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Boladas lixam o país

Moçambique, terra amada e que 
devia ser de heróis, sim, devia ser 
de heróis, e foi, até determinada 
altura, mas, agora, deixou de o 
ser, porque os mesmos heróis, na 
sua maioria, tornaram-se verda-
deiros caloteiros, ou seja, a nação 
deixou, definitivamente, de ser pá-
tria de heróis. Deixou e passou a 
ser pátria de boladeiros. Não nos 
é possível apontar a percentagem 
dos ex-heróis que estão envolvidos 
em “negócios” sujos e que acabam 
manchando e destruindo o país, 
até porque seria um exercício bas-
tante complicado.

A verdade é que são muitos. A 
dúvida agora é saber se os heróis, 
antigos combatentes da Luta de 
Libertação Nacional, foram ensi-
nados por alguém a praticar o ca-
lote ou se eles é que ensinaram os 
cidadãos normais (portanto, não 
heróis) e seus seguidores. Seja 
como for, o certo é que eles estão lá 
e complicam em muitas ocasiões o 
trabalho das instituições públicas. 

Aparecem em concursos públi-
cos, impondo a adjudicação deste 
ou daquele concurso para a em-
presa do fulano ou beltrano. As 
coisas estão tão lixadas ao ponto 
de uma simples chamada telefó-
nica do camarada Y ou Z ser sufi-
ciente para baralhar um ministé-
rio ou qualquer outra instituição 
vocacionada à prestação de servi-
ços públicos.

Isto acontece também nos tri-
bunais, onde os juízes, que se es-
perava que fossem um poder inde-
pendente (afinal no país impera o 

EDITORIAL

princípio da separação de pode-
res), acabam, também, vendo seu 
trabalho complicado por causa da 
interferência que é feita por estes 
heróis caloteiros.  

Vários são os casos em que as 
decisões são tomadas por influên-
cia de alguns caloteiros, que, para 
além de impor, até fazem recor-
dar que o poder está do lado de 
um certo partido, numa clara de-
monstração de que a lei só funcio-
na para alguns.

Há barulho nos petróleos, na 
prospecção mineira, no sector 
madeireiro (até de forma assusta-
dora), há no sector das obras pú-
blicas, no turismo, no fornecimen-
to de bens e serviços para a área 
militar, incluindo nos armamen-
tos. Mas o mesmo acontece igual-
mente na Educação, e comprava-o 
o facto de, em plena época da Co-
vid-19, o Presidente da República 
ter sido encostado para autorizar 
a abertura de escolas privadas.

Em todos estes sectores, eles 
aparecem para fazer boladas. 
Elementos que muito deram pela 
libertação da pátria e, por isso, 
considerados heróis, decidiram 
deitar fora a capa da heroicidade 
para assumir a de caloteiro.

O problema é de serem calotei-
ros e não empresários. Ficamos a 
saber, por exemplo, que em mui-
tos hospitais, actualmente, faltam 
receitas. Sim, receitas, ou seja, 
aquele papel no qual o médico 
escreve o tipo de medicamento 
que o doente deve comprar. Este 
problema deriva, igualmente, do 

facto de uma empresa da qual 
faz parte um herói estranho, por-
quanto não reúne requisitos, ter 
movido mundos e fundos para que 
o concurso fosse repetido, até que 
ela fosse declarada vencedora.

Este é um dos exemplos que 
aqui nos ocorre, mas também po-
demos lembrar um passado recen-
te em que o Governo, através do 
Ministério da Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural (MITA-
DER), tentou impedir a explora-
ção ilegal da madeira, e quase que 
não deu em nada, devido ao envol-
vimento de muitos heróis e seus fi-
lhos no esquema.  

Hoje, há um barulho de bradar 
aos céus no Ministério dos Recur-
sos Minerais e Energia (MIREME) 
e, ao que tudo indica, as boladas 
ali existentes envolvem também 
alguns heróis da nossa pátria, que 
até estragaram seus filhos com a 
prática do calote. 

Enfim, aos poucos, o país vai se 
destruindo por conta do avanta-
jamento das contas bancárias, as-
sim como das barrigas insaciáveis 
de diferentes grupos de heróis e 
empresários caloteiros. 

Moçambique precisa de cres-
cer, mas, para tal, medidas sérias 
devem ser tomadas no sentido de 
se reduzir o tipo e quantidade de 
boladas sujas que ocorrem no país 
e que são apadrinhadas por gran-
des figuras da nossa arena polí-
tica. Só assim é que poderemos 
mudar o discurso: boladas lixam 
o país!  

            serodiotouo@gmail.com
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“Intriguistas” fazem cama a Gabriel Salimo

A exoneração de Ga-
briel Salimo do car-
go de ministro da 
Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior está a dar 
que falar no seio do Partido 
Frelimo e do próprio Governo, 
na medida em que foi provoca-
da por simples intrigas inter-
nas, conforme asseguraram-
-nos fontes bem reputadas do 
Governo. A queda do acadê-
mico, que já esteve ligado à Re-
namo, abalou o ministério que 
dirigia e quase todo o Conselho 
de Ministros.

Ao cabo de 10 meses no pe-
louro da Ciência e Tecnologia, 
Ensino Superior e Técnico Pro-
fissional, Gabriel Salimo foi exo-
nerado pelo Presidente da Re-
pública, tornando-se a primeira 
peça do segundo mandato de Fi-
lipe Nyusi a ser substituída. Para 
o lugar do ministro cessante, o 
Chefe do Estado nomeou Daniel 
Nivagara, que já exerceu o car-
go de director da Faculdade de 
Ciências da Educação e Psicolo-
gia da Universidade Pedagógica 
de Moçambique.

Ao que apurámos junto de 
fontes bem posicionadas, a exo-
neração de Gabriel Salimo, tam-
bém ele docente universitário, 
nada tem que ver com o seu de-
sempenho à frente do agora Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, mas sim com 
intrigas partidárias promovidas 
por um grupo próximo ao Chefe 
do Estado.

 
Derrubado à beira do 

Conselho Coordenador

Nos corredores do Conselho 
de Ministros e também do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior reina a con-
vicção de que “fizeram a cama” 
ao ministro cessante. As razões 
para tal ainda constituem um 
enigma, mas a acção é imputada 
a uma determinada ala do parti-
do muito próxima ao Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, e, 
portanto, com algum poder de 
influência.

Salimo, que se diz “ter esta-
do no lugar errado na hora er-
rada”, foi exonerado na semana 
em que apresentou, em sede do 
Conselho de Ministros, o plano 
para o Conselho Coordenador 
do ministério agora dirigido por 
Daniel Nivagara. Na verdade, 
garantem as nossas fontes, até já 
estava tudo pago para que o refe-
rido evento tivesse lugar, mas foi 
adiado depois da queda de Ga-

briel Salimo.
A forma como o dossier da 

exoneração de Salimo foi geri-
do provocou um grande choque 
no ministério e no Conselho de 
Ministros, com alguns ministros 
a recearem ter a mesma sorte a 
qualquer momento. No côm-
puto geral, e segundo as nossas 
fontes, o ministro cessante goza-
va de boa reputação no seio dos 
colegas do Governo, mas não re-
sistiu ao esquema supostamente 
engendrado por um certo grupo 
de “cínicos e fofoqueiros”.

Gabriel Salimo representou a 
Renamo no STAE

Pouco depois da exonera-
ção, as primeiras notícias vin-
das dos bastidores indicavam 
que Gabriel Salimo teria sido 
sacrificado por conta da sua an-
terior ligação ao Partido Rena-
mo. Fontes do Dossiers & Factos 
garantem que “isso já tinha sido 
arrumado”.

Mas é um dado adquirido 
que o docente pertenceu à Rena-
mo ou, pelo menos, prestou ser-

viços sob indicação daquela for-
mação política, nomeadamente 
no Secretariado Técnico de Ad-
ministração Eleitoral (STAE), 
onde comandou o Departamen-
to de Informática.

Nessa altura, o agora ex-mi-
nistro desenvolveu trabalhos de 
pesquisa ao lado de outros inves-
tigadores, uns do STAE e outros 
da Comissão Nacional de Elei-
ções. A lista incluía nomes como 
o do antigo reitor da UEM Bra-
zão Mazula (na altura presiden-
te da CNE), Arménio Correia 
(então director-geral do Secreta-
riado Técnico de Administração 
Eleitoral), Ismael Valigy (então 
membro da CNE por parte do 
Governo), Manuel Frank (en-

tão membro da CNE por parte 
da Renamo), António Archetti 
(então assessor do STAE no De-
partamento de Informática, por 
parte da Cooperação Italiana) e 
Raul Conceição (então supervi-
sor de informática por parte dos 

partidos não armados).
 
Quem é Gabriel Salimo?

O antecessor de Daniel Niva-
gara, nascido em 1964, é docente 
universitário e já assumiu cargos 
como o de director do Centro 
de Tecnologias de Informação e 
Comunicação na Unizambeze e 
director do Curso de Informá-
tica na Universidade Eduardo 
Mondlane.

Mestre em Tecnologias de 
Informação e Comunicação, Sa-
limo tem no seu currículo passa-
gens por algumas organizações 
da sociedade civil, tal é o caso da 
Sala da Paz, para além do STAE, 
onde foi chefe do Departamen-

to de Delimitação Geográfica, 
Estatística e Informática. Parti-
cipou, igualmente, na gestão do 
software para a contagem para-
lela e observação eleitoral para as 
eleições municipais na cidade de 
Nampula, em 2018.

Empossado em Janeiro, Gabriel Salimo não completou nem um ano como ministro

“O antecessor de Daniel 
Nivagara, nascido em 1964, 
é docente universitário e 
já assumiu cargos como o 
de director do Centro de 
Tecnologias de Informação 
e Comunicação na 
Unizambeze e director 
do Curso de Informática 
na Universidade Eduardo 
Mondlane.

Texto: Serôdio TowoD&F
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Presidente manda “puxar orelhas” a 
Elias Dhlakama
Elias Dhlakama foi re-

centemente ausculta-
do por uma comissão 
mandatada pelo pre-

sidente do seu partido, Ossufo 
Momade. O Dossiers & Factos 
apurou que a referida comissão 
era composta por três membros 
seniores do partido, e que a 
auscultação girou em torno das 
declarações de Elias Dhlakama 
em algumas entrevistas relati-
vamente ao estágio actual do 
partido, onde já afirmou que 
“vai de mal a pior”. Dhlakama, 
que já manifestou a vontade 
de se recandidatar no próximo 
congresso, é uma figura insa-
tisfeita com o actual rumo do 
maior partido da oposição em 
Moçambique, e até chegou a 
ser associado à auto-intitulada 
Junta Militar da Renamo, diri-
gida por Mariano Nhongo.

Está azeda a relação entre 
Elias Dhlakama, irmão do fa-
lecido líder da Renamo Afonso 
Dhlakama e a actual liderança 
do partido. Recentemente, o 
também membro da Banca-
da Parlamentar da Renamo na 
Assembleia da República foi 
ouvido por uma comissão man-
datada por Ossufo Momade, 
segundo garantiram-nos fontes 
bem posicionadas na perdiz.

Não se conhece de forma 
pormenorizada o teor da con-
versa, mas sabe-se de fontes fi-
dedignas que a “audição” girou 
em volta das aparições e decla-
rações públicas de Elias Dhlaka-
ma, que, no entender de alguns 
membros sonantes da perdiz, 
configuram “indisciplina parti-
dária”. O visado confirma a aus-
cultação, mas não quis avançar 
detalhes sobre a mesma. Limi-
tou-se a dizer que respeita os 
órgãos do partido e que “tudo 
ficou esclarecido”.

As entrevistas de Elias 
Dhlakama

A maior força política da 
oposição parece estar preocupa-
da com o “à vontade” com que 
Elias Dhlakama fala nas suas 
entrevistas. Numa grande entre-
vista concedida ao Dossiers & 
Factos, Dhlakama, que ficou em 
segundo lugar nas eleições que 
consagraram o actual presiden-
te no congresso de Gorongosa 
(Sofala), assumiu, pela primeira 
vez, que ponderava seriamente 

participar das próximas eleições 
internas do partido, deixando 
transparecer que não estava de 
todo satisfeito com a actual li-
derança do partido.

Semanas depois, em entre-
vista à DW, o general na reserva 
foi mais incisivo, afirmando que 
“Renamo virou uma formiga”, 
quando antes era um elefante. 
Elias Dhlakama fez esses pro-
nunciamentos por conta da pe-
sada derrota que a perdiz sofreu 
nas eleições de Outubro do ano 
passado (2019). Frontal como 
lhe é característico, Dhlakama 
afirmou que a Renamo “vai 
de mal a pior”, vincando, uma 
vez mais, a vontade de dirigir 
o partido, para torná-lo “forte 
de novo”. De resto, o político 
chegou mesmo a dizer que “se 
estivéssemos em 2024, quero 
acreditar que nem sequer íamos 
conseguir ver eleito nalgum dis-
trito um administrador”.

O irmão do falecido líder 
histórico da Renamo tem tam-
bém denunciado uma supos-
ta perseguição aos elementos 
que eram próximos a Afonso 
Dhlakama, com especial desta-
que para os delegados provin-
ciais e distritais, naquilo a que 
chama de “caça às bruxas” por 
parte da actual estrutura.

 
Suspeitas de apoio a Nhongo

Elias Dhlakama, que saiu 
do Exército moçambicano em 
2018, para voltar à política acti-

va na Renamo, é dos quadros da 
Renamo sobre quem recaíram 
suspeitas de estar a prestar apoio 
financeiro à Junta Militar, que 
vem protagonizando ataques na 
zona centro do país, concreta-
mente nas províncias de Manica 

e Sofala. Em Janeiro do ano em 
curso, o deputado foi mesmo 
ouvido pela Procuradoria-Geral 
da República, tendo se distan-
ciado do assunto. Também em 
entrevista ao Dossiers & Factos, 
Elias Dhlakama reiterou que 
nada tinha que ver com o mo-
vimento liderado por Mariano 

Nhongo, uma figura que já veio 
dizer que não reconhece Ossu-
fo Momade como presidente 
da Renamo, e que o acordo de 
paz assinado com o Presidente 
da República não reflecte aquilo 
que havia sido estabelecido com 

Afonso Dhlakama.
Elias Dhlakama, que diz 

ter saído do Exército “por es-
tar cansado de guerra”, chegou 
a lançar suspeitas de que a au-
toproclamada Junta Militar da 
Renamo tenha sido criação do 
partido no poder, ao afirmar 
que “a Frelimo se beneficiou 

de Nhongo”. Igualmente, disse 
que havia planos de travar a sua 
carreira política, acrescentando 
que há quem tenha medo que o 
espírito de Dhlakama se tenha 
encarnado nele.

As buscas e falta de apoio 
interno

Ainda no âmbito do suposto 
financiamento à Junta Militar da 
Renamo, a casa de Elias Dhlaka-
ma foi alvo de buscas por parte 
do Serviço Nacional de Investi-
gação Criminal (SERNIC), ten-
do acontecido o mesmo com a 
casa da deputada Ivone Soares, 
por sinal sobrinha de Dhlaka-
ma. O SERNIC procurava por 
elementos que pudessem sus-
tentar a tese do apoio financeiro 
a Mariano Nhongo, tendo con-
fiscado os celulares do general.

Ao Dossiers & Factos, Elias 
Dhlakama revelou que em mo-
mento algum recebeu apoio do 
Partido Renamo, fazendo pas-
sar a ideia de que estaria a ser 
isolado pelo grupo que actual-
mente detém o poder. O facto 
de ter sido chamado pelo Con-
selho Jurisdicional pode ser a 
prova de que Ossufo Momade 
não está satisfeito com a postura 

do seu correligionário.
Sobre a audição, o Dossiers 

& Factos contactou o porta-voz 
do partido, José Manteigas, mas 
este limitou-se a dizer que este 
assunto não é da sua alçada, 
sublinhando que é uma ma-
téria interna e não se trata na 
Imprensa.

