está condenado 
pela sua própria esposa a um lon-
go "jejum" sexual com ela, devido à 
prática do adultério. É um assunto, 
diga-se de passagem, sujo, para um 
casal e que acaba sendo de domínio 
público por culpa do marido, que 
vive e age na base do álcool.   
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O cruel abocanhamento de créditos 
em plena TV

General Tapioca
No último STV Concertos, programa 

de espectáculos que passa aos sábados 
naquele canal televisivo privado, assisti, 
com profunda mágoa, ao abocanhamento 
de créditos, supostamente, por parte de 
Zé Pires. A banda, notavelmente liderada 
por Zé Pires, tinha instrumentistas, 
incluindo ele, coristas e uma vocalista 
principal. E é sobre esta última que me 
pretendo desdobrar.

É comum nas bandas ou grupos 
musicais, os instrumentistas e coristas 
verem os seus nomes ofuscados, 
deixando-se brilhar apenas o nome do 
vocalista principal. Não sei porquê, 
mas é compreensível, não que eu, de 
facto, o compreenda, mas, enfim, é 
comum. O caso estranho foi o que se 
viu naquele espectáculo televisivo (STV 
Concertos de 31 de Julho), onde a jovem 
vocalista principal não foi mencionada 
em momento algum, prevalecendo na 
descrição do cantor e título da música, 
em todas as faixas musicais executadas, 
apenas o nome de Zé Pires, como 
se aquela jovem vocalista fosse uma 
extensão dele próprio.  

Não sei se isso foi decisão do produtor 
do programa ou do próprio Zé Pires, que, 
por mais que talvez seja o compositor 
de todas as músicas, não acredito que 
tenha o direito de ficar com todo o 
crédito daquele espectáculo, pois, sem 
dúvidas, foi graças à vocalista principal, 
extremamente competente em palco, 
que o concerto foi um sucesso. Uma das 
melhores edições daquele programa.

O mais provável (não tenho toda a 
certeza) é que Zé Pires tenha decidido 
ofuscar a sua vocalista principal, que, 
entretanto, mesmo com a malícia do 
mestre, brilhou, e brilhou a valer, apesar 
de se desconhecer o seu nome. Digo 
isto porque o programa, normalmente, 
mesmo em casos de interpretação de 
músicas de artistas consagrados, faz 
questão de trazer o nome do intérprete, o 
título e autor da música. Foi tudo muito 
estranho desta vez!

Na verdade, não estava nos planos 
ver o concerto naquele dia. Muitas 

caro leitor, a minha indignação não é para 
menos! Se tivesse visto, acharia também 
uma maldade manter o anonimato de 
um talento tão expressivo. Eu poderia 
comparar isso a uma situação em que, 
num jogo de futebol, por exemplo, dá-se 
o crédito pelos golos ao capitão, quando 
os golos foram marcados por outro 
jogador da equipa. Isso não faria sentido.

Zé Pires esteve no concerto a tocar o seu 
teclado, tal como outros instrumentistas 
estiveram a tocar os seus instrumentos, 
enquanto a nossa ninfa se esmerava em 
fazer a sua parte, mas, estranhamente, 
todo o crédito ficou com Zé Pires, 
que,  diga-se de passagem, apesar de 
tocar bem, não foi a maior atracção do 
espectáculo. Não sou crítico da música, 
mas posso afirmar que a execução de Zé 
Pires, pelos menos ao nível visual, não 
foi lá essas coisas. Ele parecia não estar 
preocupado com a apresentação, mas 
sim com o resultado final: o som. Um 
artista tem que ter uma presença mística 
em palco, mas ele, por exemplo, ao tocar 
o teclado, parecia empreender uma força 
mais do que a necessária para fazer soar 
o instrumento, tirando, dessa forma, 
a beleza do movimento, e até dando a 
impressão de que está fazendo muito 
esforço ou que o aparelho tem problemas.

Diferentemente de Zé Pires, a jovem 
vocalista principal daquele concerto 
parece ter tido algumas aulinhas 
com Freddie Mercury ou com Bob 
Marley, que, se fossem ainda vivos, até 
morreriam de inveja vendo a actuação 
daquela jovem moça. As duas lendas 
da música são conhecidas não somente 
pelas suas fantásticas composições, 
mas sobretudo pela forma como se 
preocupavam com a performance em 
palco. Mercury  e Marley entendiam da 
arte do espectáculo. Dizem os críticos 
da música que a sua presença em palco 
era tão impressionante e tão instigante 
de tal forma que mesmo o espectador 
mais distante do palco sentia-se como se 
estivesse perto do artista. Foi o que senti 
naquele concerto. Parabéns à vocalista 
desconhecida.

vezes, vejo a primeira música, antes de 
decidir se vejo até ao fim ou poupo-me 
de entretenimento enfadonho, com que 
o programa, às vezes, nos tem brindado. 
Logo no início da primeira música, ficou 
claro, para mim, que haveria de adiar o 
repouso. Por conseguinte, puxei a garrafa 
do meu tinto, que já andava na metade 
e decidi acabá-lo, vendo o emocionante 
espectáculo.

Apesar de maravilhado com o 
concerto no seu todo, fiquei indignado 
com o abocanhamento do crédito da 
vocalista principal. Foi uma autêntica 
maldade omitir o nome dela durante 
todo o concerto. Tenho fé que, apesar da 
tentativa de mantê-la, por razões escusas, 
desconhecida e sem fama, ela receberá 
o que merece no tempo devido. Nada a 
impedirá!

Negra, de cabelo crespo, bela, magra, 
mas com todos os indicadores de saúde 
no lugar, a jovem moça, de aparentemente 
23 anos, parecia entender muito da arte 
que pratica. Seus movimentos, subtis 
ou ásperos, pareciam milimetricamente 
calculados. Movia-se no palco com 
uma elegância única, como se tivesse 
nascido para isso. De aura mística, voz 
perturbadoramente sedutora, o seu 
canto, os movimentos e as expressões 
faciais faziam-me transportar, sem o 
menor esforço, para dentro da música, 
com um gostoso arrepio. Uma sensação, 
de resto, indescritível. O caro leitor tinha 
que ter visto o concerto para entender. 
Dava a sensação de estar a ver o concerto 
presencialmente, e era como se eu 
ocupasse os primeiros bancos da sala, e 
estivesse bem perto daquela musa, mas, 
contra todas as expectativa, no início e no 
fim de cada música vinha, na descrição, 
por exemplo: “Artista: Zé Pires, Título: 
Maria”, ignorando-se o facto de que 
quem estava literalmente a “fazer show” 
era aquela vocalista super talentosa. Não 
conhecesse eu o Zé Pires, teria pensado 
que aquela ninfa, de facto, se chamava 
Zé Pires.

Talvez este texto soe estranho para 
quem não viu o concerto, mas acredite, 
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Mulotana Bili: o reflexo da ausência do 
Estado
Os residentes da localidade de Mu-

lotana Bili, no distrito de Boane, 
na província de Maputo, estão 
desesperados e sentem-se desam-

parados face à grande onda de assaltos a re-
sidências, que acontecem sobretudo na ca-
lada da noite. Os habitantes daquela parcela 
da província sentem-se inseguros, devido à 
falta de um posto policial na região, mas as 
carências estendem-se para outros sectores. 
A título de exemplo, o bairro está desprovido 
de uma unidade sanitária e as vias de acesso 
são um autêntico calvário, o que se reflecte na 
pouca disponibilidade de transporte.

Relatos colhidos pelo Dossiers & Factos jun-
to aos moradores indicam que o bairro tem sido 
palco de vários assaltos a residências, perpetra-
dos por malfeitores, geralmente jovens, que, para 
lograr os seus intentos, recorrem a armas bran-
cas, como facas e catanas, para assustar as pes-
soas, fazendo com que cedam facilmente às suas 
cruéis intenções.

A situação está a provocar um clima de gran-
de medo entre os residentes da localidade, que 
clamam, de forma desesperada, pela intervenção 
urgente de quem de direito, de forma a resolver 

os seus problemas.
Neste momento, o cenário assume contornos 

mais alarmantes, porque Mulotana Bili não tem 
posto policial, pelo que os criminosos sentem 
que têm uma espécie de “carta-branca” para fazer 
suas incursões. O posto policial mais próximo é 
o da zona industrial de Beluluane, no posto ad-
ministrativo da Matola-Rio, que dista mais de 10 
quilómetros de Mulotana. Por conta da falta de 
vias de acesso, para chegar ao local, a população 
tem, forçosamente, de passar pela cidade da Ma-
tola, dilatando ainda mais a já longa distância en-
tre os dois pontos. Exercício igual tem de ser feito 
para se aceder aos serviços de saúde.

