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O  mu n d o  s empre  foi  u m  lu g ar 
de incertezas.  Aliás,  a sua própria 
origem é prova disso, na medida em 
que é geralmente explicada sob duas 
perspectivas: bíblica e científica. O 
mesmo acontece com o próprio homem, 
com uns a advogarem que descende do 
macaco e outros a argumentarem que foi 
criação divina.

Portanto,  desde o início que há 
confronto de teorias à volta de vários 
temas, mas já há muito não tínhamos um 
tema que suscitasse tanta desconfiança, 
tantas dúvidas e gerasse tão poucos 
consensos como o coronavírus, e tem sido 
assim desde o início.

Há um aparente consenso em relação 
à ideia de que o mesmo surgiu na China, 
mas, daí para frente, tudo que tem que ver 
com a doença tem sido alvo de profundas 
desconfianças, mesmo que às vezes 
surjam de forma tardia.

Comecemos do início, quando foram 
levantadas dúvidas sobre a doença, 
quando teorias de conspiração tentavam 
convencer-nos de que se tratava de um 
teatro visando paralisar a economia 
mundial em benefício da China. Donald 
Trump e Jair Bolsonaro destacaram-se 
como precursores desta corrente, mas eles 
próprios, com alguma ironia, acabaram 
infectados. As mortes “aos montes” 
em todo o mundo também ajudaram a 
derrubar os alicerces dessa teoria.

Quando já poucos duvidavam da 
existência do mortífero vírus, surgiram 
outras questões atinentes à prevenção. Se o 
uso da máscara nunca foi particularmente 
alvo de grande controvérsia, o mesmo 
não se pode dizer dos famosos túneis 
de desinfecção, que também foram 
replicados na pérola do Índico, com a 

cidade de Chimoio à cabeça.
Vi s to s  i n i c i a l m e n te  c om o  u m a 

grande estratégia de desinfecção em 
massa, os túneis eram, afinal, porta de 
entrada para outras doenças. De solução 
milagrosa, passaram, quase num ápice, 
para instrumentos descartáveis. Em 
Moçambique, foi o próprio ministro 
da Saúde, Armindo Tiago, quem veio 
alertar para esta possibilidade, depois de 
uma “revisão bibliográfica da Comissão 
Científica” criada para assessorar o 
Governo em matérias ligadas à Covid-19.

O tempo passou e nasceram outras 
discussões. Ignoremos aqui a “poção 
mág i c a”  qu e  nos  foi  s er v i d a  p el o 
irmão Andr y Rajoelina, presidente 
do Madagáscar, pela simples razão de 
nunca ter sido capaz de granjear muitos 
adeptos pelo mundo (Guiné-Bissau 
é dos poucos países que adquiriu o 
Covid-organics). Foquemo-nos então 
nas vacinas devidamente licenciadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Entre estas, há pelo menos uma que vai 
suscitando dúvidas sobre a sua eficácia: 
AstraZeneca/Oxford.

Fruto de um trabalho conjunto entre a 
farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e a 
Universidade de Oxford, do Reino Unido, 
a vacina começou a ser colocada em causa 
na Europa, não tanto pela sua eficácia (ou 
falta dela), mas pelos supostos danos que 
causa em pessoas idosas. Em Portugal, 
as autoridades de Saúde desaconselham 
o seu uso em pessoas com a partir de 65 
anos de idade.

Já na semana finda, os fabricantes da 
vacina sofreram um duro golpe, quando 
a África do Sul, que importara o primeiro 
lote para dar início ao seu plano de 
vacinação, revelou que, afinal, as doses 

da AstraZeneca não tinham eficácia. O 
governo de Cyril Ramaphosa anunciou 
que vai agora apostar na vacina dos 
americanos da Johnson and Johnson.

Nas últimas semanas, surgiu outra 
polémica, desta feita relacionada com as 
máscaras. O uso de máscaras de pano, 
muitas vezes incentivado no início, 
começa agora a ser desaconselhado. 
Na França, já está mesmo oficialmente 
proibido, sobretudo em locais públicos. 
Argumentam os franceses que estas não 
dão as garantias necessárias.

Já os Estados Unidos da América foram 
mais agressivos, ao recomendar o uso de 
duas máscaras em simultâneo, a cirúrgica 
por baixo e reutilizável por cima. Em 
torno deste assunto parece haver pouco 
debate noutros países, mas não nos 
espantava nada que, em breve, outros 
governos tomassem medidas similares.

Todas as situações aqui expostas – e não 
são as únicas – mostram que a Covid-19 é 
um mundo de incertezas. A comunidade 
científica está pressionada por um mundo 
que quer soluções imediatas para travar 
a escalada de mortes, e isso compromete, 
como é óbvio, a qualidade do trabalho. 
A pressa é inimiga da perfeição, convém 
não esquecer.

Na mesma situação estão os governos 
de todo o mundo. A vontade de travar o 
caos que reina leva-os a aderirem, quase 
que sem contemplações, a qualquer 
possível solução. Ou seja, agem movidos 
mais pelo coração do que pela cabeça, o 
que pode ser fatal.

 Nesta altura, a prudência é um exercício 
complicado (é preciso reconhecê-lo), mas 
igualmente indispensável. Pede-se mais 
ponderação antes de qualquer decisão.
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“A UE faz parte desta iniciativa que se chama GAVI e o objectivo é, de facto, providenciar vacinas, não só na Europa, mas também no resto do mundo”

“A Total quer dominar”
O Presidente da 

Associação Mo-
çambicana de 
E c o n o m i s t a s 

(AMECON), Pedro Cossa, 
está preocupado com a inten-
ção da Total de transferir sua 
base logística para as Ilhas 
Mayotte, uma região que, 
embora esteja nas Ilhas Co-
mores, ainda é pertença da 
França. Cossa reconhece ser 
imprescindível garantir se-
gurança para os projectos de 
gás natural, mas entende que 
esta não é a razão por trás da 
pretensão da multinacional 
francesa. Fala de interesses 
geopolíticos e geoestratégi-
cos da França e associa isso 
aos investimentos na expan-
são do aeroporto de Mayotte. 
O timoneiro da AMECON 
olha, igualmente com preo-
cupação, para as anunciadas 
saídas da Vale e da Olam do 
mercado moçambicano, e 
diz ser importante impor 
“barreiras restritivas” a saí-
da de algumas empresas, 
para “proteger a economia 
nacional”.