Ossufo Momade, presidente da Renamo

Elias Dhlakama

Texto: Serôdio TowoD&F

“INDISCIPLINA” DO DEPUTADO PREOCUPA OSSUFO MOMADE
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Mety Gondola quer ver melhor explorado 
o Corredor de Nacala

O secretário de Esta-
do na província de 
Nampula considera 
que aprimorar a ex-

ploração do Corredor de Nacala 
é o principal desafio da econo-
mia em Nampula. Em entrevista 
exclusiva ao Dossiers & Factos, 
Mety Gondola debruça-se, entre 
vários assuntos, sobre a guerra 
em Cabo Delgado e a possibili-
dade de se alastrar até Nampula, 
mas também sobre a descentra-
lização, processo que diz exigir 
“muita paciência e serenidade”.

 Mety Gondola, secretário de Estado na província de Nampula

Texto e fotos: Serôdio 
TowoD&F

Dossiers & Factos (D&F): 
Senhor secretário de Estado, 
apresente-nos um quadro geral 
da província de Nampula.

Mety Gondola (MG): Nam-
pula é uma província complexa, 
na medida em que tem uma ex-
tensão territorial bastante vasta 
e uma dimensão populacional 
também expressiva. Nampula 
tem cerca de 81 606 quilómetros 
quadrados, e isso representa cer-
ca de 10% do território nacio-
nal, e uma linha de costa de 460 
quilómetros. Temos cerca de 
sete milhões de habitantes, isto 
corresponde a perto de 20% da 
população a nível nacional. Estas 
duas dimensões (território e po-
pulação) fazem de Nampula uma 
província com muita pressão so-
bre os serviços públicos. Não é 
fácil lidar com 10% do território e 
20% da população nacional, com 
uma taxa de crescimento de 3.2%. 
Apesar dos indicadores mostra-
rem ganhos nos últimos anos, se 
quisermos mudar sobremaneira 
o rosto da província, teremos que 
fazer um esforço adicional.

 
D&F: Pode precisar alguns 

desses indicadores?

MG: Os indicadores sociais 
da nossa província mostram-nos 
que a taxa líquida de escolaridade 
anda por volta dos 79.5%. A nos-
sa taxa de analfabetismo encon-
tra-se em 49%, também acima 
da média nacional, que é de 45%. 
A nossa base de cobertura para 
acesso aos serviços de saúde anda 
por volta de 66.8%, contra cerca 
de 68% ao nível nacional. Esses 
indicadores mostram o esforço 
que institucionalmente deve ser 
feito, de forma a conseguirmos 
que a resposta do Governo seja 
mais efectiva para a solução dos 
problemas. Pode-se fazer men-

ção, por exemplo, à questão da 
água, que estabilizámos, no meio 
rural, onde os indicadores se si-
tuam nos 55.7%. Mas, ao nível do 
meio urbano, nossa taxa de co-
bertura é de 42.9%, contra 83%, 
que é a média nacional. Ao nível 
da desnutrição crónica, Nampula 
acaba tendo, infelizmente, a taxa 
mais alta do país, que é de 50.1%. 
Esta toda caracterização faz com 
que comecemos a discutir a alte-
ração da abordagem da afectação 
dos recursos, atacando aqueles 
locais onde a expressão territorial 
e a dimensão populacional são 
maiores.

 
“Malária e cólera são 

prioridades”
 
D&F: Relativamente à saú-

de, e numa altura em que lida-
mos com a Covid-19, como está 
a província?

MG: Como devem saber, ti-
vemos registos ao nível da nossa 
província, com a nossa cidade 
(Nampula) a ser a primeira a 
atravessar para a transmissão 
comunitária. Neste momento, 
andamos com mais de 600 casos 
notificados, mas temos estado a 
acarinhar a equipa que está a dar 
resposta a esta pandemia, acima 
de tudo porque conseguiu fazer 
com que não se gerasse pânico. 
Quando iniciámos, as amostras 

todas tinham que ser enviadas a 
Maputo, porque estávamos num 
período bastante apertado, os 
voos também estavam condicio-
nados, tínhamos dois voos sema-
nais, e acabávamos tendo uma 
média de 20 a 40 testes semanais. 
Neste momento, e já com o apoio 
do órgão central, conseguiu-se 

estabelecer uma unidade de pro-
cessamento e tratamento desses 
testes, e já estamos com uma ca-

pacidade de realização de 200 
testes diários; estamos a registar 
avanços do ponto de vista de es-
tabilização, com tendências para 
diminuição, e acreditamos que 
estamos no caminho certo. Te-
mos a questão da Covid-19 como 
preocupação, mas a malária e có-
lera continuam estando no topo 

das prioridades. Só de malária te-
mos cerca de 1.899.860 casos no-
tificados que foram combatidos. 

Damo-nos por satisfeitos, porque 
a equipa tem estado a trabalhar 
de forma árdua, e conhecemos 
uma redução no número de óbi-
tos ocorridos no igual período 
em 2019. Tivemos cerca de 91 
óbitos e, neste momento, o regis-
to de cerca de 57 casos. No caso 
específico dos óbitos por malária, 
para cada uma das perdas cons-
tituímos equipas que possam es-
tudar o caso, as razões de termos 
perdido qualquer que seja o nos-
so companheiro, porque enten-
demos que é chegado o momento 
de, com base nas condições que 
temos disponíveis, não perder-
mos ninguém em razão de estar 
a padecer de malária.

 
D&F: A província já tem 

recursos para efectuar esses 
estudos?

MG: A província tem recur-
sos e, acima de tudo, capacidade 
técnica e humana. Os avanços 
que temos estado a realizar, por 
exemplo, no controlo da pande-
mia resultam da experiência e 
capacidade instalada no traba-
lho que os técnicos têm estado 
anualmente a fazer na malária e 
na cólera. Há muita experiência 
consolidada e parte dos recursos 
humanos é fenomenal, podemos 
assim afirmar.

 Continua na Pag 11

“Nampula é uma província complexa, na 
medida em que tem uma extensão territorial 
bastante vasta e uma dimensão populacional 
também expressiva. Nampula tem cerca de 81 
606 quilómetros quadrados, e isso representa 
cerca de 10% do território nacional, e uma linha 
de costa de 460 quilómetros. Temos cerca de sete 
milhões de habitantes, isto corresponde a perto 
de 20% da população a nível nacional. Estas 
duas dimensões (território e população) fazem 
de Nampula uma província com muita pressão 
sobre os serviços públicos. Não é fácil lidar com 
10% do território e 20% da população nacional, 
com uma taxa de crescimento de 3.2%. Apesar 
dos indicadores mostrarem ganhos nos últimos 
anos, se quisermos mudar sobremaneira o rosto 
da província, teremos que fazer um esforço 
adicional.
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Antes de presidir a FMF, Alberto Simango Júnior dirigiu a Liga Moçambicana de Futebol

Contas de Simango Jr. chumbadas por 
falta de clareza

O relatório de contas 
de 2019, deixado 
pelo elenco anterior 
da Federação Mo-

çambicana de Futebol (FMF), 
dirigido por Alberto Simango 
Júnior, não convenceu aos filia-
dos da FMF, que reprovaram-no 
por alegada falta de clareza.

Texto: RedacçãoD&F

O referido relatório está de-
talhado e mostra as dívidas e os 
credores mas a última triagem 
feita pelo conselho fiscal, órgão 
competente para o efeito, con-
firmou o chumbo das contas de 
2019.

"O Conselho Fiscal da Fede-
ração Moçambicana de Futebol 
(FMF), no uso das atribuições 
legais e estatutárias, examinou 
os registos, livros contabilísticos 
e informação complementar, 
analisou o cumprimento da Lei 
e dos Estatutos e obteve da Di-
recção e dos vários responsáveis 
da Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF) os esclarecimen-
tos, as informações e os docu-
mentos solicitados”.

Segundo aquele órgão social 
da FMF, o Balanço a 31 Dezem-
bro de 2019 evidencia um total 
de activos de 540.088.348 Meti-
cais e um total de capitais pró-
prios de 497.661.939, incluindo 
um resultado líquido negativo 
de 20.771.027. O documento 
também estabelece que a de-
monstração de resultados, de-
monstração de variações nos 
capitais próprios, demonstra-
ção de fluxos de caixa, as no-
tas explicativas relacionadas, o 
relatório financeiro da Federa-
ção Moçambicana de Futebol, 
em conjunto com o eelatório 
do auditor independente, não 
permitem uma adequada com-
preensão da situação financeira, 
patrimonial e dos resultados 
obtidos, não satisfazendo des-
ta forma as disposições legais 
e estatutárias  em vigor (nº 4 
do Artigo 63 dos Estatutos da 
Federação Moçambicana de 
Futebol) pelo seguinte: (i) fal-
ta de canalização do Impos-
to de Rendimento de Pessoas 
Singulares (IRPS) no valor de 
5.935.024 Meticais; (ii) gastos 
sem documentação de suporte 
válida fiscalmente no valor de 
3.214.116 Meticais; (iii) ausên-
cia de registos de responsabili-
dades (passivos/dívidas) a for-

necedores de bens e serviços no 
valor de 32.550.253 Meticais; e 
(iv) rácio de liquidez corrente 
inferior a 1, traduzido em défice 
de tesouraria para pagamento 

de obrigações correntes no va-
lor de 41.416.409 Meticais.

Refere ainda o Conselho Fis-

cal que "com base nos exames 
realizados, na opinião qualifi-
cada do auditor independente, 
o conselho fiscal, por unanimi-
dade, concluiu que as demons-

trações financeiras de 2019 não 
reflectem adequadamente a si-
tuação financeira e patrimonial 

da Federação Moçambicana de 
Futebol, manifestando-se, desta 
forma, desfavorável à sua apro-
vação pela Assembleia Geral. 

Assim, o conselho fiscal re-
comendou a regularização nas 
demonstrações financeiras do 
exercício de 2020 das situações 
ii) e iii) do paragrafo anterior. 
Mais ainda, recomenda a contí-
nua mobilização financeira para 
estabilizar o rácio de liquidez 
corrente.

APROVADOS ORÇAMEN-
TOS E PLANOS DE ACTI-
VIDADES DE 2020 E PARA 

2021

Constavam da agenda de 
trabalho da Assembleia Geral 
a apresentação de plano de ac-
tividades realizadas no presente 
ano e respectivo orçamento e 
ainda para o próximo ano.

A proposta de orçamen-
to para próximo ano é de 
222.942.000,00 meticais para 
aplicação em várias acções, con-
tra 274.004.090,00 apontados 
para o ano prestes a terminar.

Em termos de actividades da 
FMF para a época 2021, estarão 
assentes nos pilares traçados no 
plano estratégico da direcção da 
FMF, com foco em áreas de de-
senvolvimento, selecções nacio-
nais, competições, licenciamen-

to, marketing e comunicação, 
finanças, entre outras.

“Pretendemos que a Federa-
ção Moçambicana de Futebol se 
torne numa referência em Áfri-
ca. Para tal, vamos trabalhar 
com os parceiros internacionais, 
nomeadamente a FIFA, CAF, 
UEFA, FPF, e BFV para que 
possamos atingir tais níveis”. 
O mesmo plano de actividades 
adianta que a FMF pretende e 
está a executar acções com vis-
ta à providenciar as condições 
necessárias para todas as Asso-
ciações Provinciais de Futebol, 
para que possam desenvolver 
o futebol de base, pois só assim 
o futebol Moçambicano poderá 
atingir altos rumos.

Quanto as selecções na-
cionais, a época desportiva de 
2021 tem prevista a realização 
de vários jogos, com destaque 
para os jogos de qualificação 
para o CAN Camarões 2021 e 
para o Campeonato do Mundo 
FIFA Qatar 2022 e lembra que, 
devido a situação da pandemia, 
o calendário internacional de 
jogos tem vindo a sofrer várias 
alterações, pelo que a marcação 
dos referidos jogos está depen-
dente da evolução da pandemia. 
As competições para as selec-
ções feminina, futsal, Sub-17 e 
Sub-20 constam igualmente no 
plano.

“Refere ainda o Conselho Fiscal 
que "com base nos exames 
realizados, na opinião qualificada 
do auditor independente, o 
conselho fiscal, por unanimidade, 
concluiu que as demonstrações 
financeiras de 2019 não reflectem 
adequadamente a situação 
financeira e patrimonial da 
Federação Moçambicana de 
Futebol, manifestando-se, 
desta forma, desfavorável à sua 
aprovação pela Assembleia Geral. 



7Dossiers
Factos& SEGUNDA-FEIRA

30 de Novembro de 2020

Engenharia do amor (8)

D&F

XIPHEFU

Mateus Licusse  |  mlicusse@gmail.com

O encontro das irmãs Kris-
valda e Krisalina

 
Krisalina é técnica de in-

formática. Porquanto, ela fi-
cou emprega mais cedo, por 
diversas óbices da vida, ela e 
sua irmã não chegaram a ter 
as mesmas oportunidades, são 
apenas gémeas de nascença, 
mas com destinos diferentes.

Krisvalda chega no local 
de trabalho da sua irmã, com 
a transuda escorrendo na sua 
pele. Krisalina está afecta no 
sexto andar. Krisvalda acciona 
o botão número seis do eleva-
dor. A porta abre-se automa-
ticamente, ela entra, a mesma 
fecha-se. Lá vai subindo até ao 
sexto andar, mas por pequena 
distracção, quando o elevador 
pára no destino dela, eis que 
não prestou a devida atenção 
e acabou subindo até ao oitavo 
andar.

Percebendo dessa cambu-
lhada, acciona de novo o botão 
que indica a seta para descer, 
todavia isso não se concreti-
za, porque há muita gente que 
vai subindo para os andares 
superiores.

De estresse, Krisvalda saiu 
do oitavo andar e preferiu des-
cer usando as escadas, até ao 
sexto andar.

Chegada e bem transpirada, 
logo a porta do lado esquerdo, 
toca a campainha do escritório 
da Krisalina, sua irmã.

- Entra, faz favor.
Krisalina, ao ver a irmã de-

pois de oito meses, levantou-se 
da sua cadeira executiva:

- Irmã, querida! (Enquanto 
aproximava-se dela para a abra-
çar). Como estás meu bem?

- Estou bem minha “bandi-
dinha”. (Risos)

- Estás bem transpirada meu 

bem, afirmou Krisalina.
- Hiiii, não foi nada fácil 

chegar aqui, me distrai no ele-
vador, subi até ao oitavo andar 
por engano, tive que descer as 
escadas desta vida.

- Opa. Irmã, toma uma água 
para refrescar. (Krisalina abria 
a sua pequena geleira para tirar 
a garrafa de água)

- Obrigada.
- Há quanto tempo sem te 

ver, até por ironia do destino 
ou coincidência fiquei por fa-
lar com a mamã e tia Nabela 
na semana passada, para mar-
carmos um dia de 
confraternização 
em família, afir-
mou Krisalina.

- É verdade, 
já faz tempo, e a 
família anda ao 
acaso, teremos 
de fazer isso. A 
sua formação em 
Portugal como 
foi? Perguntou 
Krisvalda.

- Eish! Irmã, 
graças a Deus 
correu tudo bem. 
O meu cunha está 
bem? Aliás, estão 
bem?

- Hummm, es-
tamos bem, ape-
sar das adversi-
dades, também 
isso é normal nos 
relacionamentos, 
há altos e bai-
xos. Na verdade, 
eu e ele vivemos 
na cisma, disse 
Krisvalda.

- Desconfian-
ça? Como as-
sim? Perguntou 
Krisalina.

É quando Kris-

valda levanta-se e faz cinco 
passos até a janela, num sério 
remanso.

- Krisvalda, o que se passa? 
Essa cara? Perguntou a irmã.

Krisvalda virou-se e deu 
cinco passos, retornando à po-
sição inicial, e de seguida afir-
mou: “sabe irmã, estamos apai-
xonados pela mesma pessoa”.

- O quê? Como assim, per-
guntou, apreensiva, Krisalina.

Descobri que afinal de con-
tas namoraste com Miko e ago-
ra é ele que está comigo.