“Estamos desamparados, não temos polícia, 
não temos hospitais, nossos filhos e netos quan-
do vão à escola sentam no chão. É muito sofri-
mento, agora temos bandidos aqui na zona e não 
sabemos a quem recorrer. Há muito que nos pro-
metem essas coisas todas, mas não temos nada 
de concreto, nem mercado nós temos”, reclamou 
Enriqueta José, uma das moradoras do bairro em 
questão, sustentada por Benjamim Gouveia, que 
se pronunciou nos seguintes termos: “precisamos 
de uma esquadra aqui na nossa zona, precisa-
mos de ter uma autoridade que zela pela nossa 
segurança o mais urgente possível. Há situações 
que acontecem e nos dirigimos à Esquadra de 
Tchumene, e, quando chegamos lá, a orientação 
que nos é dada é que temos que ir à Esquadra de 
Beluluane. Então, é complicado, principalmente 
quando são questões de urgência”.

Ainda de acordo com Gouveia, seria bom que 
o Conselho Municipal de Boane fosse mais inter-
ventivo e criasse mecanismos para melhorar esta 
situação. O morador acredita que a implantação 
de um posto policial naquela região “poderia 
provocar um pouco de medo no seio dos crimi-
nosos e eles não se iam sentir tão à vontade como 
acontece no presente momento”.

 
Infra-estruturas básicas são uma grande 

preocupação

Mulotana Bili é um dos bairros de expansão 
do distrito de Boane, resultado da enorme pro-
cura por terrenos para habitação por parte dos 
jovens provenientes de várias partes da provín-
cia de Maputo, e não só. Nesta altura, o bairro 
mostra-se praticamente despido de condições 
básicas para responder às necessidades das po-
pulações, o que, de certo modo, é revelador de 
alguma deficiência de planeamento por parte das 
autoridades.

Não há sector que se salve em Mulotana. A 
Educação ainda garante alguma presença, mas, 
ainda assim, as condições estão longe do dese-
jável, havendo ainda casos de crianças que estu-
dam ao ar livre.

“Até hoje, podemos encontrar crianças sen-
tadas no chão, o Governo deve ver esses assun-
tos, criando vias de acesso para facilitar a ida das 
crianças à escola noutros bairros ou melhorando 
a situação da educação aqui”, disse Gouveia, refe-
rindo-se à Escola Primária Completa de 1.o Grau 
do Bili como uma das que não reúnem condições.Foi em Mulotane que Nyusi lançou projecto “Energia para todos”, mas grande parte da região continua às escuras

Texto: Dossiers & FactosD&F

“Estamos de-
samparados, não 

temos polícia, não temos 
hospitais, nossos filhos 
e netos quando vão à es-
cola sentam no chão. É 
muito sofrimento, ago-
ra temos bandidos aqui 
na zona e não sabemos a 
quem recorrer. Há mui-
to que nos prometem 
essas coisas todas, mas 
não temos nada de con-
creto, nem mercado nós 
temos”

NÃO HÁ SEGURANÇA NEM INFRA-ESTRUTURAS SOCIAIS
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Moradores anseiam pela presença da Polícia de Protecção

Rua principal de Mulotane Bili “maltratada” por camiões

É importante salientar que, em meados de 
2019, o Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi,  visitou  aquela localidade e prometeu  que 
criaria mecanismos para que os problemas que 
apoquentam os residentes fossem resolvidos. Mas 
a verdade manda dizer que, volvidos praticamente 
dois anos, nem água vem nem água vai, e as popu-
lações daquele bairro continuam a apresentar as 
mesmas carências que tinham nessa altura.

Em bom rigor, os problemas até foram assu-
mindo uma dimensão maior, à medida que a den-
sidade populacional foi aumentando. De 2007 a 
2017, a população do distrito de Boane aumentou 
em cerca de 100 mil habitantes.

Recorde-se que foi em Mulotana que Filipe 
Nyusi lançou o “Programa de Energia para To-
dos”, orçado em mais de 200 milhões de dólares 
norte-americanos. Apesar disso, a energia eléc-
trica continua a ser um calcanhar de Aquiles na 
região.

 
 Transporte, um bico-de-obra

Os moradores de Mulotana Bili também se 
queixam das vias de acesso, que se encontram 
em péssimo estado. A principal estrada do bairro 
degrada-se com alguma rapidez, uma vez que é 
usada como corredor para a passagem de camiões 
que transportam material que é usado na constru-
ção da “Estrada Circular de Maputo”.

“A situação da estrada está complicada, até 
andando a pé cria alguns transtornos. Estamos 
diariamente expostos à poeira, por causa destes 
camiões que transportam carga para a estrada cir-
cular, principalmente os que vivem à berma da es-
trada sofrem muito por causa da poeira”, lamenta 
Pedro Sambo, outro residente.

Como consequência do mau estado das vias 
de acesso, outro problema bicudo: o transporte. 
De resto, este é um problema transversal a toda 

a área metropolitana do grande Maputo (cidades 
de Maputo e Matola, Boane e Marracuene). Se 
nos centros urbanos a situação já é pouco famo-
sa, numa zona em expansão assume níveis ainda 
mais preocupantes.

“Os chapas não abrangem a todos aqui nesta 
região. Mulotana é grande, mas os chapas termi-
nam só aqui na comunidade muçulmana. Nós 
os outros temos que descer e percorrer longas 
distâncias para chegar a casa”, lamentou o nosso 
interlocutor.

Perante a acentuada degradação das vias de 

acesso, os operadores do transporte semi-colec-
tivo de passageiros evitam, quase que a todo o 
custo, pôr as suas viaturas em qualquer rota que 
inclua Mulotana Bili. Temem que os seus carros 
contraiam avarias graves.

Por outro lado, a rota é considerada pouco 
apetecível para o negócio, devido a ainda fraca 
densidade populacional, em comparação com os 
outros bairros. Os operadores preferem, por isso, 
pôr suas viaturas a circular nas rotas em que a 
procura pelos serviços de transporte seja alta, o 
que, de alguma forma, também lhes confere po-
deres para a prática de desmandos que prejudi-
cam os utentes, como é o caso dos encurtamentos 
de rotas.

Posto isto, a oferta dos serviços de transporte 
na comunidade de Mulotana Bili está ainda muito 
aquém do desejado, o que é um embaraço para as 
pessoas que têm de se deslocar diariamente para 
as cidades de Maputo e Matola ou mesmo para a 
vila de Boane.

“Eu trabalho no Museu, e acordo todos os dias 
por volta das 4:00 horas para apanhar chapa, mas, 
muitas vezes, o meu esforço é em vão, porque os 
chapas só começam a aparecer cá às 5:00 horas, e 
nem sempre consigo ter espaço, porque há muita 
gente para tão poucos carros. De Mulotana, vou a 
Malhampswene, onde enfrento outra grande fila 
para chegar à Avenida 24 de Julho, onde tenho 
que apanhar o terceiro e último chapa, mas chego 
sempre atrasado”, explicou Rosa Alice.

No regresso à casa, outra dificuldade, acen-
tuada pelo recolher obrigatório, agora com início 
às 21:00 horas: “Saio do serviço às 17:00 horas, e 
levo, no mínimo, uma hora para apanhar chapa, 
e faço o mesmo exercício na baixa. Praticamente, 
chego a Malhampswene às 19:30 horas, e nessa al-
tura muitos chapas já não querem ir a Mulotana, 
porque têm medo de desrespeitar o decreto presi-
dencial. É preciso muita sorte para chegar à casa”, 
acrescentou.
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Com a duração de um ano, o instrumento foi rubri-
cado pelo delegado do INSS da cidade de Maputo, Rui 
Esteves Guimarães, e por Hermínio Julião Milando, em 
representação da Rádio Comunitária KaNyaka, que se 
comprometeram a fazer de tudo para que as populações 
daquela ilha, que se localiza a cerca de 30 quilómetros 
da cidade de Maputo, tenham informações privilegia-
das sobre o Sistema de Segurança Social.