Dossiers & Factos (D&F): 
Em termos gerais, que análise 
faz da economia moçambicana 
actualmente?

Pedro Cossa (PC): Bom, co-
meço por dizer que Moçambique 
e o mundo estão a atravessar fazes 
muito difíceis, se calhar das mais 
sombrias dos nossos tempos: são 
crises políticas, mudanças climá-
ticas, guerras incessantes e, mais 
recentemente, a questão da CO-
VID-19. Nós temos ataques nas 
províncias de Sofala e Manica, 
mas também temos a questão da 
insurgência que afecta a província 
de Cabo Delgado. Isso afecta a ca-
pacidade de escoamento da produ-
ção, a circulação de pessoas e bens, 
entre outros aspectos, portanto, 
esses problemas não devem deixar 
descansar nenhum moçambicano. 
E quem está a ver esses problemas 
de fora, a percepção que tem é de 
que o país todo está a ser atacado

D&F: O que contribui para 
a contracção do investimento 
externo.

PC: Sem dúvida alguma que 
qualquer informação dessa natu-
reza põe em causa a capacidade de 
atracção de investimentos.

“É precisso perceber o que a Vale 
quer”

ALERTA PRESIDENTE DA AMECON

D&F: A Vale anunciou que 
vai deixar as minas de carvão de 
Tete. Como é que interpreta este 
anúncio?

PC: A questão da Vale é um 
problema para a nossa economia. 
Devemos estar cientes que este 
é um sector que, no futuro, - não 
sabemos quando exactamente - 
pode entrar em crise por causa 
desta transição energética, mas o 
anúncio da Vale também deve ser 
um alerta para nós, como moçam-
bicanos. Devemos perceber o que, 
estrategicamente a Vale pretende.

D&F: O que acha que pode 
estar em jogo?

PC: A saída da Mitsui não 
nos deve parecer estranha, o que 
eles estavam a fazer se calhar era 
investir juntamente com a Vale 
no negócio do carvão a pensar na 
diversificação da sua carteira de in-
vestimentos, porque carvão não é o 
core business dela, é da Vale. O que 
podemos dizer neste momento é 
que, estrategicamente, a Vale passa 
a ser um accionista unitário com 
a saída da Mitsui. A nossa preo-
cupação como moçambicanos é o 
que nós vamos ganhar com isso e 
ao abrigo de que legislação foi feito 
o negócio, se ao abrigo da legisla-
ção moçambicana ou dos países 
de origem destas empresas, ou até 
mesmo numa praça diferente dos 
países envolvidos no negócio.

D&F: O que se sabe é que a 
Vale pretende vender suas acções 
e que, provavelmente, haverá in-
teressados na Índia e China.

PC: O que mostra, mais uma 

vez, que neste momento a Vale está 
exercer o seu direito de preferên-
cia, porque se a Vale não quisesse 
continuar, uma das coisas que iria 
acontecer seria dizer [a Mitsui] 
“podem vender para quem vocês 
quiserem”. Então, a Vale, pensando 
provavelmente no retorno futuro, 
exerceu seu direito de preferência 
adquirindo as acções da Mitsui. 
Pode vender a posterior, mas vai 
vender em posições vantajosas, 
porque hoje, com certeza está a 
comprar a preços mais baixos, 
tendo em conta a desvalorização 
daquela matéria-prima – o carvão 
mineral.

“Não podemos depender de 
mega-projectos”

D&F: Alguns sectores acham 
estranho que a Vale comece a fa-
lar de uma eventual saída precisa-
mente no ano em que acabam as 
isenções fiscais concedidas pelo 
Estado. Sugerem que o Estado 
está a ser enganado. Tem a mes-
ma percepção?

PC: Seria importante conhe-
cermos os contratos da própria 
Vale. Não conheço os contratos, 
portanto não posso assumir que o 
governo moçambicano tenha sido 
enganado, mas, mais do que isso, 
é preciso olhar para o impacto dos 
benefícios fiscais sobre a nossa eco-
nomia. Nós, como moçambicanos, 
devemos estar mais claros e firmes, 
nossos planos não devem depen-
der de mega-projectos. A cada 
dia que passa fica provado que o 

valor acrescentado de mega-pro-
jectos provavelmente não seja tão 
efectivo para a qualidade de vida 
dos moçambicanos nas zonas em 
que se encontram. Nós devemos 
reorientar os nossos fundamen-
tos macroeconómicos. Devemos 
apostar mais em desenvolver o 
empresariado nacional. 

“O que os mega-projectos fa-
zem neste mundo é tirar as van-
tagens de benefícios fiscais. Em 
muitos casos, essas empresas de 
mega-projectos não declaram lu-
cros, arranjam sempre vários me-
canismos para declarar prejuízos” 

D&F: Mas os mega-projectos 
movimentam altas somas…

PC: O que os mega-projectos 
fazem neste mundo é tirar as van-
tagens de benefícios fiscais. Em 
muitos casos, essas empresas de 
mega-projectos não declaram lu-
cros, arranjam sempre vários me-
canismos para declarar prejuízos. 
Algumas dessas empresas produ-
zem em Moçambique, mas têm, 
por exemplo, uma subsidiária num 
paraíso fiscal, ou em qualquer ou-
tro país, a quem vendem os pro-
dutos a custo de produção, e essa 
subsidiária (re)vende no mercado 
internacional em condições vanta-
josas. Os ganhos em Moçambique 
são reduzidos e os ganhos das em-
presas acabam sendo maiores do 
que aqueles que nós os moçambi-
canos temos tido. 

D&F: Como se pode inverter 
isso?

PC: Isso remete-nos a necessi-
dade de termos mais atenção nos 

contratos, nos benefícios que se 
pode dar ao país e evitar que haja 
grandes expectativas relativamente 
àquilo que é a realidade, porque 
alguns acabam sonhando com o 
el dourado inexistente. Precisamos 
de ter os pés assentes no chão, e 
construir um sistema empresarial 
muito forte cá dentro. Serão es-
sas pequenas e médias empresas 
(PME) que vão alimentar a nossa 
economia e vão fazer com que a 
nossa economia comece a crescer. 

“É preciso proteger a economia” 

D&F: Também a Olam anun-
ciou o encerramento das fábricas 
de processamento da castanha de 
cajú. Que impacto tem esta deci-
são na economia nacional?