- O quê? Irmã, não perce-

bo isto. Ai, meu Deus, não é 
possível, respondeu, pasmada, 
Krisalina.

- Vi as fotos no telemóvel 
de uma jovem chamada Cristi-
na, que, por sua vez, pretende 
extirpar o Miko de mim. Sabe 
Krisalina, isto está um pande-
mónio, um autêntico triângulo 
amoroso.

Krisalina ficou pasmada e 
quase tropeçava ao ir abrir a 
porta para expulsar a sua pró-
pria irmã do seu escritório.

No próximo capítulo, saiba 
o que aconteceu. 

OPINIÃO

Publicidade
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Independentemente dos erros co-
metidos durante a vigência do man-
dato do Presidente Armando Gue-
buza, foi um período cuja memória 
se recusa a apagar, e manter-se-à por 
longos anos de saudades dos tais mo-
mentos maravilhosos, principalmente 
a consideração que se instigava a cada 
moçambicano, com o discurso de 
auto-estima.

Foram momentos de discursos 
mobilizadores das massas, para o tra-
balho, no sentido que cada cidadão se 
sentisse actor dos projectos de desen-
volvimento nacional. Quanta gente 
aprendeu a ser empreendedor, em-
preendendo, a partir do projecto dos 
sete milhões? De facto que se tornou 
realidade para gente de zonas recôn-
ditas, para não falar de camponeses, 
porque, nos dias de hoje, muita gente 
fina, diariamente, abandona o luxo de 
prédios e vivendas luxuosas da cida-
de para se dedicar à vida do campo, 
lavrando a terra, por isso não falo de 
camponeses.

Quanta gente viu suas condições 
sociais melhoradas a partir do projec-
to dos sete milhões, muitos que tive-
ram acesso a esses fundos livraram-se 
de dificuldades de levar seus filhos à 
escola, adquirindo material escolar, 
uniforme, aumentando suas áreas 
agrícolas, aumentando as unidades de 
criação animal.

Relativamente à função públi-
ca, Guebuza criou a alta autoridade 
da função pública, que mais tarde 
denominou-se Ministério da Fun-
ção Pública, instituição que, na mi-
nha óptica, tinha a missão espinhosa 

de inspeccionar o desempenho dos 
ministérios em geral, em resposta 
às preocupações e solicitações dos 
cidadãos.

Este Ministério, sob liderança da 
actual secretária de estado na provín-
cia de Maputo, desdobrou-se em se-
minários e conferências, com envolvi-
mento de quadros de outros ou todos 
os ministérios e instituições privadas, 
em busca de experiência de como ser-
vir com excelência o público utente.

Na altura, vimos instituições pú-
blicas e privadas galvanizadas a com-
petirem na busca de melhores formas 
de servirem o público com excelência, 
vimos uma administração pública 
cada vez mais empenhada e aberta 
às solicitações do povo, e à busca de 
soluções para os problemas do cida-
dão, cumprindo prazos legalmente 
estabelecidos.

Vimos uma administração públi-
ca cada vez mais identificada com os 
problemas do povo, e os seus colabo-
radores mais competentes e conhe-
cedores dos problemas fundamentais 
da sua população, não como pessoas 
que conhecem os problemas do povo 
só quando lhes chegam à mão ou aos 
seus gabinetes os pedidos que o pacato 
cidadão submete às suas instituições.

Nos dias de hoje, e com a extin-
ção do Ministério da Função Públi-
ca e a sua anexação ao Ministério da 
Administração Estatal, a expectativa 
de muitos de nós era ver este exten-
so ministério a melhorar a prestação 
da administração pública, ao público, 
extremamente melhorada. O governo 
não deve continuar a criar instituições 

na ideia de melhorar a prestação de 
serviço ao público para estas margi-
nalizarem o povo.

Os ministros, os inspectores-ge-
rais, os secretários permanentes de 
cada Ministério deviam se dar tempo 
para, de vez em quando, passarem pe-
las direcções nacionais, pelos institu-
tos a si subordinados, para aferirem o 
grau de processamento do expediente 
do público que pacientemente aguar-
da pela resposta da instituição, uma 
resposta que nunca aparece, por lon-
go período de tempo, muito mais do 
que o determinado pela lei. Alguns 
cidadãos morrem aguardando pela 
resposta ao pedido de um direito que 
a lei o assiste.

Há uma direcção nacional que por 
um período aproximado de um ano, 
repito, de 12 meses, ficou sem emitir 
despachos porque estava sem toner, 
uma direcção nacional! O que signi-
fica que os cidadão ficaram sem a me-
recida resposta, aguardando pacien-
temente pelos respectivos despachos, 
durante 12 meses. Onde está o servir 
por excelência da administração?

O colectivo de cada ministério 
deve operacionalizar a sua institui-
ção, realizando monitoria e avaliação 
contínuas, para trazer de volta o mé-
rito de melhor servir o cidadão. Cada 
ministério só pode reclamar merito-
cracia quando de facto se ocupa dos 
problemas que apoquentam o povo 
utente da sua instituição.

É estranho que um cidadão resi-
dente em Maputo aguarde pela res-
posta do seu pedido num ministério 
mais de 12 meses, quando legalmente 

o mesmo cidadão, em apenas 15 dias, 
podia ter resposta do seu pedido; e a 
questão que não quer calar é: se quem 
vive em Maputo sofre até esse extre-
mo, e o cidadão que vive em Xigubo, 
Matsequenha, Zobue, Massangano, 
Palma, e outros sítios mais longín-
quos, quanto tempo espera?

Estamos perante uma administra-
ção pública capturada. Nela instalou-
-se o inimigo do povo e do desen-
volvimento. Um simples funcionário 
desautorizar um Ministro, anulando, 
e sem nenhuns efeitos, o despacho de 
um Ministro, e sem mínima explica-
ção, como forma de orientar o cida-
dão, para perceber do que está por 
detrás da decisão, o cidadão deve per-
correr avenidas e ruas, às vezes para 
ouvir algo sem nexo.

O desautorizar despachos de mi-
nistros é recorrente no Ministério da 
Economia e Finanças, por vezes, e 
sem nenhuma recomendação por es-
crito para o cidadão nem para a ins-
tituição de que o funcionário é cola-
borador, como se cancelar ou anular o 
pagamento de ordenado a um funcio-
nário fosse tarefa única do funcioná-
rio que tomou tal decisão. E quando 
o lesado procura perceber, nunca se 
aponta exactamente o erro da causa 
do cancelamento do seu direito.

O cidadão é recebido aos berros, 
com pronunciamentos tais como: 
“não vou te pagar”, como se o tal di-
nheiro saísse do bolso dele e fosse par-
te das suas economias. Que se busque 
pessoas com carácter humano e senti-
do de ajuda, porque não somos todos 
dotados da mesma sensibilidade.

Onde anda o servir por excelência na 
administração pública?

D&F

MALWANDLA

Fernando Benzane 
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Ser ou ter amante é uma prática bem 
conhecida desde os tempos áureos. Uns 
têm amantes invocando como causas o 
insucesso da relação amorosa que devia 
de antemão existir na família e outros 
nem tanto, os amantes, servem para res-
ponder às necessidades de beleza que 
quer mulher ou homens, precisam para 
enfrentar a competição da extravagância 
da vida.

Os amantes praticam este tipo de mo-
dalidade sabendo, de antemão, se tratar 
de um acto condenável perante os olhos 
da sociedade, de tal formas que amanti-
zar precisa ser longe de muitos, e princi-
palmente da pessoa que se está a chifrar. 
Os amantes são donos de esquemas e tác-
ticas que lhes permite ludibriar por tem-
pos e tempos. Há quem gostava de saber 
o porquê de hoje o seu parceiro chegar 
a casa com a camisa pintada de batom, 
chegar a casa embriagada, sem vontade 
de comer e até mesmo com apetência de 
dormir no quarto das crianças. Os aman-
tes aplicam tácticas para gerir, e duma 
forma cautelosa, a informação que dia 
após dias vão partilhando nos famosos 
celulares. Códigos tais como, cozinheiro, 
jardineiro, meu cliente, agente M-pesa, 
refeições, roupas, irmão da igreja, colega, 
cobrador, moço e outros tantos, são apli-
cados como forma de substituir o nome 
próprio da(o) amante, permitindo que, 
mesmo que o celular toque nos olhos do 
mundo, haja pouca desconfiança.

A arte de amantizar não foi criada 
por nós. Contos e histórias da vida indi-
cam que esta prática vem ocupando seu 
lugar desde os tempos passados, onde 
maior parte dos nossos pais, trabalhan-
do nas terras do Rand, viam-se obriga-
dos em entrar em confrontos com seus 
vizinhos não viajantes, por estes serem 
os tais Madlhaya Nhoca da zona. Mad-
lhaya Nhoca é uma expressão originária 
do changana, uma das línguas faladas 
a sul de Moçambique, significa aquele 
tio pronto para socorrer aquela mulher 
cujo seu esposo encontra-se na terra do 
rand. Há problemas de falta de água em 
casa, uma lâmpada que fundiu, um de-
positário de lixo por abrir (cova), lenha 
para rachar e outras actividades aparen-
temente pesadas, o Sr. mata cobra, era 
chamado para auxiliar esta mulher e por 
conta destas actividades, confiança e afi-
nidade cresciam, até ao ponto de haver 
cedências das partes. A história narra 
que muitos dos filhos dos madjonidjo-
nis são também filhos dos tais Madlhaya 
Nhoca, isto devido a infidelidade e pro-
miscuidade que acabam surgindo nesta 
relação de apoio e solidariedade entre os 
vizinhos.

 Hoje em dia não se pode usar esta 
fábula, considerando os tempos da era 
moderna caracterizada pela famosa glo-
balização. Os jovens, ou seja, os casados 

de hoje em dia, usam outros tipos de 
truques para a prática desta infidelida-
de. Não se sabe ao certo quantos aman-
tes existem na conta estatística do país, 
mas pode-se assumir que está em nú-
mero bem grosso. Os que representam 
esta prática no nosso solo pátrio são in-
contáveis e em todas as idades e estratos 
sociais. Ora, esta prática, inclusive, não 
tem partidos políticos e nem grupos reli-
giosos. O ser amante é, hoje em dia, um 
acto que quase ninguém quer deixar. Nas 
instituições públicas e privadas, o fenó-
meno amante é o pão de cada dia, nos 
bairros, nas actividades económicas e em 
quase tudo o que se faz, ser ou ter amante 
virou moda.

A prática do amantísmo acima refe-
renciada não encontra nenhum espaço 
de conforto social, a sociedade repudia 
veemente esta prática, de tal formas que 
músicos de maior gabarito sempre aler-
taram para que nos cuidássemos desta 
praga. Alexandre Langa, Xidiminguana, 
Avelino Mondlane, Francisco Mahecua-
ne e outros tantos músicos ou artistas 
cantaram e encantaram, interpretando 
temas de educação cívica, onde nem com 
esforço de educação e moralização social 
esta prática deixou de 
existir.

Há amantísmo 
exagerado no nosso 
seio, porém não so-
mos quase ninguém 
para parar com esta 
prática, e como sem-
pre queremos ex-
pressar apenas uma 
opinião que, talvez 
bem acatada, pode 
contribuir para a re-
dução do impacto 
negativo deste mal.

O amantísmo 
pode sim ser feita 
duma forma civili-
zada e inteligente, 
o que custaria dos 
seus praticantes uma 
cultura de respei-
to, consideração e 
acima de tudo uma 
postura que não seja 
de vingança e muito 
menos de boçalismo. 
Amantizar é roubar, 
e quem rouba não 
se deve dar ao luxo 
de considerar esta 
actividade como se 
fosse nobre. Aman-
tes devem pautar 
por uma postura de 
não confronto com a 
dona ou o dono rou-
bado, isto porque há 
amantes astutos que 

não temem em ofender a outra parte.
Mensagens do tipo “Oi amor, vens 

hoje? Essa tua bruaca me ligou, esse 
homem é meu, se és boa mulher então 
porque ele foge, cuida da tua vida, nunca 
vais me  separar dele”. Enfim, são vários 
tipos de mensagens criadas apenas para 
ofender. Há pouco respeito na relação 
de amantes e estes pouco se lixam com 
o impacto negativo que esta prática traz 
na família.

 As consequências do amantísmo são 
tornadas severas a partir do momento 
em que uma das partes cede, abrindo 
portas para um campo autêntico de falta 
de respeito e consideração pelo cônjuge, 
e aí o diabo passa pela casa. Este diabo 
será visto através do comportamento 
anormal duma das partes, passando a se 
esconder para escrever estas ou aquelas 
mensagens, simulando estar na casa de 
banho para duma forma secreta falar ao 
celular, bloqueando e não permitindo 
que o seu celular seja manipulado por 
outros. Enfim, este é o verdadeiro Sa-
tanás que domina o cenário na família, 
tirando o diálogo, alegria e paz entre am-
bos. Se amantizar é de facto uma prática 
secular, e havendo vontade de alterar este 

cenário, por que não introduzir reformas 
que reduzam os níveis de sofrimento da 
mulher e do homem vítimas desta práti-
ca. Ainda bem que há já uma consciên-
cia colectiva dos nossos legisladores. Há 
uma profunda discussão sobre como, em 
termos legais, pode-se construir princí-
pios legais sólidos, capazes de responsa-
bilizar e punir com a força da lei este tipo 
de práticas.

 Nenhum amor puro e sincero magoa 
o outro. Aos amantes que saibam que a 
vida é uma roda, a tal felicidade e o pa-
raíso hoje arrancado a força, amanhã 
pode ser sim um inferno.

Cá se faz e cá se paga. 
Abaixo ao mbuya... E repita esta frase 

também em sua própria língua!
 A covid-19 continua a ser preocupa-

ção de todos nós!
·         Fique em casa;
·         Use máscara protectora;
·         Lave as mãos com água e sabão;
·         Abstenha-se de aglomerados e 

use sempre a etiqueta da tosse (dobrar o 
braço em V sempre que tossir);

·         Use desinfectantes e ajude sua 
família a viver num ambiente seguro e 
próspero, seja responsável.

O poder sobrenatural dos amantes: um esforço 
satânico só para destruir!

D&F Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org
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Raul Domingos diz ser importante que o 
dinheiro beneficie o partido

Ossufo Momade está 
a usufruir de mor-
domias e regalias à 
luz da Lei 33/2014 

de 30 de Dezembro, que aprova 
o Estatuto Especial do Líder do 
Segundo Partido Mais Votado. 
Depois de mais de 10 meses a 
viver num hotel de luxo, algures 
na cidade de Maputo, Ossufo 
Momade ocupa agora a resi-
dência n.º 248, na Rua Kibiriti 
Diwane, no bairro da Sommers-
chield, capital moçambicana. 
Em vários círculos de opinião, 
Ossufo Momade tem sido cri-
ticado por aceitar o “estatuto 
de luxo” recusado por Afonso 
Dhlakama. Ideia contrária tem 
Raul Domingos, presidente do 
PDD, que diz não ver problema 
na atitude de Ossufo Momade, 
mas alerta para a necessidade 
de o dinheiro inerente ao estatu-
to beneficiar também o partido.

Ossufo Momade recebeu o 
imóvel do Governo, na qualida-
de de segundo candidato mais 
votado nas eleições gerais de 
2019. É um edifício de três pisos, 
pertencente ao Ministério da 
Economia e Finanças.

A lei que aprova o Estatuto 
Especial do Líder do Segun-
do Partido Mais Votado (Lei 
33/2014 de 30 de Dezembro) de-
termina, na alínea f) do artigo 3, 
que o líder do segundo partido 
mais votado tem direito a uma 
residência oficial devidamente 
equipada pelo Estado; a remu-
neração mensal, despesas de re-
presentação, subsídios mensais 
actualizados e a gozar das rega-
lias inerentes ao estatuto; a re-
muneração equiparada à da fun-
ção de Primeiro Vice-Presidente 
da Assembleia da República, que 
ganha cerca de 135 mil meticais.