 Para o efeito, o INSS será o responsável pela dis-
ponibilização de conteúdos para a Rádio Comunitária, 
para efeitos de produção noticiosa, os quais irão ao ar 
três vezes por semana, nomeadamente às terças-feiras, 
quintas-feiras e domingos, na frequência modulada 

(FM) 102.6. 
O delegado do INSS na cidade de Maputo mostrou-

-se esperançado em ver a implementação do memoran-
do com sucesso, porque esta ligação com a rádio local 
vai ser benéfica para a instituição, os utentes (empresas, 
trabalhadores, pensionistas), a população em geral e a 
própria administração do distrito, visto que possibili-
tará à população ter, atempadamente, as informações 

Rádio Comunitária KaNyaka passará a difundir 
conteúdos de segurança social

 A Delegação do Instituto Na-
cional de Segurança Social 
(INSS) da Cidade de Mapu-
to e a Rádio Comunitária 

KaNyaka, localizada na ilha com mesmo 
nome, na capital do país, assinaram, no 
passado dia 24 de Julho, um memorando 
de entendimento que irá viabilizar a di-
vulgação de conteúdos sobre o Sistema de 
Segurança Social Obrigatória para as po-
pulações locais.

Rádio Comunitária KaNyaka

Cortesia: INSSD&F

reais do funcionamento do sistema, bem como os servi-
ços prestados pela instituição.

 A cerimónia da assinatura do memorando de enten-
dimento decorreu no edifício sede do distrito municipal 
de KaNyaka, na presença do respectivo vereador distri-
tal, Alexandre Xavier Muianga. A Rádio Comunitária 
KaNyaka faz parte da Rede de Rádios Comunitárias do 
Instituto Nacional de Comunicação Social (ICS).

NA CIDADE DE MAPUTO

Durante uma visita efectuada à Delegação Provin-
cial do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) 
da Zambézia, no dia 26 de Julho, inserida na sua agen-
da de monitoria aos diferentes sectores sob a sua ju-
risdição naquele ponto do centro do país, a secretária 
de Estado apontou o facto de o INSS conceder o subsí-
dio de funeral de forma imediata, ou seja, dentro de 24 
horas, pela morte do beneficiário (trabalhador) ou do 
pensionista, como uma das inovações introduzidas no 
âmbito da informatização e modernização do sistema, 
porque tal, segundo explicou, poupa tempo e recursos 
aos familiares.

 Judite Mussácula disse, ainda, que a plena fun-

cionalidade do Sistema de Segurança Social no aten-
dimento ao público vem responder aos anseios dos 
utentes, assim como do próprio Governo, uma vez 
que está plasmada no Plano Quinquenal do Governo e 
constitui um contributo significativo para o alcance de 
um dos pressupostos de Moçambique, em geral, e da 
província da Zambézia, em particular, que é a melho-
ria das condições de vida dos trabalhadores e os seus 

Secretária de Estado satisfeita com o funcionamento do 
sistema

O nível de funcionamento do 
Sistema de Segurança So-
cial na província da Zam-
bézia deixou satisfeita a 

secretária de Estado, Judite Mussácula, 
com destaque para os procedimentos 
usados no atendimento ao público e o 
tempo reduzido na resposta às solicita-
ções recebidas.

dependentes.
 A tramitação dos processos no INSS, importa su-

blinhar, tem vindo a melhorar substancialmente, no 
contexto das reformas operadas no Sistema de Segu-
rança Social, no quadro da informatização e moderni-
zação, com destaque para a implementação do Sistema 
de Informação da Segurança Social de Moçambique 
(SISSMO).

Cortesia: INSSD&F

INSS ZAMBÉZIA

Judite Massúcula nas instalações do INSS
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Anúncio publicitário

Os riscos associados à militarização de 
Cabo Delgado

O LADO “B” DA INTERVENÇÃO EXTERNA

Depois do Ruanda, alguns países 
da Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC) 
– para já, Angola, Botswana e 

África do Sul – já começaram a enviar suas 
tropas a Moçambique, no quadro do pacto 
de defesa mútua. Perspectiva-se um cenário 
de autêntica militarização de Cabo Delgado, 
o que, à partida, representa mais segurança, 
mas também, alerta Borges Nhamire, alguns 
riscos. Os terroristas podem dispersar-se 
para outras províncias, abrindo novas fren-
tes, e os direitos humanos podem estar em 
causa.

Para além dos 1000 soldados ruandeses, estão presen-
tes na província de Cabo Delgado 20 especialistas prove-
nientes de Angola, 250 militares do Botswana e, em breve, 
deverão chegar 1500 soldados sul-africanos, sendo que 
não está descartada a hipótese de mais países da SADC 
enviarem seus homens, no âmbito do pacto de defesa 
mútua.

 Ao que se sabe, as tropas deverão “povoar” os distritos 
que têm sido visados pelos terroristas. Em teoria, a milita-
rização da província constitui uma garantia de segurança, 
mas Borges Nhamire, jornalista bastante atento ao desen-
rolar dos acontecimentos em Cabo Delgado, alerta para 
a existência de riscos associados. O primeiro tem que ver 
com a possibilidade de, sentindo-se acossados em Cabo 
Delgado, os terroristas estenderem suas acções para os 
territórios vizinhos, nomeadamente Nampula e Niassa. 

De resto, vale referir que, desde o início, alguns estu-
dos apontam Nampula, especialmente os distritos do li-
toral, – Nacala-à-Velha, Nacala-Porto, Memba e Ilha de 
Moçambique – como um dos grandes “centros de recruta-
mento” dos jihadistas.

A segunda consequência está ligada aos direitos hu-
manos. É que, de acordo com Nhamire, onde há concen-
tração de homens são frequentes os relatos de violação 
sexual, pelo que as mulheres que vivem na região podem 

ser sujeitas a abusos. Para sustentar a sua tese, traz exem-
plos recentes envolvendo forças paramilitares. “Temos o 
caso de Matalane, que envolve os nossos polícias; temos 
igualmente o caso de Ndlavela, envolvendo os guardas pe-
nitenciários”, explicou.

Para evitar situações do género, Nhamire entende que, 
quer as tropas nacionais quer as estrangeiras deverão ter 
uma disciplina rigorosa, assim como devem pôr a protec-
ção dos direitos humanos entre as grandes prioridades da 
sua missão. 

Recorde-se que, por diversas ocasiões, a Amnistia In-
ternacional denunciou violações sistemáticas dos direitos 
humanos por parte das Forças de Defesa e Segurança, ale-
gações que foram sempre refutadas pelas autoridades de 
segurança nacionais.

 
Teme-se outros “acordos ocultos”

 
A gestão do “dossier terrorismo”, em particular o ca-

pítulo sobre a vinda de tropas estrangeiras, esteve sempre 
envolta em um secretismo bastante criticado pela opinião 
pública moçambicana. Talvez por conta disso, Filipe Nyu-
si decidiu dirigir-se à nação, no dia 25 de Julho, fazen-
do o rescaldo do terrorismo desde que eclodiu em 2017. 
Garantiu que o apoio do Ruanda, assim como de outros 
países, enquadra-se no espírito de solidariedade, pelo que 
não estão definidas quaisquer contrapartidas.

Desta forma, o Presidente procurava responder a uma 
preocupação levantada por alguma franja da sociedade, 
que questionava o tipo de acordo existente entre Maputo e 
Kigali. A avaliar pelas reacções ao esclarecimento de Nyu-
si, fica a sensação de que o Chefe do Estado não conseguiu 
satisfazer a todos. Para os analistas ouvidos pelo Dossiers 
& Factos, é preciso dizer ao certo as cláusulas do eventual 
memorando com o Ruanda, deixando até claro quando é 
que as tropas daquele país se irão retirar de Moçambique. 

“Esta situação deve ser levada para o Parlamento, onde 
deve ser debatida”, defende Ivan Mazanga, especialista em 
relações internacionais.

Na sua articulação, Mazanga cita exemplos de países 
como Angola e África do Sul, cujos presidentes foram 
aos respectivos parlamentos solicitar autorização para o 
envio de homens a Moçambique, tendo, inclusivamente, 
apresentado os respectivos orçamentos da operação. No 
caso de Moçambique, o também político entende que o 
debate devia ter iniciado em sede do Conselho Nacional 
de Defesa e Segurança, uma vez que “a entrada de forças 

militares estrangeiras num determinado país para comba-
tes não constitui algo normal”.

 A posição de Mazanga é corroborada pelo jornalista 
Borges Nhamire, que sugere a inclusão dos vários segmen-
tos da sociedade neste assunto, desde políticos, líderes re-
ligiosos, organizações da sociedade civil, entre outros. “É 
preciso que esta articulação seja preparada com toda a 
sociedade, para que não nos surpreendamos amanhã com 
acordos ocultos, tal como aconteceu com as dívidas ocul-
tas”, disse.