PC: É um prejuízo para qual-
quer economia, pela quantidade de 
trabalhadores que tem. De forma 
directa ou indirecta, tem cerca de 
seis mil trabalhadores, isto pode 
provocar uma outra convulsão. 
Não sei ao certo qual teria sido o 
papel do Governo para a proteção 
da indústria neste momento, mas é 
necessário e espero que algo esteja 
a ser feito no sentido de proteger a 
indústria e os moçambicanos que 
dela dependiam. É necessário que 
o Governo identifique o problema 
real e aplique medidas, sob pena 
desse prejuízo se tornar maior do 
que já é. Para a própria proteção 
da nossa economia, teremos de 
começar a pensar em barreiras res-
tritivas de saída de alguns negócios 
e empresas.

Pedro Cossa lidera a AMECON desde 2020

Texto: Amad CandaD&F
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D&F: Impedir que as empresas 
saiam?

PC: Impedir que as empresas 
saiam do país, não. Mas que haja 
algumas barreiras, falo de contra-
tos a serem estabelecidos e que haja 
uma forma para proteção do pró-
prio sector. As empresas são livres 
de investir e desinvestir. Mas temos 
que estar preparados para que, caso 
alguma empresa queira desinvestir, 
haja mecanismos a serem usados 
para minimizar o impacto, porque 
se deixarmos que as coisas aconte-
çam como aconteceu na Olam, va-
mos encerrar aqui e ali. 

D&F: A Olam justifica a saída 
com as dificuldades em aceder a 
matéria-prima. É compreensível, 
na sua opinião?

PC: Para começar, as nossas 
fábricas são muito bem equipadas. 
Nesse sector - castanha de cajú – o 
nosso país está bem posicionado 
no continente africano. Dificul-
dade de ter matéria-prima? A que 
matéria-prima a Olam se refere? A 
castanha?

D&F: De acordo com dados 
oficiais, a produção até tem estado 
a subir nos últimos anos..

PC: Exactamente. Será que nós 
não temos produção de qualidade 
em Moçambique? Não me parece 
verdade, nós temos produção. E 
a Olam foi obtendo grandes gan-
hos ao longo dos últimos 20 anos 
em que opera em Moçambique. 
Portanto, há necessidade de perce-
bermos as razões reais por detrás 
desta decisão da Olam. Não me pa-
rece que sejam apenas os custos no 
mercado global, não me parece que 
seja apenas a questão da produção, 
porque esta tem aumentado ano 
após ano.

“A Total quer ser dominante”

D&F: Viremos as atenções 
para a questão da Base Logística de 
Pemba.  A Total manifestou inte-
resse de transferir sua logística para 
as Ilhas Mayotte. O que isso repre-
sentaria em termos de perdas?

PC:  A Total quer ser domi-

nante. Temos que ver a questão 
sob ponto de vista da geopolítica. 
Ainda não é certo que a Total vai 
se transferir, mas eu falo de geo-
política porquê? É que tudo isso 
acontece num momento em que 
a França decide investir mais nas 
Ilhas Mayotte, com destaque para a 
expansão do aeroporto, o que não 
deve ser visto como mera obra do 
acaso. E se eles, de facto, se mudas-
sem para lá, Moçambique sairia 
a perder, porque, provavelmente, 
pagariam só pela exploração. O 
que nós devemos fazer, como mo-
çambicanos, é um esforço para que 
todas as operações da Total estejam 
sediadas em Moçambique. 

“O que estou a querer dizer é 
que neste momento devemos olhar 
para os interesses geoestratégicos e 
geopolíticos da própria França, que 
coincidem com a expansão do ae-
roporto. Não é à toa que eles estão 
a fazer isso, alguma expectativa eles 
têm” 

D&F: Mas eles colocam o pro-
blema de segurança. Este ano hou-

ve um ataque nas proximidades da 
área do DUAT da Total.

PC: A questão de segurança 
é fundamental e imprescindível 
para a estabilidade de qualquer 
projecto. O que nós devemos fa-
zer é garantir que todo o aparato a 
volta da estabilidade deste negócio 
seja salvaguardado e haja seguran-
ça. Mas não deve ser segurança o 
real motivo para qualquer tenta-
tiva de transferência para as Ilhas 
Mayotte, porque, por aquilo que 
eles já investiram, até com recursos 
próprios, iriam garantir segurança 

para aquele local. O que estou a 
querer dizer é que neste momento 
nós devemos estar atentos aos in-
teresses geoestratégicos e geopolíti-
cos da própria França, que podem 

pôr em causa os interesses de Mo-
çambique.  Não é à toa que eles es-
tão a fazer isso, alguma expectativa 
eles têm. 

D&F: Outra questão importan-
te tem que ver com subida da in-
flação homóloga para 4,09%. Não 
tínhamos uma subida deste nível 
desde 2018. O que terá pesado para 
que chegássemos a este ponto?

PC: Bom, há vários aspectos as-
sociados. Nós somos um país que 
importa muito, e nós temos que 
estar atentos a tendência da econo-
mia sul-africana. Há redução dos 

níveis de produção na África do 
Sul, o que gera escassez de alguns 
produtos que são importados por 
Moçambique. A dificuldade de 
acesso que existe tendo em con-

ta as restrições no âmbito da co-
vid-19, entre outros. Portanto, há 
vários elementos que concorrem 
para a situação que o país está a 
viver. Era expectável que a inflação 
aumentasse. 

D&F: E isso numa altura em 
que o Banco Central aumentou as 
taxas de juros…

PC: Acaba sendo duro para 
o empresariado nacional, porque 
vai ter que pagar mais pelos pelo 
financiamento, vai ter que pagar 
mais para garantir a sustentabilida-
de do negócio e garantir que não se 
cai em incumprimento. Mas pode 
pôr em causa a própria economia 
nacional tendo em conta que mui-
tas empresas, neste período de co-
vid-19, estão a passar dificuldades 
e nós precisamos que haja medidas 
fiscais e monetárias que estimu-
lem a produção e reduzam o nível 
de dificuldades que elas têm, para 
garantir, sobretudo, que não haja 
colapso da economia. Vemos com 
satisfação que há alguma atenção 
por parte do governo, mas temos 
que avançar para medidas mais 
concretas para salvar a economia 
nacional.