Tal como acontece com figu-
ras que ocupam altos cargos do 
Estado, do Governo ou deputa-
dos da Assembleia da República, 
Ossufo Momade tem direito ao 
subsídio de reintegração, corres-
pondente a 75% dos mais de oito 
milhões de meticais que vai au-
ferir nos 60 meses que precedem 
as próximas eleições.

 
“Se foi uma decisão unilateral, 

terá suas consequências”

Afonso Dhlakama, o falecido 
líder da Renamo, nunca aceitou 
as regalias que a lei estabelece, 

num acto que é interpretado 
como sinal de fidelidade à causa 
que defendia. Na base disso, há 
vozes que defendem que Ossu-
fo Momade está a trair os prin-
cípios e ideais da Renamo. Mas 
Raul Domingos, antigo número 
dois da Renamo, é mais cautelo-
so na análise.

O presidente do Partido para 
a Paz, Democracia e Desenvolvi-
mento (PDD) começa por expli-
car que Dhlakama se recusou a 
aceitar as mordomias por ter en-
tendido que, na altura, o objecti-

vo era “amolecer o seu coração”.
Figura importante do Acor-

do Geral de Paz, Domingos de-
fende que é preciso entender 

Ossufo Momade, porque “cada 
líder tem a sua estratégia”. “Afon-
so Dhlakama não aceitou porque 
aquela era a melhor estratégia 
para si e para os membros. Ele 
entendia que o importante não 
era a acomodação dele, o bem-
-estar dele, o que ele queria era a 
democracia para os moçambica-
nos, e o presidente Ossufo não é 
Afonso Dhlakama, ele tem a sua 
maneira de pensar, se aceitou, 
se calhar essa seja a melhor op-
ção também para ele e para seus 
membros”.

Ainda assim, o presidente 
do PDD chama atenção para a 
necessidade de se permitir que 
o partido se beneficie das mor-

domias inerentes ao estatuto de 
presidente do segundo partido 
mais votado.

 “Se ele aplicar este fundo em 

benefício do partido, eu acho 
que os membros do partido vão 
olhar com bons olhos esta posi-
ção, mas se ele usar só para be-
nefício próprio, poderá criar al-
guma conflitualidade dentro do 
partido”. Mas a conflitualidade, 
alerta Domingos, poderá existir 
também caso a decisão não te-
nha sido discutida internamente.

“Se foi uma decisão do par-
tido, há que se respeitar, mas se 
foi uma decisão individual, tem 
as suas consequências, tendo em 

conta que, no passado, numa 
situação ainda de luta política 
intensa, o líder do partido prefe-
riu ficar do lado do seu povo e 
dos seus membros a acomodar-
-se em Maputo e receber o que o 
Governo oferecia, oferta essa que 
era tida pelo líder e pelo partido 
como um presente envenenado”.

“O presidente só está a cum-
prir com a lei”

Por sua vez, José Manteigas, 
porta-voz da Renamo, reiterou a 
posição que foi sempre defendi-
da pelo partido, nomeadamente 
a ideia de que Ossufo Momade 
está apenas a cumprir a lei, afas-
tando a hipótese de este se ter 
“vendido” ao partido no poder.

“Qualquer direito, qualquer 
benefício de que o presiden-
te Ossufo esteja a usufruir é de 
lei, e não é só ele que está a be-
neficiar-se de algum privilégio 
legalmente estabelecido, temos 
os deputados, temos os nossos 
representantes em vários órgãos 
de Estado, todos nós estamos a 
receber algum privilégio à luz da 
lei”, defendeu.

Manteigas diz não entender 
em que momento Ossufo Mo-
made pode ter traído os ideais de 
Dhlakama, como muitos suge-
rem. Aliás, o porta-voz vai mais 
longe e refere que o actual pre-
sidente até abdica de certos be-
nefícios. “Não estou a ver onde 
Ossufo Momade está a trair 
aquilo que Dhlakama seguiu, 
porque ele pessoalmente abdica 
de algumas questões, de alguns 
benefícios, mas não porque a lei 
o impede”.

Ossufo Momade, presidente da Renamo no conforto do Governo

Raul Domingos – Haverá conflitualidade dentro da Renamo

José Manteigas – A lei prevê todas regalias de que Ossufo Momade se beneficia

MORDOMIAS DE OSSUFO

Texto: Lídia Cossa
Foto: Albano UahomeD&F
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D&F: A época chuvosa está cada vez 
mais próxima e é um período que pro-
picia a eclosão de surtos de cólera, por 
exemplo. Como pensam em responder 
a isso?

 
Estamos a trabalhar, primeiro, do pon-

to de vista de obtenção de recursos que 
possam ser aprovisionados para servirem 
de base de apoio da população que possa 
ser vítima dessas enxurradas, mas acima 
de tudo estamos a trabalhar para o pré-
-posicionamento, tanto dos mantimentos 
como dos medicamentos, em locais com 
um grande potencial ruptura de circula-
ção de pessoas, por via de desabamento ou 
por falta de condições das vias. Este traba-
lho está a ser feito em coordenação com o 
INGC, temos os pontos já identificados, 
onde os riscos são mais altos, temos estado 
a monitorar a evolução das bacias hidroló-
gicas, para que, a cada sinal, nos organize-
mos cada vez melhor.

 
“Queremos servir de tampão para Cabo 

Delgado”

D&F: Senhor secretário, Nampula 
faz fronteira com Cabo Delgado, que 
atravessa momentos bastante dramáti-
cos, devido à invasão de terroristas. Con-
versámos com pessoas que entendem da 
matéria de segurança, que acreditam que 
a qualquer momento Nampula também 
pode vir a ser alvo, em alguns distritos, 
quer fazer algum comentário face a isto?

 
MG: A província está segura, nós te-

mos estado em constante alerta sobre 
aquilo que está a acontecer em Cabo Del-
gado, mas não só, também temos prestado 
atenção ao fenómeno que está a ocorrer 
nas províncias de Manica e Sofala. Temos 
diferentes serviços ligados à Defesa e Segu-
rança, que estão em alerta máximo neste 
momento. O Governo tem estado a traba-
lhar também com as lideranças comunitá-
rias, as lideranças religiosas, as lideranças 
políticas; temos estado a trabalhar com a 
população, e estamos bastante satisfeitos 
com a reacção e com a colaboração que 
temos por parte destes diferentes secto-
res. Naturalmente, estamos conscientes 
da ameaça de desestabilização. Quem faz 
mal a Cabo Delgado, naturalmente gosta-
ria de expandir, e quanto mais províncias 
conseguir desestabilizar, mais motivos terá 
para celebrar. O nosso papel é assegurar 
que haja prontidão das FDS, assegurar 
que possamos servir de tampão para Cabo 
Delgado, reforçar o quadro de monitoria 
e processos de recrutamento de jovens a 
partir da nossa província.

 
D&F: Isso está a acontecer?
 
MG: Tem estado a acontecer, são vá-

rios os casos que desmantelamos. Pegamos 
as pessoas, parte delas com responsabiliza-
ção civil e criminal. O que temos estado a 
fazer nesses casos é trabalhar com jovens, 
líderes comunitários, famílias, para que to-
dos nós nos envolvamos, fazendo perceber 
aos jovens dos riscos a isso associados, a 
exposição que acabam tendo indo a Cabo 
Delgado, etc. Defendemos que ninguém 
deve temer ir trabalhar em Cabo Delgado, 
e também defendemos que esse processo 
seja feito de forma correcta, segura e orga-

nizada, de forma a não perigar a vida dos 
próprios jovens. Nalguns casos, os jovens 
são envolvidos sem saberem a natureza do 
trabalho que lhes espera nos locais para 
onde estão a ser conduzidos. O importan-
te é que as FDS estão em alerta, todos os 
entroncamentos, todos os espaços de liga-
ção da província de Cabo Delgado, Niassa 
e Zambézia estão a ser monitorados.

 
D&F: Ao nível da economia, como 

está a província?

MG: Bom, nesse capítulo, se calhar, 
vale a pena fazer menção que, até ao final 
do primeiro semestre deste ano, já tínha-
mos atingido uma taxa de 53% da taxa 
global de produção, tínhamos um nível de 
produção com cerca de 51.1 mil milhões 
de meticais. Destes, a grande contribuição 

vem da agricultura e pecuária, mas enfa-
tizamos sempre o facto de Nampula estar 
a estabelecer-se cada vez mais como uma 
província com base diversificada. Nós te-

mos mais três sectores cuja produção está 
acima dos 10%, nomeadamente o sector 
dos transportes e comunicação (14%), 
indústria de transformação (13%) e ener-
gia (11%). A província de Nampula está 
com um nível de produção de 14% do PIB 
nacional. Com isso, a sua taxa de cresci-
mento tem estado a conhecer uma gradual 
estabilidade dentro da estrutura global de 
produção nacional.

 
 D&F: Na agricultura, em particular, 

qual é o cenário?

MG: Na agricultura, temos um nível 
de produção acima de 10.24 milhões de 
toneladas em várias culturas, que garan-
tiu o encaixe de 33.8 milhões de meticais 
para os produtores. Mas a parte do pesca-
do também tem estado a dar uma grande 

produção, temos uma produção que ronda 
a fasquia de 34 mil toneladas de pescado. 
A mineração atingiu mais de 300 mil tone-
ladas. Portanto, a nossa província, do pon-

to de vista da dinâmica de produção, está a 
ter bastante avanço.

  Há sectores que têm estado a 
surpreender-nos pela positiva, como a 
questão da produção do frango. Temos 
cerca de quatro milhões de toneladas de 
ovos. É verdade que ainda está aquém da 
procura na província, porque devíamos 
estar na fasquia de 21.5 mil toneladas de 
frango e 14.4 milhões de toneladas de ovos. 
A castanha de caju conhece uma grande 
dinâmica. Neste momento, estamos 
com 14 unidades de processamento 
estabelecidas, e correspondem a cerca de 
98% da contribuição ao nível nacional. 
Só na castanha de caju estão envolvidos 
mais de 15 mil postos de trabalho. De 
uma forma geral, podemos dizer que o 
desempenho económico não se encontra 
ao nível que nós desejamos, mas vai se 
mostrando cada vez mais firme e, acima de 
tudo, caminhando para que Nampula sirva 
de referência nacional nesse domínio.

 
“Queremos melhorar a exploração do 

Corredor de Nacala”
 
D&F: Qual é o principal desafio da 

província no domínio da economia?

MG: Como província, um dos nos-
sos grandes desafios é tornar o Corredor 
de Nacala bastante rentabilizado, o Porto 
de Nacala tem que servir de um grande 
ponto de apoio ao crescimento da provín-
cia. O conjunto de estradas terciárias que 
vamos estabelecer deve estar orientado 
para melhor exploração do Corredor de 
Nacala. Já temos mapeados todos os pólos 
de produção e todos eles estarão interli-
gados com a via-férrea que vai desembo-
car no Porto de Nacala, estamos a fazer a 
cintura para os distritos de Mogovolas e 
Angoche. Desenvolveu-se agora a infra-
-estrutura que permite melhor circulação 
de bens e pessoas, inaugurou-se há pouco 
tempo a estrada Nampula-Nametil, vamos 
iniciar a breve trecho a construção da es-
trada Nametil-Angoche, e temos estado a 
discutir a possibilidade de fazer a ligação 
Angoche-Nacala Porto via Quixaxa; e es-
tamos também a estruturar projectos que 
possam fazer grande diferença, fazendo a 
ligação entre a província de Cabo Delgado 
e Nacala Porto, através da construção da 
estrada Eráti, Alua, Mazua, Memba-Sede, 
Nacala-a-Velha e Nacala Porto.

 
D&F: Senhor secretário, como é que 

avalia o processo de descentralização no 
país?

MG: O processo de descentralização 
é novo para o país e para todos os envol-
vidos; é um processo que, no nosso en-
tender, está a caminhar com resultados 
bastante positivos; as instituições estão 
a estabelecer-se, e levaremos anos para 
conseguir consolidar o funcionamento 
das instituições. Levaremos anos sobretu-
do para conseguir que a visão deste pro-
cesso seja comum por parte dos actores 
directos da gestão do mesmo e por parte 
da sociedade em geral. É um processo que 
exige muita paciência e serenidade na sua 
gestão, e nós temos a certeza de que a este 
ritmo que está a decorrer, a breve trecho 
teremos as instituições devidamente con-
solidadas e a funcionar devidamente.

“O processo de descentralização é novo para o 
país e para todos os envolvidos; é um processo que, 
no nosso entender, está a caminhar com resultados 
bastante positivos; as instituições estão a estabelecer-
se, e levaremos anos para conseguir consolidar o 
funcionamento das instituições. Levaremos anos 
sobretudo para conseguir que a visão deste processo 
seja comum por parte dos actores directos da gestão 
do mesmo e por parte da sociedade em geral. É um 
processo que exige muita paciência e serenidade na sua 
gestão, e nós temos a certeza de que a este ritmo que 
está a decorrer, a breve trecho teremos as instituições 
devidamente consolidadas e a funcionar devidamente.



SEGUNDA-FEIRA
30 de Novembro de 202012 Dossiers

Factos&PANO DE FUNDO

Depressão quase matou o ex-internacional Nuro

Jogou no Maxaquene, clu-
be que o projectou para 
palcos internacionais, no-
meadamente na África do 

Sul, Chipre, Grécia, Bulgária e 
até Vietname. Temível ponta-
-de-lança, Nuro foi melhor 
marcador em Moçambique, 
com 29 golos, e na sua primeira 
época no campeonato cipriota, 
com 19 golos, mas também foi 
o artilheiro da Selecção Nacio-
nal de Futebol na campanha 
de qualificação para o CAN da 
África do Sul, em 1996, do qual 
acabaria por não participar, por 
razões que diz “não entender”. 
Ao longo de sua carreira, Nuro 
Tualbadine diz que foi sempre 
usado como moeda de troca por 
Jomo Cosmos, de quem diz ter 
sido “refém”. Após uma carreira 
digna de registo, Nuro tem uma 
vida modesta e confessa que 
chegou a sofrer de depressão.

Nuro teve a sua iniciação no 
futebol num dos clubes histó-
ricos do país, o Mahafil, na ca-
tegoria dos juvenis. Depois foi 
cobiçado por grandes clubes da 
capital e rumou para o Maxa-
quene, clube no qual teve mui-
tas alegrias e projectou-se para o 
panorama internacional. Aliás, 
foi na equipa tricolor onde me-
receu a alcunha de Balakov, em 
referência a um jogador búlgaro 
que fez muito sucesso no Spor-
ting Clube de Portugal. Veja, 
a seguir, a emotiva história de 
Nuro Tualbadine, o ponta-de-
-lança que punha todo o defesa 
em sentido.

 
 

Nuro fez Zainadine Mulungo 
“comer” banco

 
Dossiers & Factos (D&F) - 

Quando e como é que entra no 
futebol?

 
Nuro Tualbadine (NT) - 

Comecei a jogar futebol no Ma-
hafil, com idade de juvenis, mas 
já jogava nos juniores. Com a 
idade dos juniores já fazia jogos 
nos seniores. Daí apareceram o 
Desportivo de Maputo e o Ma-
xaquene interessados em mim. 
E quem ganhou foi o Maxaque-
ne, que foi esperto nas negocia-
ções. Estavam como treinadores 
o Hilário e o Nelson Mafamba-
ne. Era uma equipa com grandes 
jogadores, casos de Zainadine 
Mulungo; Ali, como ponta-de-

PERDEU TUDO O QUE GANHOU NO FUTEBOL

-lança; Rui Jonas, Antoninho 
Muchanga, Paulito, etc. Con-
quistei a titularidade no meio 
de grandes jogadores. Consegui 
espaço numa equipa que tinha 
como avançados o falecido Ade-
lino, que jogou no Matchedje, 
e o Zainadine, que era o dono 
do ataque. Não é por mal, mas 
o Zainadine começou a ficar no 
banco por minha causa. No Ma-
xaquene, tive que ser chamado 
à Selecção Nacional por Victor 

Bondarenko. Marquei 26 golos 
no campeonato, mas os prémios 
não eram grande coisa. Na se-

lecção, na campanha de apura-
mento para o CAN da África 
do Sul, fui o melhor marcador 
dos Mambas, com cinco golos 
marcados.