 O debate à volta dos interesses do Ruanda em Moçam-
bique tem preenchido a agenda de muitos órgãos de infor-
mação. Alguns fazedores de opinião estão convictos de que 
os homens de Paul Kagame estão em Cabo Delgado em re-
presentação da França. É o caso de Ivan Mazanga, que até 
traz um precedente curioso para fundamentar a sua tese.

“O Ruanda vem aqui para defender os interesses da 
França, que tem a ver com a protecção da Total. Esta visão 
é trazida pelo facto de o Ruanda ter participado de acti-
vidades militares na Índia, sob patrocínio da França”, ar-
gumentou, acrescentando que, para além disso, o Ruanda 
ambiciona fazer parte da SADC.

 
“Serviços de inteligência devem estar atentos”

 
Apesar de Nyusi ter garantido que ninguém pediu re-

compensas por “ajudar a salvar vidas”, muitos insistem na 
ideia de que nenhum país envia seus filhos para “morre-
rem” à borla. Como tal, acreditam haver interesses, sobre-
tudo da parte do Ruanda. “Nosso país terá de retribuir. Essa 
retribuição pode não ser feita por dinheiro nem por meios 
patrimoniais, talvez seja “por lealdade ou outros benefícios 
diplomáticos”, argumenta Nhamire.

 Para o jornalista, Moçambique não se deve acomodar 
nessa ideia de que “ninguém” pediu recompensas e ficar de 
braços cruzados. Sugere que o Estado procure perceber que 
tipo de contrapartidas terá de dar a médio ou longo prazo.

 “O Governo, através das agências de inteligência, deve 
fazer análise para perceber o que o Ruanda e outros países 
que neste momento estão empenhados em ajudar a comba-
ter o terrorismo em Cabo delgado podem querer de volta. 
Este bem que vem como solidariedade, o que isto pode cus-
tar? Os ruandeses estão mandando os filhos para morrerem 
por nós, razão pela qual devemos nos perguntar o que eles 
possivelmente podem querer de volta. Não basta o PR dizer 
que a ajuda deles não tem preço, porque em relações bila-
terais essa hipótese é ínfima, quase que não existe”, vincou.

Ivan Mazanga - A situação deve ser debatida no 
Parlamento

Texto: Quelto JaneiroD&F
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Manica, tendo também exercido outras tare-
fas a nível central), dois quadros que, já antes 
de chegarem ao secretariado, tinham feito um 
percurso assinalável no partido e, no caso da 
segunda, também na academia.

Poder-se-ia, também, falar de Amélia Sum-
bana e Bernardo Xerinda, apesar de se terem 
visto, depois, associados a actos ilícitos relacio-
nados com a má gestão da coisa pública nos 
Estados Unidos da América e na Rússia, onde 
foram embaixadores.

Eliseu Machava, Conceita Sortane, Lau-
rinda Kanji e Amélia Sumbana juntaram-se, 
depois, a “pesos pesados” como Aiuba Cue-
reneia, Maurício Vieira e Edson Macuacua no 
secretariado chefiado por Armando Guebuza, 
sucessor de Manuel Tomé. Os novos rostos 
robusteceram o secretariado, não só porque, 
politicamente, se destacavam entre os jovens, 
mas também porque acrescentavam valor, com 

o seu conhecimento científico, que, de resto, os 
projectou para voos mais altos. Edson Macua-
cua, actual secretário de Estado da província 
de Manica e antigo conselheiro e porta-voz do 
Presidente Guebuza, é considerado profundo 
conhecedor do direito no país, e Aiuba Cuere-
neia, ex-ministro da Planificação e Desenvol-
vimento, é duas vezes Doutor Honoris Causa 
(em “Ciências de Liderança e Governação Cor-
porativa” e em “Administração Pública”).

Com pequenas mexidas no secretariado, 
que ditaram a entrada de Xazarda Orá e Car-
melita Namashulua e a saída de Maurício Viei-
ra e Eliseu Machava, o mesmo grupo viria a 
constituir o elenco dirigido por Filipe Paún-
de, que chegou ao posto de “número dois” da 
Frelimo em 2006. Entretanto, mudanças mais 
notórias aconteceram em 2012, quando Paún-
de foi reconduzido ao cargo, em pleno décimo 
congresso, que teve lugar na cidade de Pemba. 
Desta vez, acompanharam-no ao secretariado 
Sérgio Pantie, Edson Macuácua, Damião José, 
Aida Libombo, Moreira Vasco e Carmelita Na-
mashulua, actual ministra da Educação e De-
senvolvimento Humano.

Devido a questões de incompatibilidades e 
outras de ordem política, algumas figuras fo-
ram sendo substituídas ao longo do tempo, 
num secretariado que seria “herdado” por Eli-
seu Machava, em 2014, substituindo o demis-
sionário Filipe Paúnde.

Até essa altura, o Secretariado do Comité 
Central da Frelimo era, frequentemente, com-
posto por figuras bastante “notáveis” do ponto 
de vista político, contrastando com os nomes 
que ocupam o órgão actualmente, muitos deles 
até desconhecidos para a opinião pública. Com 
excepção de Roque Silva e Caifadine Manasse 
– bastante interventivos por culpa dos cargos 
que ocupam (secretário-geral e porta-voz, res-
pectivamente) – o único nome que facilmente 
aparece na memória dos moçambicanos é o de 
Francisco Mucanheia, que sempre deu nas vis-
tas no Parlamento. Já Sónia Mucavel, Leonor 
Neves Mondlane e Alcídio Nguenha parecem 
muito resguardados, o que pode ter influência 
na percepção que a opinião pública produz de 
si.

É verdade que vozes internas das actuais 
hostes superiores da Frelimo dão conta que, 
no actual secretariado, poucos têm voz por-
que o comando, muitas vezes, é feito de forma 
anti-democrática pelo próprio presidente do 
partido.

 As mesmas vozes internas referem que há 
decisões que são tomadas ao nível do secreta-
riado, bem como da comissão política e que, 
mais tarde, o presidente as altera depois de 
ouvir vozes de “seus amigos” em fóruns não 
apropriados, situação que fragiliza, em algum 
momento, o próprio secretário-geral.

Escolas do partido não exercem seu papel

Com a aparente dificuldade de fazer uma 
transição “com qualidade”, as escolas do Par-
tido Frelimo talvez possam desempenhar um 
papel importante na mudança de rumo, até 
porque contribuíram para a formação dos 

Nyusi enfrenta desafios difíceis, sobretudo na gestão do 
terrorismo

Joaquim Chissano foi o primeiro Presidente eleito em 
Moçambique

Presidente da República entre 2005 e 2015, Guebuza 
está em rota de colisão com o seu sucessor

grandes quadros de outrora. No lançamento 
das comemorações dos 50 anos das escolas da 
Frelimo, no ano passado, o antigo ministro da 
Cultura, Miguel Nkaima, destacou a importân-
cia das mesmas em tempos da luta armada, cuja 
acção incidia em três eixos: estudar, produzir e 
combater.

“A Frelimo insistiu na importância e neces-
sidade de ter formação do homem novo, para 
o avanço da própria luta. É assim que, para 
Eduardo Mondlane, a educação era uma con-
dição político-ideológica básica para o sucesso 
da luta, pois o problema do treino não envolvia 
apenas o aspecto militar, mas sim a formação 
integral do homem”, destacou o também anti-

go embaixador de Moçambique em Portugal e 
Cuba, citado pelo jornal “O País”.

As escolas do partido eram, nesse sentido, 
centros de assimilação dos métodos de fun-
cionamento e organização político-partidária, 
onde os jovens bebiam da ideologia da Frelimo. 
Perante o actual cenário, as mesmas apresen-
tam-se como problema e solução em simultâ-
neo. Se, por um lado, pode se entender que a 
aparente queda de qualidade dos novos qua-
dros resulta de eventuais deficiências na trans-
missão de valores político-partidários, sabe-se, 
por outro, que só elas podem garantir a mu-
dança de rumo, inspirando-se nos métodos de 
outrora, sem perder de vista os desafios de Mo-
çambique hoje. De referir que a primeira escola 
do partido no poder foi fundada em 1970, na 
Tanzânia.

Nos anos subsequentes, a Frelimo, dirigi-
da, na altura, por Samora Machel, continuou a 
privilegiar a formação política dos jovens mili-
tantes, baseando-se na Escola Central da Freli-
mo, onde eram forjados em matérias tais como 
metodologia e funcionamento do partido, pro-
paganda de estratégias políticas, disciplina par-
tidária, entre outras áreas. Nessa altura, várias 
figuras, como Soares Nhaca, Alfredo Namitete, 
Raimundo Bila, só para citar algumas, foram 
transformadas em quadros da Frelimo e do 
país.