D&F: Uma das medidas to-
madas pelo governo foi a injecção 
de capitais no Banco Nacional de 
Investimentos, justamente para 
apoiar as empresas neste período. 
Não foi suficiente?

PC: Bom, nós vimos que a pro-
cura por aqueles recursos foi muito 
maior do que aquilo que tinha sido 
disponibilizado. Provavelmente 
aquela seja a nossa capacidade real. 
Mas precisamos perceber que a 
economia precisava de muito mais, 
e continua a precisar. Algo terá que 
ser feito para continuar a respon-
der a estas necessidades. A questão 
é onde ir buscar, numa situação 
em que o governo tem outros de-
safios. Tem o problema da guerra e 
do terrorismo, que são localizados, 
mas o impacto é nacional, porque 
o governo tem que buscar recursos 
que podiam ser para a educação, 
para responder a covid-19, para 
melhorar a situação da economia, 
mas tem que olhar para a questão 
da defesa da soberania que tam-
bém é importante. Por outro lado, 
temos endividamento tanto inter-
no como externo já em níveis de 
alerta.

D&F: A médio prazo, que 
perspectivas podem ser feitas em 
termos de crescimento económico 
para Moçambique?

PC: Qualquer previsão está 
indexada a capacidade de respos-
ta que teremos no combate a co-
vid-19. É importante que, muito 
rapidamente, as pessoas voltem 
a produzir sem restrições, que se 
volte a fazer negócios também sem 
restrições, mas tudo isso vai ser em 
função da capacidade da resposta 
global a pandemia. Não é só nacio-
nal, é uma resposta global. Não é 
só a economia nacional que sofre, 
é um problema à escala planetária.

“O que estou a querer di-
zer é que neste momento 
devemos olhar para os in-
teresses geoestratégicos e 
geopolíticos da própria 
França, que coincidem 
com a expansão do aero-
porto. Não é à toa que eles 
estão a fazer isso, alguma 
expectativa eles têm
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Insucesso apontado como principal 
causa

 “Vi o meu cunhado pela 
última vez quando estávamos 
a tomar o pequeno-almoço, 
conversámos muito, em ne-
nhum momento ele chegou a 
lamentar sobre alguma coisa, 
só que, lá para as 11 horas, ele 

disse que ia fazer banho e se 
enforcou na casa de banho, 
estamos todos abalados com o 
que aconteceu.”

São apenas recordações 
de quem viu seu entequerido 
suicidar-se por motivos até 
aqui desconhecidos.  O finado 
chamava-se Eunisio Bernardo 
e tinha 20 anos de idade. O 
caso, que chocou os vizinhos, 
aconteceu em plena luz do 
dia, na cidade da Maxixe.

A província de 
Inhambane tem 
sido o principal 
palco de crimes 

como homicídios e suicídios 
no país. Só este ano, foram 
já registadas 30 ocorrências 
dos dois tipos legais de cri-
me, segundo dados forne-
cidos pela Polícia da Repú-
blica de Moçambique. Os 
académicos Adelino Tomás, 
Rafael Zungueze e Hilófe-
ro da Conceição apontam a 
frustração resultante do fra-
casso como uma das prin-
cipais causas e defendem a 
criação de políticas que vão 
de encontro às necessidades 
dos jovens.

Hilofero da Conceicao, advogado

Rafael Zugueze, psicologo

Adelino Tomas, academico

No distrito de Inhassoro, a 
Polícia da República de Mo-
çambique deteve um jovem 
de 30 anos de idade, indiciado 
de ter assassinado, com recur-

so a uma catana, uma anciã de 
60 anos de idade, por alegada 
prática de feitiçaria.

“Matei aquela avó porque 
me enfeitiçava, minha vida 
sempre era um inferno, sem-
pre que tento uma nova re-
lação não dura mais de uma 
semana. Daí que resolvi ir ao 
curandeiro e me confirmaram 
que [o problema] era aquela 
avó, e fui fazer justiça.” con-
fessou o jovem.

Fenómenos como suicí-
dio e homicídios tornaram-
-se frequentes na província 
de Inhambane, que, neste 
quesito, lidera as estatísticas 
no país. Segundo a Policia da 
Republica de Moçambique 
nesta província, registaram-se 
mais de 30 casos nos últimos 
seis meses. Nota para o facto 
de mais da metade dos homi-
cídios ter sido perpetrada por 
familiares. Os motivos apon-
tados são feitiçaria e proble-
mas passionais. 

Académicos apontam dedo 
a frustração'

Porque a maioria dos ca-
sos de suicídios e homicídios 
registados nos últimos anos 
na província de Inhambane 
envolvem jovens com idades 
que variam de 20 a 35 anos, o 
sociólogo e académico Ade-
lino Tomás diz que a solução 
deste problema passa por de-
senhar políticas que possam 
ir de encontro às principais 
preocupações dos jovens. Isso 
porque, defende a fonte, a 
principal razão destes crimes 
é a frustração.

“Uma das formas de con-
tornar esta situação é dese-
nhar políticas que permitam 
que as pessoas consigam sin-
grar na vida, as pessoas con-

sigam encontrar ocupação e 
resolver seus problemas, por-
que, de facto, essas pessoas 
que se suicidam fazem-no, 
na sua maioria, porque ficam 
frustradas nas suas tentativas 
de resolver os seus proble-
mas, entre eles o problema 
de desemprego, problemas 
passionais.”

No mesmo diapasão ali-
nha o também sociólogo Ra-
fael Zugueze. “Há pessoas que 
se frustram porque estudaram 
e não conseguem ter empre-
go. A frustração leva ao sui-
cídio, há pessoas que acham 
que a vida que levam não tem 

nenhum sentido e procuram 
dar um novo sentido a vida 
através do suicídio, há pes-
soas que, em fim, por moti-
vos de decepção amorosa jul-
gam que a única solução que 
tem na sua vida é o suicídio,” 
teorizou. 

Já o advogado Hilófero da 
Conceição olha para estes fe-
nómenos a partir de um ân-
gulo diferente. Considera que 
os suicídios e homicídios são 
causados pela degradação de 
valores morais e apela a ne-
cessidade de se resgatarem os 
tribunais comunitários para 
resolução de conflitos. 