 
D&F – Foi melhor marca-

dor no campeonato e na cam-
panha de qualificação para o 
CAN da África do Sul, mas não 
fez parte do grupo que foi à 
fase final. O que aconteceu?

NT– O  que aconteceu é que 
tive uma lesão no tornozelo, 
mas esse não era o motivo para 

me excluírem, e achei estranho. 
A equipa foi à África do Sul com 
o treinador Rui Caçador e Bon-
darenko ficou de fora. O adjunto 
era Arnaldo Salvado. Aconteceu 
uma coisa estranha que eu não 
entendo até hoje, porque eu po-
dia e ia a tempo de recuperar-
-me da lesão, mas depois come-
çaram a inventar coisas, dizendo 
que Nuro tem problemas com a 
esposa. Até publicaram em jor-
nais que Nuro engravidou fora 
do casamento. Era o melhor 
marcador do campeonato e da 
selecção, por isso a decisão deles 
criou estranheza em mim. Con-
tudo, não há mágoas, fui feliz 
como jogador.

 
 
D&F– Quais são os defesas 

que lhe tiravam sono?

NT– No Costa do Sol, tinha 
o João Chissano, que o Bon-
darenko sempre dizia “Djon, 
Nuro, é só cheirar como cão, não 
largar”. Desde que comecei a jo-
gar nunca havia apanhado car-
tão vermelho. O primeiro e úni-
co foi quando estávamos a jogar 
no Estádio da Machava contra o 
Costa do Sol. João Chissano não 
me largava. Fiquei irritado no 
segundo tempo e dei um toque-
zinho ao João, e o árbitro (Arão 
Júnior) deu-me vermelho. Os 
defesas e guarda-redes sabiam 
que, contra o Maxaquene, de-
viam neutralizar o Nuro. Acho 
que Rui Évora nem tomava o 
pequeno-almoço a pensar em 
como parar as minhas bolas.

Venderam-me ao Jomo e fiquei 
refém dele

 D&F - Então se pode dizer 
que o Maxaquene foi a equipa 
que lançou Nuro para “voos” 
internacionais?

 
NT– Do Maxaquene saí para 

o Jomo Cosmos, na África do 
Sul, onde joguei com Tico-Tico 
e Cachela. Naquele tempo, não 
tínhamos empresários de joga-
dores, e eu em particular não 
tinha alguém que me cuidas-
se. Fez-se o negócio, sacaram a 
“mola” e fui para lá. Às vezes via 
alguns dirigentes do Maxaquene 
no escritório do Jomo, e quan-
do me vissem assustavam-se. 
Era um jogador sem experiência 
nenhuma nas andanças interna-
cionais. Venderam-me ao Jomo 
e até hoje não sei qual foi o va-
lor. Fiquei refém dele. Foi uma 
experiência boa e má. Foi uma 
fase muito triste, porque eu era 
inocente e precisava de alguém 
para cuidar dos meus interesses 
e não tinha ninguém. Depois o 
Jomo mandou-me para o Chi-
pre, para onde levei a minha fa-
mília, porque dependia do Jomo 
e de mais ninguém.

 
D&F- O Jomo era o dono 

do clube e tornou-se numa es-
pécie de seu empresário?

 
NT – Sim, era o dono do 

clube e não sei como é que fez 
a negociação com o Maxaquene. 
Não sei quanto é que Jomo pa-
gou ao Maxaquene, mas tenho a 

Texto: Arão Nualane
Foto: Albano UahomeD&F

“No Costa do Sol, tinha o João Chissano, 
que o Bondarenko sempre dizia “Djon, 
Nuro, é só cheirar como cão, não largar”. 
Desde que comecei a jogar nunca havia 
apanhado cartão vermelho. O primeiro 
e único foi quando estávamos a jogar 
no Estádio da Machava contra o Costa 
do Sol. João Chissano não me largava. 
Fiquei irritado no segundo tempo e dei 
um toquezinho ao João, e o árbitro (Arão 
Júnior) deu-me vermelho. Os defesas 
e guarda-redes sabiam que, contra o 
Maxaquene, deviam neutralizar o Nuro. 
Acho que Rui Évora nem tomava o pequeno-
almoço a pensar em como parar as minhas 
bolas.

Nuro num despique com Riquito no Estádio da Machava

   Foi melhor marcador na campanha de qualificação ao CAN da RSA
    “Quando estava bem, ajudava a muitos, agora que preciso deles, fogem de mim”
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“Não foi nada bom, 
porque era usado e não 
podia decidir nada. Tentei 
investir em algumas 
coisas, mas sem aquela 
experiência necessária. 
Hoje, estou a pagar caro, 
porque actualmente 
tenho seis filhos e a minha 
esposa, a Nádia, que nunca 
me abandonou, por isso 
tenho que reconhecer em 
vida que se trata de uma 
grande mulher, porque 
mesmo depois de “cair”, 
não me deixou e é o meu 
suporte.

Fiquei decepcionado 
com Mário Guerreiro

Ex-Mamba hoje leva uma vida modesta

Tualbaldine esteve na campanha de qualificação ao CAN de 96 e 98

D&F – Quando e como é que decide 
deixar de jogar?

NT – Isto foi assim, o valor que se que-
ria pelo meu passe na Bulgária era de 200 
mil dólares, e Jomo queria o valor só para 
ele, e de uma única vez. Faltando duas se-
manas para o campeonato arrancar, Jomo 
manda alguém para me “carregar” de vol-
ta para a África do Sul. De lá mandou-me 
para Grécia. Mas já estava cansado de 
ser usado como moeda de troca e tinha 
o bilhete de volta para Joanesburgo. Tra-
tei tudo em segredo e vim directo para 
Maputo. A equipa liga para o Jomo, que 
não teve coragem de me ligar e arranjou 
alguém que ligou a dizer que iria mandar 
passagens para mim e minha família. Vol-
tei, comecei a jogar e, semanalmente, pa-
gavam a todos os jogadores, mas não via 
o dinheiro do contrato. Fiquei desiludido 
e voltei para Maputo. Fui me apresentar 
no Maxaquene e pedi para ir ficando e 
jogar, sendo que quando aparecesse uma 
oportunidade deviam  deixar-me ir. O 
presidente era Mário Guerreiro e aceitou. 
Tempos depois, liga-me um empresário 
da África do Sul e informa-me que havia 
mandado os meus vídeos para Vietname, 
e que devia ir fazer testes. Falei ao mister 
do Maxaquene e disse que não havia pro-
blemas. Os dirigentes também aceitaram 
e disseram que, caso tudo ficasse acerta-
do, iriam mandar a liberação. Cheguei no 
Vietname, fiz o primeiro teste no Quang 

Nam, uma equipa da primeira liga. Falta-
vam três dias para encerrar as inscrições. 
Ligo para o Maxaquene, para a federação 
mandar o meu passe para assinar. O pre-
sidente começou a dizer: ‘não há proble-
mas, mas sabes como é que é, não é assim, 
estás num clube e tem que haver dinheiro’. 
Então, eu disse para o Guerreiro que esta-
va decepcionado e desliguei na cara dele. 
Nesse dia, chorei. Falei com o empresá-

rio que me levou para lá e foi à federação 
sul-africana e conseguiu um documento 
para conseguir  inscrever-me. Joguei e 
tive três lesões no joelho, fui operado com 
laser, mas na última vez já não dava. Ago-
ra, já nem posso correr, porque meteram 
ferros apenas para conseguir andar. Voltei 
para Moçambique e a minha vida come-
çou a complicar-se. Tudo começou a des-
fazer-se. Andei em dívidas e tive que me 
desfazer de certas coisas para tentar dar a 
volta, mas as coisas não saíram nada bem 
e perdi muita coisa.

 
D&F– Quando estava no activo ga-

nhou dinheiro suficiente para organizar 
a vida e não passar necessidades básicas?

NT – Não foi nada bom, porque era 
usado e não podia decidir nada. Ten-
tei investir em algumas coisas, mas sem 
aquela experiência necessária. Hoje, estou 
a pagar caro, porque actualmente tenho 
seis filhos e a minha esposa, a Nádia, que 
nunca me abandonou, por isso tenho que 
reconhecer em vida que se trata de uma 
grande mulher, porque mesmo depois de 
“cair”, não me deixou e é o meu suporte.

 
D&F – Actualmente, o que faz para 

ganhar a vida?

NT – Eu levo uma vida normal e não 
tenho como. É minha obrigação criar os 
meus filhos. Eles não pediram para vir ao 

mundo. Se soubesse que hoje estaria nes-
tas condições, teria evitado muita coisa. 
Tentei fazer coisas que não devia, mas não 
para o mal.

 
“Em condições normais eu não estaria 

vivo”
 
D&F – Tem emprego fixo ou faz con-

ta própria?

NT – Para falar a verdade, trabalhei 
com a minha irmã em serviços de cate-
ring. Só que depois apareceu a pandemia 
e tudo parou. Agora estou a trabalhar 
numa gráfica de um amigo com quem 
cresci, que agora é vice-presidente do 
Mahafil.

 
D&F – Alguns meses acompanhá-

mos informações que davam conta que 
Nuro estava mal e nem casa tinha. Isso 
é verdade?

NT – Essa informação chegou a mim 
também, e fiquei muito triste. Disseram 
que Nuro não tem casa e está um men-
digo. Eu sei que mendigo fica na rua a 
pedir esmola. Se estivesse a pedir esmola 
não estaria aqui. O que ganho não é muito 
e não se compara ao que ganhava antes. 
Em condições normais, eu não estaria 
vivo. Não aguentei, fiquei mal e não saía 
de casa, ficava trancado. Tinha medo de 
encarar as pessoas. Passei por uma de-
pressão terrível. Isto para dizer que vendi 
muitas coisas. Tinha terrenos, flat, mas 
quando tive esses problemas todos, pen-
sei em sair daqui e ir viver muito longe 
com a minha família. Hoje, tenho a mi-
nha própria casa, pode não ser um palá-
cio, mas ninguém vai mandar embora os 
meus filhos. Dizer que Nuro não tem casa 
é uma tremenda mentira. O que quero 
é um emprego digno. Entrei em contac-
to com certos jogadores que pensei que 
fossem amigos, sabes mano, não te vou 
mentir, foi uma decepção, porque prome-
teram e desapareceram. Nunca pensei que 
algum dia fossem dizer: “você ficou na 
pior e agora quer a nossa ajuda!”. Quan-
do jogava na África do Sul, há pessoas 
que vinham à minha casa e eu as recebia. 
Nunca virava as costas. Hoje, parece que 
estão a gostar de me ver mal e a sofrer. As 
pessoas, ao invés de me ajudar, falam mal.

certeza que pagou bem.
D&F– Não para o seu benefício?
NT – Foi para o Maxaquene.
D&F– Mas o salário era bom…?

NT – Naquela altura, o que ganháva-
mos, comparado com Moçambique, era 
muito. No Chipre, primeiro, joguei pela 
equipa do Alki, e fui o melhor marcador, 

com 19 golos, e fui considerado o segun-
do melhor avançado estrangeiro. O Jomo 
tinha alguém lá, um empresário cipriota 
que me recebeu. Na segunda tempora-

da, fui para Nea Salamina. Dali, Jomo 
mandou-me de volta para África do Sul. 
Depois mandou-me para Bulgária, na 
formação do Lokomotiv de Sofia.



SEGUNDA-FEIRA
30 de Novembro de 2020

Dossiers
Factos&14 SOCIEDADE

Vendedores travam tentativa de destruição 
do mercado
O litígio que opõe os 

vendedores do Mer-
cado de Malhamp-
swene ao suposto 

proprietário do espaço onde fo-
ram erguidas as bancas conhe-
ceu, na semana passada, o epi-
sódio mais violento. Na manhã 
de quarta-feira (25 de Novem-
bro), uma pá escavadora fez-se 
ao local, com obúnico objectivo 
de destruir as bancas dos vende-
dores, a mando daquele que diz 
ser o dono espaço em alusão. O 
plano fracassou, perante a resis-
tência da população, que, para 
além de recorrer ao arremesso 
de pedras e garrafas para repe-
lir a máquina, incendiou pneus 
e vandalizou jardins.

Após um calor infernal na 
terça-feira (24 de Novembro), 
com os termómetros a regis-
tarem os impressionantes 43 
graus centígrados em Maputo, 
a temperatura baixou significa-
tivamente na quarta-feira, le-
vando a que muitos saíssem de 
casa agasalhados. Foi assim em 
toda a província (e cidade) de 
Maputo, excepto no bairro de 
Malhampswene, onde o tem-
po continuava escaldante, tudo 
por culpa de uma “guerra” entre 
os vendedores informais e um 
cidadão que diz ser o dono do 
espaço no qual os comerciantes 
construíram suas bancas.

“Daqui não saímos, daqui 
ninguém nos tira”

Ainda que o sol permane-
cesse escondido por entre as nu-
vens, o céu estava bem mais cin-
zento que o habitual numa zona 
específica da cidade da Matola. 
Na verdade, estava mesmo es-
curo, era como se uma nódoa 
flutuasse no espaço. Guiados 
por essa “nódoa”, fomos parar 
ao Mercado de Malhampswene, 
e ali percebemos que, afinal, se 
tratava de uma bola de fumo. 
Um grupo de vendedores tinha 
incendiado pneus, numa acção 
de protesto contra o dono da DS 
Transportes, que tem a preten-
são de retirar os vendedores do 
local onde exercem a sua activi-
dade comercial.

Bem ao lado dos pneus em 
chamas, está o grupo mais ani-
mado dos manifestantes. “A ba-
zara hiyo ti lhaulela” (nós esco-
lhemos este mercado), cantam 
em uníssono, ao som de palmas 

EM MALHAMPSWENE, MATOLA

Texto: Amad CandaD&F

e apitos. Entre os vendedores, 
há quem grita: “daqui não saí-
mos, daqui ninguém nos tira”. 
A mensagem é direccionada ao 
condutor de uma pá escavadora 
que se encontra do outro lado, 
a uma distância de cerca de 50 
metros.

A pá escavadora foi mobi-
lizada por aquele que diz ser o 
legítimo proprietário do espaço 

ocupado pelos vendedores. Ob-
jectivo: “varrer todas as bancas”, 
de modo a forçar os comercian-
tes a abandonarem o local. Os 
vendedores, revoltados, não ar-
redam pé.

“Nós fomos retirados dos 
passeios e organizámos este es-
paço, construímos as bancas, e 
agora aparece este senhor a di-
zer que o espaço é dele, onde é 
que ele estava?”, questiona um 

vendedor que se identificou por 
Macabeça, tal como é tratado no 
mercado.

“O problema é aquela casa de 
banho lá ao fundo, que foi cons-
truída graças à contribuição dos 
vendedores, e também o espaço 
que limpamos para permitir a 
entrada dos “chapas”, quando ele 
viu isso decidiu mandar demo-
lir”, acrescenta Eufrásio, outro 

vendedor de Malhampswene.
O plano dos vendedores da-

quele mercado é fazer, bem ao 
lado das bancas, um terminal de 
transportes, pois acreditam que 
assim vão vender mais.
Pedras e garrafas contra a pá 

escavadora

Depois de muito tempo es-
tacionada ao lado dos carros da 
Polícia da República de Moçam-

bique e da Polícia Municipal, 
eis que a pá escavadora decide 
arrancar para o cumprimento 
da sua missão. Inicialmente, o 
condutor da mesma parecia des-
temido e seguia em direcção à 
entrada do mercado. Mas a ver-
dade é que rapidamente recuou, 
perante a agressiva reacção dos 
vendedores, que arremessaram 
pedras, garrafas e até tochas de 
fogo contra o veículo.