Continuaão da Pag 04
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A infra-estrutura foi construída com os 
fundos da Pedreira de Namaacha, no âmbi-
to da sua responsabilidade social e em vir-
tude do pedido formulado pelos habitantes 
desta região ao Governo local. A unidade 
sanitária é composta por sala de tratamento, 
farmácia e laboratório, e presta serviços de 
consulta pré-natal, saúde materno-infantil e 
maternidade.

Na ocasião, o governador da província de 
Maputo, Júlio Parruque, realçou que aquela 
localidade está a abandonar a imagem antiga 
de guerra, com a implementação de acções de 
desenvolvimento. Recordou que, no ano pas-

sado, inaugurou um “drift” num ponto crítico 
da zona.

De seguida, apelou à comunidade local 
para observar as medidas de prevenção da 
Covid-19, pautando sempre pelo uso da más-
cara, lavagem das mãos com água e sabão, 
bem como pelo distanciamento.

Governo Provincial entrega centro de saúde

Cerca de 1500 habitantes da lo-
calidade de Matsequenha, no 
distrito de Namaacha, pro-
víncia de Maputo, passam a 

ter os cuidados de saúde mais próximos 
de si, mercê da entrega, pelo Conselho 
Executivo Provincial de Maputo, de um 
novo centro de saúde. O hospital irá be-
neficiar igualmente uma parte das famí-
lias residentes no distrito de Moamba.

Unidade sanitária vem minimizar a vida da população

Além disso, encorajou a população a conti-
nuar a produzir e a criar animais, de forma a 
melhorar a dieta alimentar e manter-se saudá-
vel. Por outro lado, lembrou aos pais e encar-
regados de educação que o lugar da criança é 
na escola e não somente na pastagem de gado 
ou na machamba.

Com estas novas salas de aulas, Namaa-
cha consolida-se como o distrito que não tem 
qualquer turma ao ar livre. A província de Ma-
puto conta, actualmente, com 1.100 turmas ao 
ar livre, sendo que o rácio professor/aluno é de 
32, ou seja, um professor está para 32 alunos.

Para além das salas de aulas, construídas 
com o financiamento do Fundo de Apoio ao 
Sector da Educação, no valor de mais de seis 
milhões e quinhentos mil meticais, foram 
igualmente erguidos dois compartimentos 
para o sector administrativo e latrinas melho-
radas, todos concebidos para resistir às mu-
danças climáticas. Neste momento, decorrem 
as obras de construção de residências para os 

professores.
Na ocasião, o governador da província de 

Maputo reafirmou o compromisso do execu-
tivo de tudo fazer para que nenhuma criança 
fique fora da escola. Júlio Parruque falou aos 
alunos presentes na entrega das salas de aulas 
sobre a doença da Covid-19 e seus contornos, 
tendo recomendado aos petizes a lavagem fre-
quente das mãos com sabão ou cinza, uso da 
máscara, observância do distanciamento físi-

Educação reforçada com mais quatro salas 
de aulas

Quatro salas de aulas foram 
entregues, na semana fin-
da, aos alunos e professo-
res da Escola Primária de 

Macanda, em Mafavuque, localidade 
de Impaputo, distrito de Namaacha. 
As salas ora entregues vêm melhorar o 
ambiente de trabalho dos pedagogos e, 
por consequência, as condições de en-
sino e aprendizagem dos alunos.

co, e incentivou-os a transmitirem mensagens 
de prevenção aos seus familiares.

Na sequência, o governador da província 
de Maputo ofereceu ao distrito de Namaa-
cha material para o reforço da prevenção da 
Covid-19.

Para o presente ano lectivo, estão matricu-
lados na Escola Primária de Macanda 501 alu-
nos. No primeiro trimestre, o aproveitamento 
pedagógico foi de 88.8%.

Namaacha consolida a posição de ser um distrito com zero turmas ao ar livre.

EM NAMAACHA
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Refira-se que a data coincide com a 
adesão do país no “Clube dos Gigantes”, 
um fórum internacional que intensifica 
a protecção de elefantes. Fazem parte 
deste fórum figuras como os Presiden-
tes do Quénia, Ruanda, Botswana e Ga-
bão, entre outros.

O “The Giants Club”, em inglês, está 
associado à iniciativa da Organização 
Internacional de Conservação “Space 

for Giants”. 
Ambos implementam, em parceria, 

programas seleccionados pelos Chefes 
de Estado como as suas prioridades de 

Nyusi celebra floresta e fauna bravia

Luísa Celma Meque monitora assistência 
na Ilha do Ibo

O Presidente da República 
(PR) irá fazer parte das ce-
lebrações do dia mundial 
do Fiscal da Floresta e Fau-

na Bravia, que se assinala no dia 31 de 
Julho do ano em curso. Para o efeito, 
o Chefe de Estado deslocar-se-á ao dis-
trito de Mecula, local onde a efeméride 
será assinalada, sob o lema “Eu estou 
com os fiscais de todo o mundo”.

A presidente do Instituto Na-
cional de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres na 
passada terça-feira, 27 de 

Julho, a ilha do Ibo, que conta actual-
mente com um universo de 34 mil pes-
soas deslocadas por conta dos ataques 
terroristas na zona norte de Cabo Del-
gado.

conservação. “Space for Giants” é uma 
organização sediada no Quénia e traba-
lha em 10 países de África, e Moçambi-
que é um deles.

preservação da fauna na agenda do PR

Texto: Dossiers & FactosD&F

Texto: INGDD&F

Luísa Celma Meque escalou aquela parcela do país 
com o objectivo de, in loco, monitorar a assistência 
multiforme que o Governo e parceiros têm estado a 
prestar às famílias que escalaram aquele ponto.

Das mais de 34 mil pessoas que estão na ilha do 
Ibo, cerca de 12.500 estão na ilha de Matemu, onde, 
para além de esperarem pelo apoio multiforme do 
Governo, começam a realizar algumas actividades de 
auto-sustento, com destaque para o comércio infor-
mal e a pesca.

No que tange à assistência humanitária, a Presi-
dente do INGD referiu que o grande entrave que o 
Governo e parceiros têm para canalizar a assistência 
é o difícil acesso à Ilha, pois as viagens têm sido reali-
zadas via marítima e as embarcações levam quantida-
des limitadas de bens (alimentares e não alimentares), 
pelo que o INGD irá mobilizar mais uma embarcação 
para dinamizar a assistência humanitária.

Num outro desenvolvimento, acrescentou que o 
Governo do distrito e parceiros devem trabalhar para 
melhorar as condições de abrigo, disponibilizando 
tendas, lonas e outros materiais. 

Por fim, Luísa Celma Meque instou aos deslocados 
a continuarem a precaverem-se contra a Covid-19, ob-
servando o distanciamento social, a lavagem das mãos 
e o uso correto da máscara. INGD

Anúncio publicitário
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Trata-se de estudantes que ingressaram 
naquela instituição no presente ano, e 
esperavam já ter iniciado o processo de 
ensino e aprendizagem. Esta “nova remessa” 
dos estudantes do IICAEG olha para o não 
começo das aulas referentes ao presente ano 
lectivo como um factor que poderá atrasá-
los, até considerando o facto de, em outras 
instituições de ensino, já se estar numa fase 
mais avançada. 

Em entrevista ao Dossiers & Factos, os 
caloiros esclareceram que já havia uma data 
marcada (12 de Julho) para o início das aulas, 

Estudantes do Instituto de Compu-
tação Armando Emílio Guebuza 
(IICAEG) mostram-se aprrensi-
vos pelo facto de as aulas referen-

tes ao ano lectivo 2021 ainda não terem ar-
rancado. Depois de sucessivos adiamentos, 
a direcção desta unidade de ensino agen-
dou o arranque para dia 12 de Julho, mas 
voltou a falhar, porque entretanto o Chefe 
de Estado ordenara o encerramento das es-
colas na região metroplitana de Maputo.

Ano lectivo 2021 ainda não iniciou e 
estudantes estão revoltados

Outro dado que inquieta os “novos 
inquilinos” do INCAEG prende-se com o 
facto de haver instituições que já tenham 
começaram a leccnionar, sendo que, em 
alguns casos, já foram realizadas avaliações.