HOMICÍDIOS E SUICÍDIOS EM INHAMBANE

“É preciso resolver problemas dos jovens”- dizem académicos

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

D&F
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Carta aberta para os senhores Akeem e Keta - 
primeira parte

D&F

XIPHEFUXIPHEFU

Mateus Licusse  |  mlicusse@gmail.com

Antes de mais, agradecer a 
toda  direcção editorial do pre-
sente semanário Dossiers & Fac-
tos pela publicação desta mis-
siva, uma vez tratar-se de um 
grande veículo de informação e 
comunicação.

Numa primeira fase, importa 
frisar que esta não é a primeira 
vez em que nesta coluna “Xiphe-
fu” abordo um assunto tocan-
do alguma figura pública assim 
como anónima; neste espaço 
já reflecti sobre muitos nomes, 
mesmo a sua excelência Presi-
dente da República de Moçambi-
que já foi aqui falado, no sentido 
positivo, relativamente a alguns 
assuntos pertinentes na vida so-
cial do país, isto para dizer que 
não toco nos nomes dos senho-
res Akeem e Keta como forma de 
gerar um propósito, embora que 
isso faça parte da vida.

Indo directo ao assunto:

Senhores Akeem e Keta, vocês 
tornaram-se, ultimamente, um 
“Boom” nas redes sociais, onde 
os internautas tornaram-se pri-
sioneiros das vossas novidades 
diárias, através da vossa forma de 
ser e de estar.

No princípio, quando vocês, 
senhores Akeem e Keta, imergi-
ram no mundo da fama, milha-
res de internautas lançaram-vos 
pedras, como aquelas de Inco-
mati, criticando-vos sobre tudo 
e mais nada, mesmo o bullying 
já vinham sofrendo, ora porque 
Akeem tem nariz assim, Keta tem 
pernas assim, isto e mais aquilo. 
Bom, são coisas, afinal é verda-
de que não é possível agradar 
aos gregos e troianos, isso é uma 
grande verdade secular. Eu, por 
exemplo, há quem diz que tenho 
olhos grandes. Só posso aceitar, 
é a minha realidade, Deus, atra-
vés dos meus pais, fez-me assim 
mesmo.

Bom, o mais caricato é que as 
pessoas que antes vos lançavam 
pedras de incomati, quando co-
meçaram a notar e a testemunhar 
o vosso lado humano e sentimen-
tal, trocaram de opiniões, pedin-
do isto mais aquilo.

Pedir algo nunca foi errado, 
até porque dia após dia rezamos 
a Deus e pedimos bênçãos, isto é 
digno.

Senhores Akeem e Keta, pe-
rante estes factos, é possível notar 
a vossa incrível capacidade de ge-
rir estas situações, demonstrando 

que a humildade e o trabalho ár-
duo são um dos caminhos para o 
sucesso. Continuem assim com o 
espírito de não retaliação, gerir a 
fama não é fácil.

São visivelmente famosos por 
distribuírem dinheiro na via pú-
blica, aqui não preciso questio-
nar como o adquirem, pois já ex-
plicaram por várias vezes.

Há pessoas que criticam esse 
vosso acto de solidariedade, mas 
aos poucos vão percebendo que o 
pouco que vocês têm é justo par-
tilhar com os compatriotas, pelo 
que vos exorto a continuarem 
com esse espírito de solidarieda-
de e de entreajuda. O que vocês 
fazem (distribuindo dinheiro e 
bens na via pública) é justo sim. 
Afinal não podem ajudar o pró-
ximo? Claro que podem.

Há pessoas que perguntam o 
seguinte: por que é que não vão à 
província de Cabo Delgado? Esse 
assunto devia ser, primeiro, dos 
mais velhos, se é que na verdade 
estão interessados em devolver a 
paz aos nossos queridos irmãos 
de Cabo Delgado e tantos outros 
que mesmo em plena capital não 
sofrem de guerra, mas passam 
fome, é a pura realidade.

Senhores Akeem e Keta, vocês 

são ainda jovens, mas já sabem 
ensinar, aliás, dar aulas de amor, 
harmonia e amizade nos casais. 
Deixando assunto dinheiro de 
lado, vocês são sim um exemplo 
que os jovens devem seguir nesta 
coisa de amor.

As imagens que têm publicado 
na vossa rede social constituem 
fonte de aprendizagem e de ins-
piração para tantos outros casais 
jovens ou mesmo adultos. Isso 
não significa que não existam 
problemas entre vós, podem exis-
tir sim, isso é normal, faz parte 
da vida; todos somos susceptíveis 
a problemas, o importante é re-
solvê-los dialogando na paz.

Senhores Akeem e Keta, 
esta carta continua na próxima 
edição.

 
Previna-se da Covid-19:

- Lave as mãos frequentemen-
te com água e sabão ou cinza;

- Desinfectar as mãos sempre 
que tocar alguma superfície;

- Mantenha o distanciamento 
social de pelo menos 1.5m;

- Use a máscara sempre que 
estiver em locais públicos;

- Evite aglomerados.

Publicidade
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Publicidade

Aquando da entrada em funcio-
namento do sistema informático 
muitos de nós aplaudimos e respi-
ramos fundo, por julgar que final-
mente tinha chegado a solução, para 
flexibilizar a fluidez dos processos 
entre instituições bem como na re-
lação entre instituições e os cidadãos 
utentes.

Dirigentes, há que vaticinarem 
a possibilidade de os seus clientes 
resolverem diferentes situações nas 
suas instituições em apenas 20 mi-
nutos, o que até aos dias de hoje, se 
existe alguma instituição com capa-
cidade de satisfazer os seus utentes 
dentro desse tempo, provavelmente 
seja augúrio (massinguita).

Muitas instituições perderam 
credibilidade por falta do cumpri-
mento dos prazos de resposta em 
relação às preocupações do público 
utente. O grande problema disso é 
que essa cultura de mal servir afec-
ta inclusive instituições privadas. E 
o factor concorrência não é notável 
no sector privado, senão apenas sim-
ples propaganda em órgãos de co-
municação social, imprensa escrita e 
audiovisual.

Também, porque os colaborado-
res das instituições não se sentem 
com alguma responsabilidade para 
fazer face à pressão pública, da ne-
cessidade da satisfação urgente das 
suas preocupações, apresentam-se 
com ares de arrogância como se de 
patrões ou chefes se tratassem, dian-
te dos clientes e ou utentes. Nem a 
enchente de gente de diferentes ida-

des que sofre nas filas sem sombra e 
sem assentos pressiona os trabalha-
dores para uma melhor prestação.