Depois deste episódio, a pá 
escavadora retirou-se do local, 
para a satisfação das muitas cen-
tenas de vendedores, que feste-
jaram efusivamente. No mesmo 
instante, junta-se aos festejos o 
condutor de uma outra pá esca-
vadora, desta feita do municí-
pio. Ao passar diante da popula-

ção, o funcionário da edilidade 
cerra o punho e ergue-o, num 
claro sinal de “vitória”. De resto, 
os vendedores e a edilidade pa-

recem estar do mesmo lado nes-
ta contenda, talvez por isso não 
tenha havido confrontos nem 
com a Polícia Municipal nem 
com a Polícia de Protecção.

De resto, a Polícia de Pro-
tecção só interveio numa dada 
ocasião, quando a ala mais ra-
dical dos manifestantes decidiu 
vandalizar os jardins defronte 
da empresa “DS Transportes”, 
pertencente ao homem que rei-
vindica o espaço. Nessa altura, 
a equipa de segurança chegou a 
manipular as armas para afastar 
a multidão.

Município disponível para 
ajudar a buscar soluções

Contactado pelo Dossiers 
& Factos, o porta-voz do Con-
selho Municipal da Cidade da 
Matola afastou-se do proble-
ma, lembrando que “este é um 
litígio que opõe os vendedores 
ao suposto proprietário”. Firmi-
no Guambe esclareceu que os 
vendedores ocuparam aquele 
espaço por iniciativa própria, 
sendo que a edilidade apenas se 
aproximou para “garantir que as 
medidas emanadas, do ponto de 
vista do distanciamento, sejam 
observadas”.

O Conselho Municipal da 
Matola, abordado pelo suposto 
dono do espaço, diz tê-lo acon-
selhado a resolver o problema 
com os vendedores, mas garante 
estar disponível para “contribuir 
para que haja tranquilidade e 
coabitação”

O espaço em causa esta-
va abandonado há mais de dez 

anos, e, de acordo com os resi-
dentes de Malhampswene, era 
usado como palco para a prática 
de vários crimes.

O ambiente pegou fogo, literalmente

Macabeça, vendedor

Pneus, latas e pedras. Tudo servia para afastar a pá escavadora
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Energia e água chegam àquele ponto em Janeiro

Mais de 300 famílias 
residentes no pos-
to administrativo 
de Zimane, no 

distrito de Mabote, em Inham-
bane, passarão a beneficiar-se 
de energia solar e água potável 
a partir de Janeiro de 2021, com 
a construção de uma central 
fotovoltaica e um sistema de 
abastecimento de água, avalia-
dos em cerca de 30 milhões de 
meticais, fundo do Orçamento 
do Estado. Esta informação foi 
avançada ao Dossiers & Factos 
pelo administrador de Mabote, 
Carlos Mussanhane.

Os cerca de 80 km de distân-
cia que o separam da vila sede 
do distrito de Mabote fazem 
com que o posto administrativo 
de Zimane esteja longe de tudo, 
situação que se agrava pelo fac-
to de a ligação com a vila ter de 
ser feita através de uma estrada 
de terra batida. Mas a sorte pa-
rece estar a mudar para Zimane, 
uma vez que o Governo preten-
de levar energia e água à popu-
lação local, estimada em cinco 
mil habitantes.

Carlos Mussanhane, que 
dirige o distrito de Mabote há 
sensivelmente sete meses, dis-
se que a construção das duas 
infra-estruturas é um enorme 
ganho para o Governo e para a 
população local, e enquadra-se 
nas acções previstas no plano 

económico e social para este 
ano.

“Zimane é um posto admi-
nistrativo que achamos que me-
rece ter desenvolvimento. Tal 
como temos feito noutras locali-
dades e postos administrativos, 

GOVERNO DE MABOTE FINALMENTE LEMBRA-SE DE ZIMANE

Texto e fotos: Anastácio 
Chirrute, em InhambaneD&F

queremos, com esta iniciativa, 
assegurar que as comunidades 
também tenham todos os servi-
ços básicos garantidos.”

A central fotovoltaica terá 
capacidade para gerar energia 
até 60W, através de painéis sola-
res. A execução do projecto está 
na responsabilidade do Fundo 
Nacional de Energia (FUNAE). 

O fiscal da obra descreve o 
projecto:

“Aqui está em construção 
uma mini central fotovoltaica, 
que irá fornecer energia ao pos-
to administrativo. Essa energia 
será gerada através de painéis 

solares. Teremos um campo de 
painéis solares que vai gerar a 
energia; serão instaladas algu-
mas baterias no nosso edifício 
central, para auxiliar no proces-
so e assim podermos servir às 
comunidades.”

Por sua vez, a chefe do pos-
to administrativo de Zimane, 
Joana Mapanzene, manifestou 
satisfação com a construção 
daquelas infra-estruturas, que 
acredita que vão aliviar o sofri-
mento de uma comunidade que, 
para além de percorrer longas 
distâncias em busca da água, 
“neste momento, recorre ao uso 
de velas para iluminação, o que 
é muito arriscado, já que podem 
causar incêndios”.

O projecto de construção 
da mini central fotovoltaica 
emprega 20 trabalhadores, dos 
quais 15 locais e cinco prove-
nientes de outros pontos.

Vida mais fácil para agentes 
económicos

Augusto Mabote é agente 
económico e exerce a sua acti-
vidade no posto administrativo 
de Zimane. Com a construção 
da mini central de produção de 
energia fotovoltaica, vislumbra-
-se, para si, uma grande oportu-
nidade de concretizar um plano 
já antigo.

“Assim que tivermos energia 
aqui, vou conseguir realizar o 
meu sonho de abrir uma pada-
ria. Estamos cansados de con-

sumir pão caseiro, que, na ver-
dade, não chega para todos, ora 

tem ora não tem. Então, com a 
padaria industrial, já não vamos 
passar por esse sofrimento.”

À semelhança de outros 
postos administrativos do dis-
trito de Mabote, Zimane é re-
ferência na criação de gado 
bovino, caprino e suíno, mas a 
seca que ciclicamente assola o 
distrito conduz ao fracasso os 
esforços empreendidos pelos 
criadores, situação que deverá 
mudar com o futuro sistema de 
abastecimento de água.

“O nosso gado está a ‘desa-

parecer’ por falta de água. Eu, 
por exemplo, já perdi dois bois, 

devido à seca causada pela falta 
de chuva. O sistema de abas-
tecimento de água poderá ser 
bastante útil, pois vai facilitar o 
abeberamento do nosso gado”, 
disse Mabote.

Apesar de satisfeitos com a 
chegada de energia e água, os 
agentes económicos vincaram 
que os desafios para o posto ad-
ministrativo ainda são grandes, 
apontando como urgente a rea-
bilitação de vias de acesso, fac-
tor que, na sua opinião, atrairia 
mais investidores para Zimane.

Joana Mapanzene, chefe do posto administrativo de Zimane

Augusto Mabote, agente económico

Carlos Mussanhane, administrador de Mabote
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Importadores exigem que Estado 
crie facilidades

As Alfândegas têm estado a 
apertar o cerco aos praticantes de 
fuga ao fisco no país, como ates-
tam as frequentes apreensões de 
viaturas contendo produtos ali-
mentícios e bebidas alcoólicas, na 
fronteira de Ressano Garcia, uma 
das que separa Moçambique da 
África do Sul. Os prevaricadores, 
em regra, evocam os “elevados 
custos de importação” para legi-
timar suas acções, uma posição 
quase que oficializada pelo seu 
máximo representante.

Sudecar Novela recorda que, 
no tempo colonial, a taxa sobre 

importação de bebidas alcoólicas, 
por exemplo, era imposta por se 
entender que não havia necessi-
dade de importar um bem (no 
caso concreto o vinho) que era 
produzido localmente. A percep-
ção das autoridades coloniais era 
de que importar bebidas era um 
mero “capricho”. Para os mukhe-
ristas, não faz sentido que a mes-
ma tributação seja aplicada agora 

Nos últimos meses, 
têm sido reporta-
dos com alguma 
frequência casos 

de fuga ao fisco na fronteira de 
Ressano Garcia. Na opinião do 
presidente da Associação dos 
Mukheristas, Sudecar Novela, 
tal deriva, entre outros factores, 
dos custos que a pauta adua-
neira impõe aos importadores. 
Novela entende, por outro lado, 
que o Governo deve estipular 
um período para a produção de 
alimentos locais e, enquanto o 
processo decorre, facilitar a im-
portação de produtos.

Sudecar Novela, presidente da Associação dos Mukheristas

PARA MINIMIZAR CASOS DE FUGA AO FISCO

Texto: Hélio de CarlosD&F

para produtos inexistentes (ou 
em quantidades insuficientes) no 
mercado nacional.

“No entanto, depois da nossa 
independência, nada mudou e 
prevalecem as mesmas taxas do 
tempo colonial, por essa razão, 
hoje em dia, é insuportável con-
tinuar a pagar as mesmas taxas 

para trazer produtos de fora, sen-
do que no país não são fabricados 
esses produtos’’, explicou a fonte.

 
Legislação contestada

Os instrumentos legais que 
regulam a importação de produ-
tos são amplamente contestados 
pelos mukheristas, a começar 
pela legislação local, que, segun-

do dizem os importadores, é do 
tempo colonial. “Só acrescenta-
ram os símbolos nacionais, mas o 
conteúdo é o mesmo”, diz Novela, 
antes de denunciar um suposto 
incumprimento dos protocolos 
regionais:

“O Protocolo Comercial da 
Comunidade dos Países da Áfri-
ca Austral (SADC) refere-se à 
redução gradual das taxas adua-
neiras na região desde 2001, isto 

é, reduzir 5% dos anteriores 52%, 
mas, até hoje, nada foi feito.”

A obrigatoriedade de apre-

sentar certificado de origem, 
como forma de comprovar a pro-
veniência dos produtos, também 
é vista como um entrave pelos 
mukheristas, que, nesse capítu-
lo, dependem dos fornecedores. 
‘‘Não estamos a nos beneficiar 
desses documentos, isto porque 
os nossos fornecedores não têm 
certificados de origem. Então, 
cabe a nós, visto que não temos 
capacidade de fornecer ou pro-

duzir localmente, arranjarmos 
uma solução interna’’, explicou 
o presidente da Associação dos 

Mukheristas.
De resto, para aquele grupo, 

as facturas de compra deviam ser 
suficientes para provar a legali-
dade dos produtos importados 
diante da Autoridade Tributária.

A proposta dos mukheristas

A Associação dos Mukheris-
tas tem uma solução para a redu-
ção da dependência de Moçam-
bique em relação à vizinha África 
do Sul, particularmente no que se 
refere aos bens alimentícios.

‘‘O problema está no próprio 
instrumento que regula as im-
portações. Na minha óptica, nós 
devíamos, como país, começar a 
olhar para os principais produ-
tos que precisamos para viver, e 
definir-se um período para nos 
prepararmos enquanto vamos 
importando. Ao alcançar o nível 
de produção desejado, passáva-
mos a consumir o produto local’’, 
idealizou.

Sudecar Novela, para quem 
os mukheristas só procuram re-
solver o problema da fome no 
país, a produção local está longe 
de responder à demanda, ao con-
trário da ideia que alguns produ-
tores e governantes tentam, su-
postamente, fazer passar.

‘‘Diz-se aqui que temos fran-
go, mas não é o suficiente para 
abastecer a todos, como um país 
que somos. O que temos é sinal 
de que já há uma vontade e in-
teresse de produzir o frango lo-
calmente, mas estamos longe’’, 
sublinhou.

“Diz-se aqui que temos 
frango, mas não é o 
suficiente para abastecer 
a todos, como um país 
que somos. O que temos 
é sinal de que já há uma 
vontade e interesse 
de produzir o frango 
localmente, mas estamos 
longe.
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Isenção sore IVA prorrogada até 2023

A isenção já tinha sido reno-
vada em Maio do ano corrente e 
o prazo terminava no 31 de De-
zembro. Falando na AR, o mi-
nistro da Economia e Finanças, 
Adriano Maleiane, afirmou que 
a isenção abrange também maté-
rias-primas, peças intermédias e 
equipamentos utilizados nas in-
dústrias de produção de açúcares, 
óleos e sabões.

De acordo com Maleiane, os 
pressupostos que ditaram a con-
cessão da isenção da taxa de IVA, 
nomeadamente a necessidade de 
diminuir o impacto no preço ao 
consumidor e de conferir maior 
robustez à indústria nacional, 
prevalecem.

Os dados indicam que a me-
dida vai retirar dos cofres do Es-
tado cerca de 3,2 mil milhões de 
meticais ao longo de três anos, di-

Os produtos como 
açúcar, sabão e óleo 
continuarão está-
veis até ao final do 

ano. A garantia foi dada recen-
temente, depois da Assembleia 
da República (AR) aprovar na 
generalidade e por consenso a 
prorrogação de isenção do im-
posto sobre valor acrescentado 
(IVA) até Dezembro de 2023, 
face ao impacto da covid-19.

 Texto: RedacçãoD&F

Construção de gasoduto é opção 
viável
A construção de um 

gasoduto em Mo-
çambique é a opção 
mais viável para 

que o mercado doméstico re-
ceba o gás da bacia do Rovu-
ma, Cabo Delgado, norte do 
país.

A constatação foi a partir 
do “Estudo do Pipeline Palma-
-Maputo” e que foi recentemen-
te aprovado pelo Conselho de 
Ministros, segundo escreve a 
agência de notícias “Lusa”.

De acordo com o órgão, o 
estudo foi elaborado pelo Mi-
nistério dos Recursos Minerais 
e Energia (Mireme) e defende 
que um gasoduto “é a opção que 
satisfaz o desafio de desenvolvi-
mento de infra-estruturas de 

distribuição de gás pela extensão 
do país”.

A fonte diz também que as re-

servas sub-oceânicas do Rovuma, 
no extremo Norte do país, estão a 
cerca de dois mil quilómetros da 

capital, Maputo, no extremo sul.
Entretanto, o custo da infra-

-estrutura está avaliado em cinco 

GÁS PARA O MERCADO MOÇAMBICANO

 Texto: RedacçãoD&F

vididos por um impacto de 1,08 
mil milhões de meticais por ano.

Entretanto, a quebra fiscal 
será compensada através do pa-
gamento do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colecti-
vas (IRPS) e do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singu-
lares (IRPS) por parte das indús-
trias beneficiárias da isenção da 
taxa de IVA.

Ainda de acordo com Maleia-
ne, o sabão, açúcar e óleo juntam-
-se a outros produtos essenciais 

que vêm beneficiando de isenção 
da taxa de IVA no país, nas áreas 
da agricultura, pesca, saúde e 
ensino.

O governante reconhece que a 
taxa de IVA em vigor, 17%, é con-
siderada uma das mais altas da 

África Austral, estando em curso 
um estudo para a compreensão e 
correção da tabela.

Informação avançada por 
Maleiane indica que o estudo 
visa eliminar as distorções que as 
isenções provocam na economia.

mil milhões de dólares (cerca 
de 4,2 mil milhões de euros), 
indica a avaliação.
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Moçambicano investe 40 milhões de 
meticais em empreendimento turístico

A inauguração da infra-es-
trutura coube ao governador da 
província, Júlio Parruque, que 
disse que a entrada em funcio-
namento da Cajutes é uma res-
posta a exortação do Presidente 
da República (PR), Filipe Nyusi, 
para que se invista em turismo 
na província de Maputo.

 O governante considera tam-
bém que a implantação do com-
plexo turístico mostra resiliência 
do sector que sofreu um impacto 

Nasceu mais uma 
estância turísti-
ca no distrito de 
Matutuine, posto 

administrativo de Zitundo, 
localidade da Ponta do Ouro, 
província de Maputo. Trata-se 
do Complexo Residencial Ca-
jutes, com classificação de três 
estrelas. Para a construção do 
mesmo, o proprietário gastou 
aproximadamente 40 milhões 
de meticais.

Texto: Arão NualaneD&F

negativo da Covid-19, ao ponto 
de fazer com que 814 pessoas fi-
cassem desempregadas.