“Comparado com os outros, estamos mais 
do que atrasados, não sabemos ao certo se o 
problema é só a Covid-19, mas dói ver o tempo 
passando enquanto outros amigos e colegas 
em outras instituições de ensino avançam e 
nós não”, declarou Custódio Massinga. 

“É preciso correr contra o tempo”
Para o estudante Custódio Massinga, acaba 

sendo meio “chato” porque não sabem ao 
certo por quanto tempo terão que esperar, 
sobretudo tendo em conta o rumo que a 
terceira vaga tem tomado. 

“Se com as duas primeiras vagas, que são 
tidas como as mais leves ou menos fatais 
acabamos perdendo muito tempo, e houve 
muita baixa no processo de aprendizagem, 
não quero acreditar que nesta regressaremos 
tão já”, lamentou Massinga.

Ainda de acordo com Massinga, o pior de 
tudo é que parece que o ano lectivo 2021 só 
terá inicio em 2022.

“Olha, já estamos no oitavo mês de 2021 
e sem data de arranque, quero acreditar que 
ficaremos de dois a três meses em casa, porque 
os casos não tendem a reduzir e as mortes 
nem tão pouco”, frisou o jovem estudante, 
acrescentado ainda que o instituto se esqueceu 
do pormenor “aulas online”, que poderia 
minimizar a possível pressão que poderão ter 
no futuro. 

Apesar da insatisfação pela demora do início 
do ano lectivo, outros estudantes mostram-
se compreesivos e argumentam que os seus 
encarregados de educação já haviam adiantado 
que, caso as aulas iniciassem enquanto persiste 
a presente situação pandémica, não iriam a 
escola.

Quando questionado sobre as suas 
expectativas e metas para o novo ciclo, um dos 
nossos entrevistados disse que “certamente 
esta é uma nova fase e que vem com novos 
desafios, já ouvi muito as pessoas falarem que 
aqui as aulas são intensas e que são diferentes 
das aulas no ensino secundário. As pessoas 
dizem que é praticamente uma faculdade, 
mas, na verdade, nunca liguei muito para esses 
comentários. Fazendo os cálculos, certamente 
teremos uma pressão para recuperar esse 
tempo perdido”.

mas houve um adiamento para uma data 
ainda por anunciar, devido a terceira vaga da 
pandemia da Covid-19.

“As aulas já deveriam ter iniciado há alguns 
meses, mas só foram marcadas para o mês 
de Julho. Mesmo com essa data, pouco antes 
tivemos a informação que devíamos esperar 
pelo pronunciamento do Presidente da 
Republica”, explica um dos estudantes.

Os novos estudantes dizem não saber ao 
certo o porquê da demora no arranque das 
aulas, depois de, no ano anterior, o mesmo ter 
acontecido por conta da pandemia.

“Não quero acreditar que tenha sido por 
causa da organização dos equipamentos 
de higienização, porque considero que, no 
ano passado, organizaram tudo isso quando 
decorriam as aulas e exames, aliás, observei 
isso também quando fazia os exames de 
admissão”, disse um dos admitidos.

 Os “novos ingressos” mostram-se 
preocupados com o tempo que poderá ainda 
passar enquanto esperam pelo início das aulas. 
A situação inquieta-os pelo facto de no ano 
em curso terem sobrado apenas com quatro 
meses, sendo que os planos académicos foram 
adiados por conta das medidas tomadas pelo 
Presidente da República.

Texto: Hélio de Carlos  D&F

Aulas no IICAEG em atraso

NO IICAEG

• 	 Arranque	das	aulas	estava	previsto	para	o	dia	12	de	Julho
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“Treinadores e dirigentes ‘mamam’ dinheiro 
de patrocínios às escondidas”

 A antiga pugilista internacional 
moçambicana Maria Manue-
la denuncia a falta de união 
na família do boxe. Concreta-

mente, fala de uma luta entre os treinadores 
das selecções femininas e masculinas, que, na 
sua opinião, em nada beneficia à modalidade. 
Além disso, revela suposto uso indevido do 
dinheiro de patrocínios por parte dos técni-
cos.

Pela sua trajectória, a ex-internacional moçambicana 
tem bagagem e autoridade suficientes para falar da moda-
lidade. Só para que se tenha uma ideia, a nível nacional, 
conta com sete títulos e foi quatro vezes campeã da África 
Austral, sendo que, por duas ocasiões, foi eleita melhor 
atleta das provas regionais.

 Fica a sensação de que poderia ter conquistado muito 
mais, não tivesse deixado o boxe bastante cedo. Fê-lo, ex-
plica-se hoje, por conta de “episódios pouco abonatórios 
no pugilismo moçambicano”, sendo os tais “episódios” a 
explicação para que o boxe seja “fraco no país”. 

Para a antiga atleta, o que está a falhar no boxe mo-
çambicano é o facto de se cortar oportunidades aos atletas 
masculinos, acto que decorre da percepção errada dos ob-
jectivos da luta pelo equilíbrio do género. De acordo com 
a interlocutora do Dossiers & Factos, actualmente, os ho-
mens estão a ser afastados, independentemente das suas 
qualidades, numa guerra que “não é saudável para o boxe”.

 No entender de Maria Manuela, há muitos atletas 
masculinos com valências para estar na selecção, e só não 
estão por conta desta luta cujos contendores são, por um 
lado, os treinadores das selecções masculinas e, por outro, 
os das selecções femininas.

 
A maldição do dinheiro?

A ex-atleta refere que o boxe já passou por momen-
tos bastante difíceis, em que faltava até material de treino. 
Ainda assim, havia conquistas, porque a família do boxe 
estava unida. Tudo se estraga numa altura em que a vida 
está aparentemente facilitada.

 “Quando começou a aparecer a fase do dinheiro, tudo 
começou a mudar”, assinala a fonte, para quem a disponi-
bilidade de recursos financeiros aguçou apetites egoístas 
por parte de alguns intervenientes da modalidade.

 “Tenho vontade de ver o que acontecia há dez anos, 
quando éramos todos unidos e ganhávamos campeona-
tos. Hoje, este participa e amanhã não, porque existe este 
choque que cria desentendimentos, mas tudo isso é culpa 
do dinheiro, porque parece que hoje a modalidade está 
a movimentar valores monetários que não sabemos de 
onde vêm e está a estragar a casa”, lamentou Manuela, que 
entretanto elogiou o trabalho desenvolvido pela direcção 
liderada por Gabriel Júnior, apesar de considerar que peca 
por, alegadamente, “separar as pessoas”.

 Num outro desenvolvimento, a ex-atleta comentou 
sobre aquilo que considera ser um protagonismo excessi-
vo do seleccionador, Lucas Sinoia. “Reconheço que é um 
grande treinador, mas falha por querer misturar as coisas, 
e começamos a pensar que ele é que manda na modali-
dade”, explicou, antes de mandar um recado para o timo-
neiro da federação: “Gabriel Júnior devia deixar claro que 
ninguém manda e ninguém é dono da modalidade, por-
que ela (a modalidade) é nossa”.

  “Até hoje não sei porque me tiraram a bolsa”
 
Ao longo de sua carreira, Manuela participou de vá-

rios certames internacionais, entre os quais os Jogos da 
Commonwealth, mas tem uma ferida que não sara: não 
participou dos Jogos Olímpicos de Londres, apesar de lhe 
ter sido atribuída uma bolsa de estudo pelo Comité Olím-
pico Internacional (COI), que depois lhe seria retirada 
pelo Comité Olímpico de Moçambique, aparentemente 
sem razões.

 Apesar de saber que o boxe olímpico não é uma 
“mina de dinheiro”, como é a modalidade nos Estados 
Unidos da América, por exemplo, Manuela diz ter bata-
lhado para chegar ao maior evento desportivo do plane-
ta, para defender sua bandeira, tendo convencido o COI 
depois da medalha de bronze conquistada nos Jogos da 
Commonwealth.

 “Assinei os documentos da bolsa, que consistia no va-
lor mensal de três mil dólares e 15 mil anuais, para ir ao 
país que quisesse, participar dos campeonatos. Lá podia 
conseguir abrir portas para outras oportunidades ainda 
melhores, mas porque me retiraram a bolsa, sem justa 
causa, acabei não indo aos jogos olímpicos”, vincou.

 A nossa interlocutora acredita que a polémica de-
cisão de lhe retirar a bolsa teve que ver com dinheiro, o 
que gerou um mal-estar entre ela e o Comité Olímpico de 
Moçambique.