Se há quem nunca foi vítima dis-
so é porque nunca saiu de sua casa 
ou nunca se fez às instituições ban-
cárias, onde se notam filas longas e 
demoradas para depositar algumas 
moedas como retaguarda às pos-
síveis situações do futuro, porque 
muitos de nós, assalariados da admi-
nistração pública, não ganhamos o 
suficiente para pensarmos em depó-
sitos fabulosos, já que nem o que ga-
nhamos chega para o cabaz familiar.

Mas o que me preocupa é o tem-
po que leva uma transferência inter-
bancária no meu país, numa situa-
ção em que muitos pais têm filhos 
a estudarem em outras províncias, 
fora das que vivem, e tudo depende 
do sistema bancário para o sucesso 
académico dos seus educandos, quer 
no pagamento de renda, quer para 
pagamento das propinas e até a com-
pra de produtos alimentares.

Algumas instituições bancárias 
ainda se recusam ser úteis para tama-
nha necessidade, isto é, incompatibi-
lizam-se, dado o seu radicalismo no 
seu funcionamento. Enquanto nuns 
o cliente procede transferência em 
ATM ou de uma conta móvel para 
conta fixa e o destinatário o tem dis-
ponível imediatamente ou dentro de 
algumas horas, noutros bancos não.

O radicalismo não ajuda em nada 
para o desenvolvimento institucio-
nal, podem aumentar o número de 
dependências, gastar dinheiro em 

publicidades, na tentativa de apro-
ximar a instituição aos clientes, mas 
em termos da qualidade de utentes 
não significar nada. Como cliente 
deste tipo de instituições bancárias, 
ofereço uma assessoria gratuita, 
aconselhando a flexibilização da dis-
ponibilidade dos valores que entram 
nas contas via transferência inter-
bancárias. Uma transferência é di-
ferente do depósito em cheque, mas 
há bancos que atribuem a mesma 
importância.

Muitos encarregados são sujeitos 
a multas porque se transferem o valor 
numa 5ª feira, o educando, para pa-
gar propinas ou renda, só terá o valor 
disponível na 2ª feira, para honrar os 
seus compromissos. Imaginem que 
o educando devia pagar propinas na 
Sexta-feira, por hipótese, como data 
limite para o efeito, e o encarregado 
só teve acesso ao valor naquela data 
que efectuou a transferência.

Muitas instituições de ensino, a 
partir do primeiro dia da data limite 
para pagamento de propinas, cobram 
propinas acrescidas a uma multa 
fixada em termos percentuais. Por 
culpa do banco, o estudante está su-
jeito a essa penalização, porque, sem 
motivos, o seu dinheiro aguardou 
mais de 72 horas pela confirmação.

Esta situação ocorre e lesa traba-
lhadores que recebem seus ordena-
dos via contas bancárias, em que as 
finanças ou outro banco transfere 
para as contas individuais dos tra-
balhadores numa 5ª ou 6ª feiras e os 
titulares das contas são obrigados a 

passar fome porque o dinheiro está 
pendente nas suas contas, e enquan-
to não passarem 72 horas de dias 
úteis não podem o ter disponível 
para necessidades básicas.

O tal procedimento não estimula 
as pessoas a optarem pela política de 
economizar os seus parcos valores 
monetários em uma instituição ban-
cária. As pessoas continuam com 
dinheiros enterrados ou debaixo da 
cama para evitarem humilhação no 
banco, sofrer com seu dinheiro. Em 
casa não é o melhor lugar para guar-
dar dinheiro, seja qual for a quantia.

Mas se o ambiente de atendimen-
to no banco deixa a desejar, embora 
os outros tenham atendimento per-
sonalizado, a preferência por este ou 
aquele banco é sempre determinante. 
O comentário sobre a qualidade dos 
serviços prestados por este ou aquele 
banco, às vezes é melhor publicidade 
para angariação de mais clientes, em 
relação ao que se passa na imprensa. 
Que haja melhoria no atendimento 
público nos nossos bancos.

É necessário potenciar as nossas 
instituições bancárias, por pessoas 
extremamente humildes e com uma 
atitude de servir mais e melhor o pú-
blico que esgueira para junto de si, 
pedindo sua ajuda ou informação 
relativa aos serviços prestados pela 
banca, não gente que ostenta cara 
de noites mal passadas ou caras de 
gente importante, que até podem ser 
importantes, mas não na instituição 
que deve prestar serviço ao público, 
mas sim em sua casa.

A banca deve melhorar o atendimento público!
D&F

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 
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A rede viária na estrada nacional número 
1 está num estado deplorável, com enfoque 
para alguns troços na ligação de sul a centro 
do país. Se de Maputo a uma boa parte de 
Inhambane esta estrada é um autêntico tape-
te, já não se pode dizer o mesmo em relação à 
parte final da província de coco e mandioca, 
entrando concretamente para a província de 
Sofala. As maravilhas da N1, em Inhambane, 
terminam mesmo no troço pós Vilanculos. À 
entrada da zona do rio do Save, contemplan-
do as áreas de Inhassoro e Govuro, as coisas 
não estão nada bem. Há buracos por todo o 
canto, e o mesmo cenário pode ser testemu-
nhado no ponto Muxungue a Inchope. São 
cerca de 300km de estrada, onde, havendo 
boas condições de transitabilidade, um inter-
valo de tempo de 4 horas seria suficiente para 
que os automobilistas fizessem o percurso.

A estrada Muxungue a Inchope não dei-
xa qualquer tipo de saudade para quem de lá 
passa ou tenha passado. Durante o percurso, 
pode-se ver que os mais fortes vão desafian-
do os buracos, batendo quase todos, sem di-
reito de escolha, e para os menos fortes, neste 
caso, carros de pequeno porte, tempo vão 
perdendo a tentar improvisar manutenção 
momentâneas por conta dos estragos que os 
buracos fazem neste tipo de veículos. A via 
encontra-se num estado de degradação avan-
çada, e para não ser egoísta, comparando o 
número de buracos lá existentes com peque-
nos fios de estrada, só vale mesmo dizer que 
os buracos estão cheios de estradas.