 Aliás, Parruque chama aten-
ção ao facto de ser um empresá-

rio moçambicano a investir no 
turismo. Pelo que julga ser im-
portante os outros empresários 
nacionais seguirem o exemplo, 
constituindo hotéis de cinco 

estrelas.
 Outro ponto levantado pelo 

governador é a necessidade de se 
respeitar o turista nacional.

 Por seu turno, o proprietá-

rio da residencial Cajutes, Simão 
Massango, afirma que sempre 
gostou do turismo e decidiu 
investir no ramo depois de se 
construir a estrada da Ponta do 
Ouro.

 “Tive a ambição de fazer o 
empreendimento porque gosto 
do turismo e percebi que é um 
bom negócio, e as obras dura-
ram 3 três meses”, explicou o 
empresário.

 Já o director provincial da 
cultura e turismo, Lugero Dje-
mo, referiu que a infra-estrutura 
vai contribuir para o incremento 
na capacidade de acomodação.

 De referir que, actualmente, 
a residencial Cajutes emprega 18 
trabalhadores, 16 locais e dois 
provenientes da província de 
Inhambane. 

O evento contou com a pre-
sença do primeiro secretário do 
partido Frelimo, na província de 
Maputo, bem como de Calisto 
Cossa, presidente do município 
da Matola, e outras individuali-
dades nacionais.

Onda de calor prejudica agricultores e 
produtores avícolas 
O intenso calor que 

se fez sentir desde 
as primeiras horas 
do passado dia 24 

de Novembro do corrente ano, 
na província de Maputo, e que 
chegou a atingir os surpreen-
dentes 48o C, resultou na des-
truição de algumas plantações 
e trouxe prejuízos para muitos 
avicultores.

Alguns já se preparavam 
para fazer frente ao calor que 
se faria sentir na última terça-
-feira na província, mas talvez 
poucos esperassem que as con-
sequências chegassem àque-
le nível. Aliás, a temperatura 
máxima prevista pelo INAM 
era de 45o C, mas a verdade é 
que acabou atingindo quase 50 
graus. Por conta disso, as pro-
duções agrícolas e avícolas aca-
baram sendo “torradas” pelo 
calor intenso. 

Para quem passa pelas re-
giões do Distrito de Boane, zo-

nas de maior produção agrícola 
a nível dos Distritos da Matola 
e Boane, consegue notar que as 
folhas já perderam a coloração 
verde, o que também pode re-

presentar a perda da esperança 
por parte dos produtores.

Mas não foram só as gran-
des plantações que foram 
afectadas, produtores avícolas 

também registaram baixas em 
seus campos de produção, com 
os frangos a não suportarem a 
vaga de calor.

Para manter a criação com 

vida, alguns tiveram de transfe-
rir os frangos para aviários mais 
frescos e investir fortemente na 
água quer para beber quer para 
humedecer o chão.

NA PONTA DO OURO

NO DISTRITO DE BOANE

Texto: RedacçãoD&F
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Comiche esbanja 800 mil meticais 
O Conselho Munici-

pal de Maputo está a 
erguer um muro de 
vedação, cujos va-

lores estão a causar espanto no 
seio dos moradores do bairro 
Unidade 7, distrito municipal 
Ka-Mubukwane. A cobrir um 
espaço de pouco menos de 20 
metros quadrados, a obra está 
orçada em quase 800 mil me-
ticais, um número que está a 
atrair muita atenção (e descon-
fiança) de quem por lá passa.

O ambiente junto às obras pa-
rece o de uma exposição de arte. 
Tal é a quantidade de curiosos 
que se aglomera junto à placa, 
com cabeça erguida e olhos arre-
galados. O momento de contem-
plação é curto, leva apenas alguns 
segundos, e as pessoas saem, em 
regra, com um ar de espanto, de 
incredulidade. Alguns munícipes 
andam aos pares e, após verem a 
placa, desatam logo a comentar. 
“Não é possível” é das frases mais 
repetidas entre os murmúrios.

Também nós, convocados 
pela curiosidade, seguimos o 
mesmo ritual, e lá fomos encarar 

a tão visitada placa. À nossa che-
gada, um jovem dirige-nos a pa-
lavra: “vieram ver o dinheiro, né? 
É muito?” – Perguntou o jovem, 
por sinal trabalhador na obra. 
Respondemos que apenas está-
vamos curiosos, ao que ele retor-
quiu, referindo que “toda a gente 
que passava por aqui parava só 
para ler essa parte do dinheiro”.

Depois de vermos a placa em 
referência, saímos, tal como os 
outros que por lá passaram, com 
o mesmo sentimento de incredu-
lidade, tudo por conta dos valores 
apresentados como orçamento 
da obra. São, em termos preci-
sos, 798.414,79 MT (setecentos e 
noventa e oito mil, quatrocentos 
e catorze meticais e 79 centavos).

PARA CONSTRUÇÃO DE PEQUENA VEDAÇÃO NA UNIDADE 7

Dimensão do espaço suscita 
dúvidas

Os cerca de 800 mil meticais 
de orçamento causam espanto 
por conta da dimensão da pró-
pria obra. O projecto é descrito 
pelo Conselho Municipal de Ma-
puto, dono e fiscal da obra, como 
“construção de vedação da sala 
de reuniões do bairro Unidade 7”. 
O espaço em referência não tem 
mais de 20 metros quadrados, e é 

daí que nascem as desconfianças 
dos munícipes. Aliás, a situação 
até ganha outros contornos, se 
considerarmos que a parte tra-
seira das instalações em causa 
não é contemplada pelo muro 
de vedação, em virtude de haver 
infra-estruturas erguidas mesmo 
no limite.

O Dossiers & Factos solici-
tou pareceres de engenheiros de 
construção civil, e foram unâ-
nimes em afirmar que os perto 
de 800 mil meticais patentes na 
placa estão muito acima do valor 
necessário. De resto, os cálculos 
mais pessimistas (feitos com base 
nos valores mais altos praticados 
no mercado) fixam o valor quase 
na metade, como demonstra a ta-

bela abaixo. Note que o valor total 
inclui o pagamento de mão-de-
-obra, num projecto que está a ser 
executado pela empresa “Rapolo 
Serviços de Construção, Lda”.

Situação gera embaraço

Os valores envolvidos na 
construção do muro de vedação 
da sala de reuniões do bairro 
Unidade 7 geraram embaraço 
mesmo dentro do próprio Con-
selho Autárquico da capital do 
país, com algumas figuras impor-

tantes da edilidade a sussurrar 
nos corredores. De resto, entre os 
quadros do Conselho Municipal 
há quem esteja convicto da exis-
tência de um esquema de desvio 
de dinheiro.

“Há boladas, mas esta faz-nos 
de estúpidos”, comentou um de-
les, antes de sugerir: Deviam ar-
ranjar casas de banho das escolas 
para a retomada das aulas. Que 
utilidade tem esse muro? Qual é 
a pressa em erguê-lo?”

Publicidade

Texto: RedacçãoD&F

LISTA	  DE	  MATERIAL	  
ITEM	   MATERIAL	   UN	   QTD	   P.	  UNIT.	   P.	  TOTAL	  

1	   Cimento	   saco	   150	   500.00	   75,000.00	  
2	   Areia	  grossa	   m³	   18	   800.00	   14,400.00	  
3	   Areia	  fina	   m³	   18	   700.00	   12,600.00	  
4	   Brita	  ¾	   m³	   12	   900.00	   10,800.00	  
5	   Bloco	  de	  20	   un	   300	   25.00	   7,500.00	  
6	   Bloco	  de	  15	   un	   1300	   23.00	   29,900.00	  
7	   estribos	  (0.12*0.12)	   un	   200	   13.00	   2,600.00	  
8	   estribos	  (0.12*0.18)	   un	   300	   15.00	   4,500.00	  
9	   varão	  de	  10	   un	   100	   350.00	   35,000.00	  

10	   Grelhas	  (0.20*0.20)	   un	   500	   25.00	   12,500.00	  
11	   Arame	  de	  ligação	   kg	   50	   100.00	   5,000.00	  
12	   pregos	   kg	   10	   100.00	   1,000.00	  
13	   Equipamentos	   vg	   1	   30,000.00	   30,000.00	  

 Sub-‐	  Total	   240,800.00	  
 
 Gastos	  de	  contigências	   20%	   48,160.00	  
 Mão	  de	  obra	   150,000.00	  
 
 Total	  Geral	   438,960.00	  
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Tchumene 1 
| Rua Carlos tembe, 

Parcela Nº 696, Matola 

Localize-nos 

Telf:+258 869744238 | 
Celular: +258 82 4753360 

Nuit: 400464744

Identi�cação da empresa
A woninga serviços é uma empresa 
de limpezas, que garante um
ambiente impecável, com
serviços feitos no mínimo detalhe para 
a satisfação dos nossos clientes.

Jardinagem e outros serviços 

   Lavagem de viaturas

Fumigação e desratização 

Especializados em:

Limpeza geral

Recolha e tratamento de lixo

Prestamos serviços em instituições
públicas, privadas e a residências.

Água da Namaacha Inaugura Árvores Alusivas à 
Festa da Família no Hospital Central de Maputo

Esta acção, com carácter am-
bientalista, tem por objectivo 
agradecer aos profissionais de 
saúde pelo seu empenho e ab-
negação em prol de todos nós e 
alegrar um espaço emblemático 
da cidade de Maputo, como é o 
Hospital Central.

O auge da cerimónia ocor-
reu quando o Director do HCM, 
Dr. Mouzinho Saíde, ligou a ilu-
minação das Árvores, num mo-
mento marcado pela admiração 
e alegria geral.

A montagem e manutenção 

A Sociedade de Águas 
de Moçambique 
(SAM), proprietária 
das marcas Água da 

Namaacha e Fonte Fresca, inau-
gurou duas Árvores iluminadas, 
feitas com garrafas de plástico 
recuperadas, alusivas à quadra 
festiva, no Hospital Central de 
Maputo.

das árvores é da responsabili-
dade da empresa Reciclagem 
e Serviços, cujo director, Rui 
Andrade e Silva, presente na 
cerimónia, explicou alguns de-
talhes do projecto e deixou os 

SOCIEDADE

seus agradecimentos à Água da 
Namaacha e ao HCM pela in-
tensidade do momento vivido e 
pelo contributo para que a cida-
de de Maputo viva um ambiente 
de paz e concórdia nesta quadra 

festiva.
Miguel Padrão, director 

de marketing da Sociedade de 
Águas de Moçambique (SAM), 
referiu que este é o primeiro 
contributo da sua empresa este 

ano, outros mais acontecerão, 
para que a quadra festiva seja 
uma fase em que as pessoas vi-
vam em paz, com amor e em 
concórdia, e que esse espírito 
perdure pelo resto do ano.

Miguel Padrão fez ainda 
questão de, em nome da SAM, 
deixar um profundo agradeci-
mento aos profissionais de saú-
de pelo esforço, determinação e 
entrega demonstrados num ano 
tão complicado como tem sido 
este que está prestes a terminar.

O Director do HCM, Dr. 
Mouzinho Saíde, mostrou-
-se muito satisfeito com mais 
este apoio da SAM, que se tem 
apresentado como uma parcei-
ra activa e constante do Hospi-
tal e realçou a importância da 
colocação destas árvores com 
carácter motivacional para os 
profissionais de saúde e que pro-
porcionarão alegria e paz aos 
utentes da maior unidade hospi-
talar do país.

O país registou, este 
ano, cerca de 500 
acidentes de tra-
balho, que produ-

ziram lesões e incapacidade 
a 450 homens e 45 mulheres 
de 185 empresas. Segundo o 
Ministério do Trabalho e Se-
gurança Social, estes números 
estão longe de serem reais por-
que a maioria dos empregado-
res não comunica a ocorrência 
de acidentes de trabalho.

 

 
Este ano, foram inspeccio-

nados cerca de 6.748 estabele-
cimentos industriais, de um to-
tal de oito mil previstos para o 
mesmo ano pela Inspecção Ge-
ral do Trabalho (IGT). Durante 
a inspecção, foram constatadas 
perto de 10.500 infracções, 
autuadas mais 2.100 e mais de 
8.300 advertências.

 Os dados foram divulgados 
na última sexta-feira, durante 
a abertura do Conselho Con-
sultivo da Inspecção Geral do 
Trabalho (IGT), que reúne ins-
pectores de todo o país, com o 
objectivo de avaliar o desempe-
nho do sector e fazer a projec-
ção de acções prioritárias para 

os próximos anos.
A ministra do Trabalho e 

Segurança Social, Margarida 
Talapa, exigiu, durante a aber-
tura do Conselho Consultivo, 
profissionalismo e imparciali-
dade por parte dos inspectores, 
sublinhando que devem pautar 
pela conduta e cultura de inte-
gridade, transparência e defesa 
dos interesses superiores do 
Estado.

 “A contínua violação das 
normas desafia os Inspectores 
para continuarem firmes na 
nobre missão de prevenir e re-
primir a onda de graves aciden-
tes de trabalho e doenças ocu-
pacionais com consequências 
sociais e económicas incalculá-
veis”, destacou Talapa.

Talapa exortou ainda a le-
galidade, ética, honestidade e 
deontologia profissional na ac-
tuação dos inspectores. “Esta 
é uma oportunidade singular 
para saírem munidos de ferra-
mentas importantes para impor 
a disciplina às nossas equipas 
de trabalho, tanto no órgão 
central quanto na província”.

A V Sessão do Conselho 
Consultivo da Inspecção Ge-
ral do Trabalho decorreu sob o 
lema “Pela Legalidade Laboral”.

Ministra do Trabalho exige 
legalidade e transparência na 
actuação dos inspectores

DURANTE O V CONSELHO CONSULTIVO DA IGT

Texto: Lídia CossaD&F
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Não o vi jogar, mas conheço-o 
e comungo da mesma convicção, 
não estivesse o seu evangelho es-
palhado pelo mundo. Aliás, é tam-
bém nisto que assenta sua divinda-
de. É que, à semelhança de outros 
deuses, El Pibe marca todas as eras, 
não obstante ter realizado os seus 
milagres em uma era específica. 
O maior dos milagres do “deus 
imperfeito” teve lugar no México, 
corria o ano de 1986 a.m.e (antes 
da minha era).

La Dulce venganza

Alguns anos antes, Argentina 
sucumbira perante a Inglaterra na 
disputa pelo “DUAT” das Ilhas 
Malvinas, e a nação do tango pre-
cisava de alento, de conforto, de 
esperança, de sentir, enfim, a com-
paixão e benevolência de D10S. 
Mas, nenhum profeta é valorizado 
em sua própria terra, reza o adágio. 

Quando o coração de 
Maradona parou, 
também parou a 
capital argentina, 

antes de se transformar no co-
ração do mundo. Após perder 
os bons ares, mercê da descon-
certante notícia daquele 25 de 
Novembro, Buenos Aires re-
cuperou o fôlego, vestiu-se de 
luto e abriu espaço para que o 
corpo de D10S fosse velado, 
não obstante a certeza - esta 
não velada - da imortalidade 
do mito.

O último aceno da ‘mão de Deus’

DESPORTO

Texto: Amad CandaD&F

Não mais a mão de D10S voltará a acenar

Adeptos de Boca Juniores e River Plate esquecem rivalidade e choram juntos a partida do astro

Talvez, por isso, D10S terá optado 
por realizar os seus prodigiosos 
feitos em terras de El Chapo.

Azteca, na cidade do México, 
foi o palco escolhido para que se 
concretizassem os desígnios de 
D10S. Maradona começou por 
impor sua mão sobre a bola – a tal 
mão de Deus – abençoando assim 
a peregrinação de seu povo no dé-
cimo quarto maior país do planeta. 
Depois, El Pibe, de estatura baixa, 
fez-se gigante e “qualquerizou” o 
adversário, fintando metade da 
população londrina, antes de fazer 
o maior e mais icónico golo da his-
tória do futebol. Foi assim consig-
nado pela FIFA.