 
 Lucas Sinoia “corta asas” a atleta

 
Foi por conta da decepção provocada pelo facto de ter 

sido excluída dos jogos olímpicos que Manuela decidiu 
retirar-se do boxe profissional. Ainda quis continuar a 
treinar na Academia Nyuane, mas diz que a Academia de 
Boxe Lucas Sinoia, onde começou a carreira, criou condi-
ções para que fosse excluída também das provas internas.

 “Lembro-me que fui uma vez para jogar e aconteceu 
uma situação triste. Estava equipada e anunciaram: ‘ago-
ra vai entrar a Maria Manuela contra a fulana’, e o trei-
nador da adversária, Lucas Sinoia, pura e simplesmente 
disse que a sua atleta não jogaria comigo, porque abando-
nei o clube dele”, declarou a antiga pugilista, que, depois 

Maria Manuela quer uma academia só para mulheres

Texto: Arão Nualane
Fotos: Salomão MavaleD&F

desses sucessivos episódios, experimentou momentos de 
depressão.

 Para já, não se vê a combater, mas consegue imagi-
nar-se a desempenhar um outro papel no boxe. “Já não 
posso voltar aos ringues como atleta, mas como treina-
dora. Se receber um convite, volto. Como treinadora, ia 
tentar fazer diferente do que os outros treinadores fize-
ram, porque podemos destruir vidas por causa do di-
nheiro, sem sabermos”.

 
Como tudo começou?

 
Actualmente com 29 anos de idade, Maria Manue-

la trocou o futebol pelo boxe a convite de Lucas Sinoia, 
quando tinha 15 anos. Diz a fonte que Sinoia viu quali-
dades que a podiam levar longe no boxe e foi apostando 
fortemente nela. “Os meus pais, no início, não queriam 
me ver a lutar e não olharam com bons olhos para a mo-
dalidade”, conta Manuela, lembrando que os progenitores 
não sabiam o que era o boxe. “Pensavam que era só entrar 
no ringue e começar a pancadaria, mas com o tempo fo-
ram entendendo e eu fui explicando o que, na verdade, a 
modalidade é. Aceitaram, tanto que começaram a gostar, 
e todos na família já jogam o boxe, não como profissio-
nais, mas como passatempo”.

 Manuela assinala o facto de ter conseguido espaço 
no boxe numa altura em que o machismo no desporto 
estava bem vincado, e considera ter criado condições 
para que, hoje, as mulheres moçambicanas possam ir aos 
jogos olímpicos. Negativamente, marca-lhe a suposta fal-
ta de reconhecimento do seu papel na impulsão do boxe 
feminino, o que diz não ser surpreendente. “Vejo muitos 
atletas serem marginalizados após a carreira”, conclui.

 
Enchimento

“Assinei os documentos da bolsa, que consistia no va-
lor mensal de três mil dólares e 15 mil anuais para ir ao 
país que quisesse, participar dos campeonatos. Lá podia 
conseguir abrir portas para outras oportunidades ainda 
melhores, mas porque me retiraram a bolsa, sem justa 
causa, acabei não indo aos jogos olímpicos”

DENUNCIA MARIA MANUELA, EX-PUGILISTA
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A TERRA E OS HOMENS

Madjermanes- uma luta , uma causa!

Fotos de Albino Mahumana

ALVOS
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Texto e fotos: Albino 
Mahumana

D&F

Dificuldades de pronúncia por parte de 
uma criança transformaram Seni em Cheni. 
O artista aproveitou-se desse “incidente” e 
passou a usar Cheni Wa Guni como cogno-
me no mundo das artes. Com infância re-
partida entre Bairro Unidade 7 (cidade de 
Maputo) e Zavala, Inhambane, Cheni Wa 
Guni cresceu em ambientes “culturalmente 
ricos”.

“Havia lá o ‘Galanga de Unidade 7’, além 
disso, cresci numa casa onde se fabricava 
o instrumento Mbila, vivia com o mestre 
Eduardo Durão na mesma casa, então tive 
essa infância que me permitiu saber dar va-
lor a arte e ter alguns princípios culturais”.

Não espanta, por isso, tal como faz ques-
tão de referir em uma das suas composições, 
que a timbila seja “vida, terra e música” de 
Cheni Wa Guni. Na verdade, há também 
uma dimensão espiritual na relação que o 
jovem artista mantém com a timbila.

“A timbila não é só um instrumento para 
mim, mas também tem um significado sim-
bólico, também tem essa ligação com os 
meus antepassados, porque eles também 
carregavam essa  mesma ideia de usar a 
timbila como instrumento de intervenção”, 
explica.

O desejo de ver chineses longe do muenje

O instrumento timbila é produzido a 
partir de uma árvore denominada muenje, 
uma espécie que, no entanto, está em vias 
de extinção. O maior medo de quem ama a 
timbila, sobretudo entre a comunidade cho-
pe, é que, efectivamente, a árvore venha a 
desaparecer. Para evitar que tal aconteca, há 
iniciativas, ainda que isoladas, de plantio da 
árvore.

Cheni Wa Guni fala de um homem no 
distrito de Zavala, província de Inhamba-
ne, que terá plantado o muenje em extensas 
áreas. Para o membro fundador do agrupa-
mento “Timbila Muzimba”, é necessário pro-
teger a área em referência, tudo porque “não 
queremos receber uma má notícia de que 
os chineses entraram lá e usaram a árvore, 
então tem de haver um acompanhamento e 
proteção daquilo que já se fez”, apelou.

Para além disso, o responsável pelo plan-
tio da árvore necessita de apoio logístico 
para garantir o crescimento saudável da ár-
vore, que só com a idade mínima de 50 anos 
é considerada pronta “transformar-se” na 
timbila propriamente dita. Por isso, o nos-
so interlocutor adverte que “se calhar, serão 
nossos netos a usá-las”. 

Só que, para que tal venha a concretizar-
-se, é necessário, desde já, preparar a “pas-
sagem de testemunho”. Nesse sentido, Cheni 
Wa Guni dá a conhecer o que está a ser feito 
por si e por outros intervenientes.

“Eu tenho trabalhado com o projeto Xi-
quitsi, que está mais virado para a música 
clássica, mas introduziu lá uma turma de 
percussão, que é exactamente a nossa per-
cussão, que são tambores e a própria timbi-
la. No entanto, há outras escolas que tam-
bém têm dado [aulas de timbila], sei que a 
escola de música tem lá o mestre Simão, que 
está a dar aulas, e existem outras escolas pri-

“Timbila é minha vida, timbila é minha 
terra”
A declaração não deixa qualquer 

dúvida. Cheni Wa Gune é mes-
mo apoixonado pela timbila, 
um instrumento de percussão 

que ficou célebre ao ser declarado pa-
trimónio imaterial da humanidade, em 
2005. Geraldo António Mahwaie – nome 
de BI – dá tudo pela arte que lhe permi-
tiu conhecer o mundo, e está ciente de que 
o melhor que se pode fazer pela timbila é 
valorizá-la e perpetuá-la por via do plan-
tio massivo da árvore de que é fabricada.

Cheni é dos maiores embaixadores da timbila

vadas que não conheço tão bem”, referiu.
Para já, o músico entende que o país está a 

perder uma grande oportunidade de capita-
lizar a timbila, que, na sua opinião, “não é só 
a manifestação cultural de um povo, trans-
cende essa dimensão por ter sido declarada 
património imaterial da humanidade”.

Um percurso “híbrido”

No período em que frequentava a esco-
la primária, Cheni Wa Guni associou-se a 
várias iniciativas culturais, especialmente 
àquelas que estavam ligadas à timbila. Esse 
espírito de associativismo não morreu, tan-
to que, em 1997, levou a que se juntasse a 
outros outros jovens, fundando a famosa 
banda “Timbila Muzimba”.

O desejo de levar timbila aos bares - “a 
banda era grande” -  fez com que Wa Guni 
iniciasse, paralelamente, uma carreira a 
solo. Chamou a isso de arranjo e afirma que 
partiu de uma “brincadeira”. “Fizemos o 
Jam Session, daí fiz várias colaborações na-
cionais e internacionais”, conta.

Actualmente, e em face da pandemia da 
Covid-19, Cheni Wa Guni teve de se rein-
ventar. As aulas, por exemplo, são feitas de 
forma remota através das plataformas digi-
tais. Por outro lado, vem recebendo solicita-
ções de colaboração em alguns projectos do 
mundo da sétima arte.
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INTERNACIONAL
Parlamento cabo-verdiano trava proposta 
do Governo para aumentar dívida

O órgão relata que a proposta de lei 
de flexibilização temporária das regras 
orçamentais devido à pandemia da 
Covid-19 foi apresentada pelo governo 
à Assembleia Nacional de Cabo Verde, 
alegando a crise financeira provocada 
pela ausência de retoma do turismo, mas 
carecia de uma maioria de dois terços dos 
deputados, tendo reunido 41 votos a favor, 
do MpD (maioria) e da UICD (oposição), 
dos 46 que necessitava para fazer passar a 
medida, além de um voto contra.