A impaciência quase que é música de 
consenso, desde os passageiros, cobradores e 
até os próprios motoristas, nada se comenta 
que esteja fora da responsabilidade e dever 
do estado para suprir estas dificuldades. As 
pessoas, na inocência, clamam, ou seja, vão 
pedindo a cabeça do ministro das Obras Pú-
blicas, mesmo que este não saiba de tanta 
solicitação. Os usuários desta via apontam o 
dedo acusador às ineficazes políticas e pro-
gramas de manutenção de estradas. Há um 
pensamento comum, o de que se perde mui-
to dinheiro em investimentos de vulto, como 
é o caso de estradas e pontes, porém, por 
falta de um programa sério de fiscalização 
e manutenção, estas mesmas obras só têm 
brilho e importância durante as cerimónias 
de inauguração. Na ordem de reclamações 
ainda neste troço, entram reclamações rela-
tivamente ao número e custo de portagens 
que existem durante a via. Como povo, e tal-
vez com uma certa razão, a pergunta que se 
coloca é: afinal onde está e o que fazem com 
o dinheiro que é recolhido em portagens dia 
após dia? Uma visão lógica no exercício de 
causas e efeitos.

Enfim, esta é a tónica de conversas du-
rante os cerca de 1200 km que separam as 
províncias da zona centro e zona sul, onde, 
infelizmente, estes murmúrios e lamúrias 
terminam na paragem de cada, quando o 
destino chega. Há sim necessidade de se ela-
borar uma resposta pontual às preocupações 
do povo, razão pela qual cá estamos como 
ponte, fazendo, deste modo, ecoar a voz da 
população junto a vocês tomadores de deci-
são. O povo não conhece as complexidades 
de vossas análises políticas e/ou económicas, 

apenas quer que, no tempo e hora certa, en-
traves que dificultam o desenvolvimento des-
te País, tal como é a apresentação desta via, 
sejam rapidamente solucionados.

Pelo nível de degradação que a estrada 
Muxungue e Inchope apresenta, a sua inter-
venção deve ser a mais completa possível, e 
com uma visão não apenas de reposição de 
asfalto, mas sim deve-se incluir a compo-
nente e gestão das águas da chuva. Pode-se 
verificar que ao longo troço temos falta de 
drenagens capazes de servir de condutor das 
águas pluviais, e esta é mais uma das causas 
do problema. 

Numa altura de convulsão política, ca-
racterizada pelos ataques armados, a mobi-
lidade nesta via tem sido claramente condi-
cionada. Em algumas áreas do troço, andar 
a 60km/1hora é quase impossível, contri-
buindo, isto, para uma marcha lenta e bem 
irritante. Em alguns povoados, tal é o caso do 
povoado de Mundidire, por conta da insegu-
rança acima descrita, tem lá montada uma 
brigada das forças armadas com a responsa-
bilidade de assegurar que, após hora 18, ne-
nhum automobilista se faça a estrada, todas 
as viaturas, devem ser “parqueadas”.

Até porque esta medida é de louvar, con-
siderando o slogan “nosso maior valor é a 
vida”, porém peca por só estarmos interes-
sados em interditar a passagem das viaturas, 
sem, contudo, observar 
as condições mínimas 
que estas localidades 
devem ou deviam ofe-
recer para acomodar 
ou hospedar centenas 
de pessoas que ficam 
retidas nestas frontei-
ras. O cenário que se 
vive nestas pequenas 
fronteiras é inaceitá-
vel, e mais uma vez 
entramos aqui na aná-
lise sobre os papéis e 
responsabilidades de 
quem devia estar nes-
tes pontos/fronteiras, 
verificando, orientan-
do e melhor prevenir 
prováveis situações de 
caos no local.

Por exemplo, em 
todos estes pontos, não 
existem serviços bá-
sicos de água e sanea-
mento. Os autocarros 
lotados de passageiros 
são usados como dor-
mitórios, e tudo acon-
tece na beira da via. 
Passageiros ficam con-
dicionados em gozar 
suas liberdades e direi-
tos por conta da falta 
de qualquer tipo de 
serviço de proximida-
de e de resposta a estas 
mesmas necessidades. 
Não é possível encon-
trar uma simples cama 
e/ou uma refeição 

quente para que se possa passar uma noite 
minimamente tranquila e cómoda. Estas pe-
quenas fronteiras viram focos de transmissão 
da COVID-19. Desde crianças até adultos se 
aglomeram na vila para poder tirar aquele 
tipo de proveito em passageiros inocentes. 
Há sinais visíveis ou tendências de prostitui-
ção infantil, crianças deambulam em quase 
todo lugar e o denominador comum é encon-
trar formas de fazer negócio a todo o custo.

Enfim, por ter uma simples via degrada-
da, podemos nos aperceber de uma série de 
problemas, como sãos os casos de não poder-
mos viajar duma forma segura e tranquila. As 
vias constituem o maior ponto de atracção 
para o crescimento económico e social, onde, 
com estradas em condições aceitáveis, pode-
mos contribuir para um rápido crescimento 
social e económico. As pessoas se movem, e 
neste movimento criam riquezas de onde elas 
passam.

Sr. Ministro, queremos ouvir de si, o que 
tem em manga para intervir na resolução 
deste problema. Nossos carros já não aguen-
tam Sr. ministério, cada viagem é um jogo de 
peças de suspensão, o que inclui, claramente, 
a substituição também dos pneus. Estamos 
desesperados e precisamos que alguém nos 
dê o consolo necessário e, claro, que esse al-
guém se chama João Machatine, nosso mi-
nistro das Obras Públicas, Habitação e Re-

cursos Hídricos.
Diga só, ministro, o que podemos esperar 

de V. excia depois deste grito de socorro!
Nossa responsabilidade com a CO-

VID-19 deve ser contínua.
Caro leitor, aos poucos, o país está a en-

trar num abismo por conta da COVID-19.
Estamos a ter dificuldade de um contro-

lo efectivo de novos casos de transmissão e 
diagnosticadas as causas, o comportamento 
social de risco continua a ser o grande res-
ponsável. Pegamos o sentido da vida com um 
tipo de humor exagerado, avaliando pelo que 
postamos e lemos nas redes sociais. Quere-
mos ter uma consciência de responsabilidade 
quando apenas a COVID-19 bater em nossa 
porta, e daí sentirmos na pele a dor e o deses-
pero que esta doença traz.