Em noventa minutos, D10S fez 
mais milagres que todas as seitas 
religiosas juntas e vingou, por as-
sim dizer, a derrota na contenda 
das Ilhas Malvinas. Mais do que 
isso, mostrou ao povo argentino 
que “de modo algum Argentina 
era a menor entre as nações da 
terra”, porque lá tinha nascido 
D10S, aquele que apascentaria seu 
povo até a glória, a 29 de Junho de 
1986, quando a selecção alviceles-
te triunfou ante a sempre temível 
Alemanha.

Maradonismo em Nápoles

A devoção por D10S não tem 
limites na Argentina, sua terra na-
tal, mas também em Nápoles, na 
Itália. De resto, o povo Napolitano 
teve a bênção de conviver diaria-
mente com o “deus imperfeito”, o 
deus humano, que, bastas vezes, 
se entranhava por entre as popu-
lações mais humildes. Afinal, a 

sua simplicidade nada tem que ver 
com seu corpo.

Aos Gli Azzurri, Diego deu 
dois scudettos, uma taça UEFA, 
uma taça de Itália e estabeleceu-
-se como nome maior de um povo 
que, por sua vez, se converteu ao 
maradonismo. De resto, a devoção 
por El Pibe persiste, é uma lenda 
inultrapassável para os napoli-
tanos. Não por acaso, San Paolo 
mudou de nome. Foi agora rebap-

tizado (em espírito) como “Está-
dio Diego Armando Maradona”. 
Tivesse Nápoles os poderes políti-
co e religioso de Roma em terras 
transalpinas, talvez o catolicismo 
sucumbisse.

 
Jamais será só futebol

Aquilo a que muitos chamam 
de “morte de Maradona” – quan-
do na verdade é ascensão aos céus 
– deixou o mundo todo lavado 
em lágrimas. Quem está indife-
rente ao desaparecimento físico 
de El Pibe terá, decerto, o cora-
ção mais parado do que o coração 
do próprio D10S após a paragem 
cardiorrespiratória.

O amor de D10S para com 
seus filhos é enorme e infinito, tal 

e qual o amor dos filhos para com 
D10S, e as impressionantes ima-
gens do povo em vigília, de Bue-
no Aires até Nápoles, atestam este 
postulado. Nunca um fenómeno 
deixou rivais tão próximos uns 
dos outros, desde o nível institu-
cional (direcções dos clubes) até a 

parte mais baixa da pirâmide – os 
adeptos. Enquanto “La Bombone-
ra” e “El Monumental” recorriam 
a luz para prestar tributo ao mito, 
os aficionados do Boca Juniores e 
River Plate consolavam-se pelas 
ruas obscuras. No Brasil, o rival de 
sempre da Argentina, há murais de 
homenagem a Diego.

Ficou provado que El Pibe é 
amado por todos, até pela Ingla-
terra, a nação que mais razões tem 

para odiá-lo. O génio imperfeito 
mostrou que futebol é mais do que 
o próprio futebol, é sentimento, 
é paixão. Mas também mostrou, 
com toda a sua aura, que não mor-
reu, como se diz por aí. D10S ape-
nas voltou para sua moradia celes-
tial, porque nunca foi desta terra.
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A TERRA E OS HOMENS Fotos: Albino Mahumana

O sorriso é um simbolo de alegria

Empresário surge em casamento com seis mulheres 
grávidas e reclama paternidade das crianças

Os convidados dos casamentos 
podem, por vezes, roubar as 
atenções do grande dia do 
casal.

Nwogu, dono de um clube nocturno 
no país (Nigéria), apareceu na cerimónia 
de casamento de um actor acompanhado 
por seis mulheres grávidas.

Conhecido como ‘Pretty Mike’ nas re-

des sociais, o homem afirma ser pai das seis 
crianças e prova disso é o vídeo partilha-
do na sua conta na rede social Instagram, 
onde surge a beijar cada uma das seis bar-
rigas. “PM e as seis futuras mamãs, não há 
nenhum truque, estamos apenas a viver o 
melhor momento da nossa vida”, escreveu 
o empresário na legenda das imagens.

Pretty Mike escolheu um fato cor-de-
-rosa para a cerimónia, um look que deu 

igualmente que falar. Já as seis mulheres 
destacaram-se com vestidos e conjuntos de 
calças e tops em prateado.

Esta não foi, contudo, a primeira vez 
que o empresário deu que falar. De acor-
do com o Daily Post Nigeria, já em 2017, 
e também num casamento, Mike surgiu 
acompanhado por duas mulheres que an-
davam presas por uma coleira, como se 
tratassem de cães.
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Dj Sidney tem em perspectiva a abertura de um museu de hip hop

Texto: Amad Canda
Fotos: Albino Mahumana

D&F

CULTURA

GM Record and Services: Um império 
que desafia a covid-19
Num ano em que mui-

tas empresas baixa-
ram de rendimento 
devido a pandemia 

do coronavírus, a GM Record 
& Services conseguiu manter-se 
na linha de crescimento, alcan-
çado resultados ainda melho-
res que os dos anos anteriores. 
A produtora já ultrapassou a 
marca dos 50 discos editados, 
que era a meta para 2020. Mas 
ainda vem mais, como garantiu 
o respectivo imperador, Sidney 
Mavie, ou simplesmente Dj Sid-
ney, como é conhecido nos cor-
redores do hip hop.

A cultura hip hop vive mo-
mentos áureos em Moçambi-
que, pelo menos no que ao lan-
çamento de discos diz respeito. 
Ao contrário do que acontecia 
outrora, sucedem-se lançamen-
tos de álbuns, Extended Plays 
(EP’s) e Mixtapes. Se o hip hop 
fosse considerado uma cultura 
proibida por lei, Dj Sidney se-
ria, com toda a certeza, o maior 
criminoso do país, porquanto 
autor material – e em alguns 
casos até intelectual – do cri-
me de lançamento de trabalhos 
discográficos.

“Agora estamos a dar bacela”

Só no presente ano, o em-
presário editou, através da sua 
GM Record & Services, mais 
de cinquenta discos, estando já 
ultrapassada a meta estabeleci-
da. Em uma época particular-
mente conturbada por conta da 
covid-19, e em que quase todas 
as estruturas da sociedade fica-
ram abaladas, a GM Record & 
Services vai se mostrando um 
império cada vez mais consoli-
dado, não obstante a sua curta 
existência no mercado de pro-
dução de CD’S.

A marca dos cinquenta dis-
cos foi alcançada a 10 de No-
vembro, com o lançamento do 
disco do rapper da MLG (Ma-
langa), Bob Sam, mas, recen-
temente, ainda saiu às ruas o 
disco “Revolução Cultural”, do 
rapper Kloro “Killa”. Atingida 
a meta estabelecida no plano 
anual, “agora estamos a dar ba-
cela”, diz, em tom de satisfação, 
o imperador da GM. Sem avan-
çar nome, Dj Sidney garantiu 
que sai ainda dentro deste ano 
um projecto de um dos maiores 

rappers do país.
Os bons resultados da pro-

dutora, que se estreou oficial-
mente em 2017, com o lança-
mento do álbum “a kaya”, do 
mítico duo “Xitiku Ni Mbaula”, 
não são de agora, conforme 
atestam os números dos anos 
anteriores. “Em 2018, consegui-
mos chegar aos 21 álbuns, mas 
a meta era 20. No ano seguinte, 
a ideia era ir até 30, mas conse-
guimos fechar com 35”.

 
“Estamos a fazer agora o que 
devíamos ter feito há anos”

Entre os trabalhos disco-
gráficos lançados este ano sob 
chancela da GM Record & 
Services, há uma miscelânea 
de gerações. Se, por um lado, 
temos “ovos de ouro” do new 
comer Konfuzo, por outro en-
contramos o “agora ou nunca” 
do grupo DRP, que já tem lon-
gos anos de estrada. Mais atrás, 
encontramos, por exemplo, o 
álbum do Xitiku Ni Mbaula, 
lançado em 2017, apenas o pri-

meiro de uma carreira de mais 
de 15 anos. Tal como o duo dos 
arredores da cidade da Mato-
la (Patrice Lumumba e Singa-
thela), muitos dos que fazem 

parte da primeira vaga de mc’s 
nacionais só agora parecem 
mesmo interessados em editar 
CD’s, situação que, na opinião 

do imperador da GM, atrasou 
o crescimento do rap em Mo-
çambique. “Se olharmos para 
trás, este número de álbuns, por 
exemplo, se tivesse sido lançado 

na época em que comecei a fa-
zer rap, o crescimento seria au-
tomático, as gerações mais no-
vas encontravam alguma coisa 

feita e davam continuidade”.
Apesar disso, Dj Sidney 

acredita que as bases para a 
profissionalização do rap na-
cional começam a ser cria-
das, “uma vez que temos, por 
exemplo, Azagaia, Duas Caras e 
Kloro a mostrarem uma produ-
ção de espectáculos a um nível 
alto”. Para o imperador, as ques-
tões que se colocam agora são 
“quem é que faz o rescaldo dos 
álbuns, quem faz a distribuição, 
quem paga a produção?”. Só 
uma resposta cabal a estas per-
guntas, defende Dj Sidney, nos 
vai permitir ascender aos pata-
mares desejados.

Uma das figuras mais rele-
vantes do movimento hip hop 
local, Sidney Mavie é autor do 
projecto “Compromisso com as 
ruas vol.1”, inteiramente produ-
zido por Proofless. A compila-
ção resgata alguns dos nomes 
mais sonantes do rap nacional 
e que, por diversas razões, an-
dam afastados do estúdio e dos 
palcos. São os casos de Izlo H 
(ex-integrante da extinta Squad 
Boss) ou Escudo, companheiro 
de Azagaia em tempos da Di-
nastia Bantu. O Dj espera ter 
contribuído para provocar, nes-
tes e noutros rappers que desa-
pareceram do radar, a vontade 
de voltar a “cuspir”, como sói 
dizer-se na gíria “hipopística”.

Para o ano, está em perspec-
tiva o lançamento de uma com-
pilação 100% feminina, desta 
feita com produção exclusiva 
da beatmaker Carina Houston, 

da cidade da Beira. A obra de-
verá ser lançada em Abril do 
próximo ano, em jeito de tribu-
to a mulher moçambicana.
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“Países mais pobres não podem 
ser espezinhados”

Director-Geral da 
OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, 
volta a apelar à “dis-

tribuição justa” da vacina contra 
Covid-19 por todos os países.

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) avisa que os países 
mais pobres não devem ser colo-
cados em desvantagem, tendo em 
conta os recentes desenvolvimen-

tos das grandes farmacêuticas no 
fabrico de vacinas para o combate 
ao novo coronavírus.

Sublinhe-se que os Governos 
de vários países perfilam-se para 
ter acesso a milhões de doses o 
mais rápido possível, como forma 
de imunizar as suas populações e 
revitalizar as economias. Porém, 
aqueles com menos recursos sai-
rão prejudicados.

O Director-Geral da OMS ex-
plicou que os mais pobres “não po-
dem ser espezinhados na deban-

dada” que é a corrida às vacinas, 
cita a BBC, e que estas devem ser 
distribuídas de forma equitativa.

Os Estados Unidos, Europa, 
Índia, Reino Unido e o Canadá 
são os que já reservaram o maior 
número de doses. Na segunda-fei-
ra, na conferência de imprensa de 
acompanhamento da pandemia, 
o Director-Geral daquela agência 
das Nações Unidas já havia afir-
mado que os resultados de pelo 
menos três vacinas já anunciados 
permitem ter “esperança real de 

que as vacinas, em conjunto com 
outras medidas de saúde pública 
comprovadas, ajudarão a acabar 
com esta pandemia”.

Falando num “feito científico 
cuja importância não pode ser su-

bestimada”, Ghebreyesus salientou 
que a urgência com que se lançou 
a investigação para as obter tem 
que ter urgência equivalente na 
sua “distribuição justa” por todos 
os países.
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GARGANTA FUNDA
*Yaba Buluku*

 

Parece que já temos o 
“beat” de Dezembro, a fe-
bre do momento é a música 
“Yaba Buluku” de DJ Tariko 
dos Afro Madja, que a par 
de Kadu Groove Beats, da 
extinta Team Sabawana, são 
os melhores produtores do 
momento. Enquanto Kadu 
produz mais beats com li-
nhagem moçambicana, já 

Tariko é mais versátil e tem 
muita influência sul-africana, 
quem não se lembra do hit 
“txaia Xingomana” dos Afro 
Madja que depois foi repro-
duzido por Lizha James? 
Mas o que chamou atenção a 
Garganta não é essa ladainha 
ai em cima exposta. O que 
chamou atenção a Garganta 
é a capacidade dos músicos 
moçambicanos serem ca-
maleões, sim camaleões. Os 
músicos moçambicanos têm 

a capacidade de imitar um 
pouco de tudo, tudo que está 
“bater”, claro. Kuduro can-
tamos, kizomba estamos lá, 
kwaito txaiamos, estilo “nai-
ja” batemos, funk brasilei-
ro idem e agora que o estilo 
Amapiano surgiu com mui-
ta força na “djon” estamos a 
mostrar que também somos 
bons, até funana Garganta já 
viu com Dr. Mingos, só ain-
da não apareceu ninguém a 
fazer o estilo indiano à moda 

“bollywood”, mas somos 
“maningue” internacionais, 
parece a globalização toda 
desaguou aqui, “desaguen-
to” com essa nossa capacida-
de. Curioso é que Garganta 
não vê essa versatilidade no 
angolano, que está ali amar-
rado ao seu Kuduro, kizom-
ba e Semba, não vê isso no 
Cabo Verdiano que está ali 
fixo de pedra e cal na sua 
passada, nas mornas e fu-
nana, nos congoleses que 
amam a sua kwassa kwassa 
e a música deles voa além 
fronteira, bem mesmo, e são 
mundialmente reconheci-
dos. Veja que isto não acon-
tece só com os jovens, tive-
mos agora os mais velhos, 
Wazimbo e o “kota” Antó-
nio Marcos, a enveredarem 
pelo Amapiano, o estilo do 
momento. Quer me parecer 
que esta não é uma postura 
somente da classe musical, 
o imediatismo tomou conta 
de nós a todos níveis, resul-
tado não temos raízes, ou 
temos raízes mas não temos 
referências, nossas referên-
cias são todas importadas.

 
*Navio-Hotel*

Um dos assuntos mais 
badalados da semana finda, 
foi a chegada ao país de um 
navio-hotel, que se dirige a 
Palma para servir de resi-
dência, o que implica que os 
funcionários das multina-
cionais irão viver no navio-
-hotel. Esta ideia assusta e 
apavora Garganta, e levanta 

um velho problema. Até que 
ponto Moçambique irá de-
senvolver com estes investi-
mentos? Até que ponto estas 
multinacionais irão promo-
ver o desenvolvimento nos 
locais onde estão inseridos. 
A empresa vai trabalhar em 
Afungi durante décadas, vai 
tirar desalmadamente as ri-
quezas, recursos minerais 
no nosso solo serão extraí-
dos, no fim do seu contrato 
vão com tudo que trouxe-
ram, não deixam nada se-
não buracos intermináveis e 
desavenças insanáveis, vão 
levar tudo e deixar a pobre-
za que encontraram e muito 
mais, porque aquele nativo 
que vivia da pesca no mo-
mento do “reassentamento” 
foi posto a mais de 20 km de 
distância do mar que antes 
era sua fonte de subsistên-
cia, e após a saída do inves-
tidor aquele peixe já não 
existe, aquele mar já não é 
o mesmo e assim vai acon-
tecendo um pouco por todo 
o país. Onde há multinacio-
nais há confusão em vez de 
progresso. Garganta tudo 
que quer é ver Moçambique 
desenvolver e uma coisa 
está clara, neste mundo nin-
guém desenvolve sozinho, 
mas seria bom que aque-
les que cá vêm realmente 
nos ajudem a desenvolver 
e não nos ajudem a perpe-
tuar a nossa pobreza, que 
deixem empreendimentos 
bonitos para aquela popu-
lação.   Isso não vai acon-
tecer com navios-escolas.
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