 O Minuto ao Minuto escreve que em 
causa estava a intenção de aumentar, em 
2021, de 3% para 5% do PIB o limite do 
endividamento interno, para chegar a quase 
80 milhões de euros e autorizar um saldo 
corrente global orçamental negativo de até 
13 milhões de euros, para compensar a 
queda no PIB projectado e na arrecadação 
de receitas, mas na votação na generalidade 
a abstenção dos 27 deputados do Partido 
Africano da Independência de Cabo Verde 
(PAICV) acabou por travar a proposta 
governamental.

Ainda de acordo com o órgão que 
temos vindo a citar, esta votação terminou 
com várias horas de debate no Parlamento, 
depois de o governo e a maioria que o 
suporta terem dramatizado a necessidade 
deste aumento do endividamento interno, 
no quadro da proposta do orçamento 
rectificativo para este ano, que está a ser 
discutido em simultâneo.

Entretanto, avança o Minuto ao 
Minuto, do lado do PAICV, a posição 
assumida na votação foi explicada com 
a possibilidade de o governo eliminar 
“gorduras e despesas” para financiar o 
orçamento rectificativo para este ano, 
enquanto os deputados do Movimento 
para a Democracia (MpD) alegaram 
“vingança” do maior partido da oposição 
pela recondução do partido na liderança 
de Cabo Verde nas eleições legislativas de 
Abril último, para ter “ganhos políticos 
baratos”.

Durante o debate desta proposta, o 
vice-primeiro-ministro e ministro das 
Finanças, Olavo Correia, defendeu que a 
mesma permitiria ao Estado “continuar 
a intervir nas esferas económica, social e 
sanitária”, no quadro da pandemia.

Mantendo sempre o apelo ao voto a 
favor do PAICV, Olavo Correia afirmou 
que esta medida, temporária, foi adoptada 
em todo o mundo como forma de 
compensar a queda de receitas e para 
evitar o agravamento da crise, argumento 
que o maior partido da oposição, e que 
esteve no poder de 2001 a 2016, não 
aceitou, recusando contribuir para um 
novo aumento da dívida pública, que, 
segundo a proposta levada ao Parlamento, 
previa um ‘stock’ global equivalente a mais 
de 158% do PIB até ao final do ano.

O Parlamento cabo-ver-
diano rejeitou, recen-
temente, a proposta 
governamental para 

a “flexibilização temporária” das 
regras orçamentais devido à pan-
demia, permitindo um aumento 
do endividamento interno que 
o executivo considerava crucial 
para manter as medidas de mi-
tigação da crise, escreve o jornal 
“Notícias Minuto ao Minuto”.
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O EXEMPLO VEM DO XERIFE
 
GARGANTA está surpreendido com 

a flexibilidade do nosso xerife da 25 de 
Setembro, que recentemente executou 
uma autêntica fuga para frente. Depois da 
confusão que criou no mercado bancário, 
uma vez que envolvia o maior banco local 
em termos de manuseamento de cash, (em 
termos de lucros tem 73 milhões de USD 
contra os 72 Milhões do Millennium, o que 
claramente iria penalizar os clientes deste 
banco secular), o xerife teve de reflectir. 
Primeiramente, houve o braço-de-ferro, 
que até é natural em situações de género, 
em que se procura saber quem tem razão 
ou não,  discussão que ocorreu nas redes 
sociais, até porque o SB sempre manteve 
um comportamento urbano, evitando 
discutir os seus assuntos na praça pública. 
Sabiamente,  o BM “plantou” um quadro no 
SB, e através de um comunicado fez saber 
ao público, dias depois, que voltava atrás 
na sua decisão e saiu airosamente desse 
barulho.  Ganharam todos, regulador, 
SB e clientes. Recuar não é perder, e 
devia a nossa reguladora das telefonias 
aprender com este exemplo. Pessoalmente,  
GARGANTA nunca esperou um show 
de humildade do xerife, porque desde 
que se encontra naquele lugar sempre se 
mostrou autoritário.  No “caso SIMO”, deu 
pontapés para todos os cantos, na tentativa 
de penalizar o provedor de serviços, e 
quem saía mesmo penalizado era o “povo”, 
que ficaria impedido de manusear “os 
seus dinheiros”. Parece que o mais velho 
aprendeu com a experiência e, no fim, foi 
sábio e educador. Está de parabéns, xerife! 
É de líderes assim que precisamos. O 
povo não deve, nunca, sair penalizado das 
decisões dos seus chefes.
 

*OLIMPÍADAS DE SOFRIMENTO 
ESSAS*

 
Moz foi a Tóquio e lá está uma delegação 

constituída por mais dirigentes do que 
atletas,  pelo menos é o que se veiculou. 
Não é que GARGANTA esteja contra, 
mas não deixa de ser estranho que a nossa 
comitiva seja maioritariamente constituída 
por dirigentes. Será por incompetência dos 
atletas, será por ganância dos dirigentes 
ou por conta do cenário COVIDiano? 
É facto que Moçambique deve ter uma 
das delegações mais pequeninas, isso foi 
visível no desfile. Aliás, sempre foi assim, 
cai-nos a sorte grande Lurdes Mutola ter 
nascido aqui na pátria amada, o que faz 
Moçambique constar entre os 181 países já 
medalhados em jogos olímpicos à entrada 

para esta edição, numa lista liderada 
folgadamente pelos EUA, com quase 3000 
medalhas, estando Moçambique no 107º 
lugar. Com uma medalha de Ouro e duas 
de Bronze, Moçambique está acima de 
países como Senegal, Paraguai, Zâmbia, 
Gana, Arábia Saudita, entre outros que 
podem ser considerados potências ao nível 
de seus continentes. Viva Lurdinha, eterna 
“menina de Ouro”. É igualmente facto que 
os moçambicanos dificilmente alcançam 
os mínimos para participar nos maiores 
jogos da história, o que mostra falta de 
capacidade. GARGANTA não atira as 
pedras à COVID-19, porque sempre foi 
assim, sempre. Talvez seja correcto dizer 
que os atletas chegaram menos preparados 
por falta de competição, aliás,  é a 
competição que dita o ritmo competitivo, 
e há dois anos que está tudo parado. 
O Moçambola, a maior competição 
desportiva do país, já leva quase um 
ano a tentar terminar uma edição, no 
basquetebol, a Copa Nutrição também leva 
quase o mesmo tempo, nem água vem nem 
água vai. Outras modalidades?  Esqueçam. 
Não está a acontecer nada. Seremos 
realmente um país desportivamente 
falado? Moldura humana existe, muita, 
talvez a competência,  essa sim, continue 
débil.  Ainda temos formadores primários 
que dizem aos miúdos que não podem 
pegar pesos porque vão ficar deformados, 
isso é uma teoria muito antiga,  que já caiu 
em desuso no desporto moderno. Hoje, 
os putos chegam à idade de competição 
totalmente preparados fisicamente. O 
trabalho de moldar é feito na formação,  
aqui quer se fazer esse trabalho nos 
seniores. Resultado: os nossos atletas 
chegam à idade de competição todos 
raquíticos, o que faz dos atletas eternas 
crianças. Garganta acompanhou uma 
conversa onde alguém dizia que os 
dirigentes desportivos iam lá colher 
experiência,  fazer links, weee “qual é esse 
afinal”? Seria bom se assim fosse, seria o 
ideal, mas no terreno não se vê nada de 
novo, é uma “mesmice” incrível e isso não 
é de hoje.  Portanto, Garganta não está a 
atirar as culpas ao homem do teatro, dizer 
que vivemos de resultados esporádicos 
seria totalmente redundante e cansativo, 
mas muita coisa está a falhar há muito 
tempo. Bolseiros olímpicos que andam 
anos com bolsas aqui e ali e resultados 
desportivos só nos sonhos! Ficam nas 
primeiras eliminatórias ou meia volta, 
depois da vergonha já são treinadores, essa 
é a nossa realidade. Até surgir do acaso 
uma nova Lurdinha, as Olimpíadas serão 
mesmo de sofrimento no osso e de sonhos 
eternamente adiados.
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