Vamos mudar, chegou o tempo de assu-
mirmos alguma responsabilidade no com-
bate à COVID-19. Esteja sempre atento as 
seguintes medidas:

•         Lave as mãos com água e sabão;
•         Evite o aglomerado, saindo de casa 

sempre que a necessidade justificar;
•         Use máscara de protecção facial;
•         Desinfecte as suas mãos com álcool;
•         Mantenha o distanciamento físico 

de 2 metros
•         Proteja a quem você ama e seja mais 

responsável.

Troço Muxungue/Inchope: “os buracos estão cheios de 
estradas!”

D&F Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org
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Morrer antes de morrer
D&F  Serôdio Towo

Violo o princípio de evi-
tar o pânico justamente 
para, uma vez mais, tentar 
comentar sobre as conse-
quências do pânico causado 
pela doença da Covid-19. 
O mês de Janeiro começou 
e quase que se perpetuou. 
Esta é a sensação que se 
tem, e ela foi gerada pelo 
enorme sofrimento que o 
mesmo (mês de Janeiro) 
representou para os mo-
çambicanos, com o regis-
to de elevadíssimos casos 
de infecções pelo corona-
vírus e, consecutivamen-
te, a ocorrência de muitas 
mortes pela mesma causa 
– Covid-19.

 A sociedade toda ficou 
consciencializada com o 
drama, mesmo que, teimo-
samente, continue a haver 
registo de muitos conci-
dadãos que não acatam as 
normas de prevenção ema-
nadas pelas autoridades de 
saúde.

 A verdade é que se con-
viveu e continua a se con-
viver com o pânico, sendo 
que este pode ser visto em 
diversos ângulos. Alguns 
assustaram-se e ganharam 
consciência só acompa-
nhando os noticiários e os 
números que são diaria-

mente reportados. Outros 
por terem convivido de 
perto com casos de infec-
ções, internamentos e até 
morte de pessoas próximas 
ou conhecidas. Mas há um 
terceiro grupo, composto 
por pessoas que ficaram 
infectadas e doentes de 
Covid-19, e aqui destaco 
aqueles que tiveram azar de 
serem internados no Hos-
pital da Polana Caniço.

 Um amigo e colega de 
profissão que teve o pai in-
ternado naquela unidade 
hospitalar durante 13 dias 
falou-me da dimensão do 
trauma que viveu ao longo 
desses angustiantes dias. O 
trauma só terminou quan-
do, finalmente, o seu pro-
genitor recuperou e teve 
alta.

 Foram 13 dias oficial-
mente sem nenhuma in-
formação acerca do doen-
te. Logo no primeiro dia, 
o dia em que o meu amigo 
levou o pai para o hospital, 
foram recebidos com a in-
formação de que a roupa 
do doente não entrava na 
unidade hospitalar e que, 
para qualquer informação, 
a família teria de ligar para 
um determinado número 
que lhes foi prontamente 

fornecido.
 Ora, a todos os filhos que 

acompanhavam o pai ficou 
a sensação de que poderia 
ser aquela a última vez que 
viam o seu progenitor. Um 
ambiente verdadeiramente 
traumatizante, como de-
vem imaginar.

 Dias passaram e os filhos 
se aproximavam do hospi-
tal para obter informações, 
mas ninguém estava dispo-
nível para lhes satisfazer a 
vontade. Só havia uma res-
posta: “devem ligar para o 
número...” 

Porque em permanen-
te comunicação, o tal nú-
mero estava muitas vezes 
ocupado no período da 
manhã. Quando conse-
guissem entrar, os filhos 
recebiam a seguinte res-
posta: “ligue depois das 
11 horas”. A verdade é que 
por via dessa mesma linha 
telefónica nunca consegui-
ram obter qualquer tipo de 
informação.

 Os dias foram passando 
sem que soubessem do es-
tado de saúde do pai, cená-
rio bastante triste e que até 
se pode comparar à morte 
omitida. Perante o desespe-
ro, a família acabou crian-
do simpatia com um agente 

de segurança que, durante 
dias, foi acompanhando o 
desespero e a ânsia da mes-
ma por conhecer o estado 
de saúde de um dos seus 
elementos.

 Graças a este homem, fi-
caram a saber que deviam 
entrar em contacto com as 
enfermeiras, porque só es-
sas, mediante pagamento 
de 200 meticais por dia, po-
deriam fornecer informa-
ção do estado de saúde do 
doente – triste!

Assim aconteceu. A cada 
dia no hospital tinham que 
entrar em contacto com al-
guém da equipa de enfer-
meiros e pagar qualquer va-
lor – afinal podia ser abaixo 
de 200, mas nunca inferior 
a 100 meticais. 

 Um cenário como este 
cria mais pânico e dor. 
Mas talvez este cenário 
seja “leve”: mais complica-
do ainda é, ou melhor, são 
as histórias relatadas por 
quem esteve hospitaliza-
do e viu amigos seus par-
tirem para o além e serem 
embrulhados.

 Sinceramente, isto é, na 
minha opinião, morrer an-
tes de morrer.

 Que Deus nos proteja 
desta desgraça!

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

*“Histórias de Vida” é uma rubrica não nova no jornal. Durante longo período, debruçou-se aqui, neste espaço, sobre 
várias estórias reais de diferentes pessoas.

Por motivos de agenda do autor destas linhas, a rubrica ficou temporariamente interrompida, mas está de regresso 
para dar o seu contributo à sociedade através da exposição de diferentes tipos de acontecimentos que ocorrem nas 
famílias moçambicanas.
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Autoridades da Saúde dizem que sim

O tema das máscaras fa-
ciais voltou a estar em voga 
nos últimos dias, com a Fran-
ça a impor a obrigatoriedade 
do uso de máscaras cirúrgicas, 
por considerar que as de pano, 
e sobretudo as de fabrico ca-
seiro, não são eficazes. Ora, 
em Moçambique, uma másca-
ra cirúrgica tem sido usada re-
petidas, o que é tido por mui-
tos como uma acção errada. 

Mas, afinal, pode não es-
tar errada, pelo menos a ava-
liar pelo posicionamento do 
Instituto Nacional de Saúde. 
Segundo o médico Olegário 
Muanantatha, as máscaras ci-
rúrgicas podem, sim, ser rea-
proveitadas. “A lavagem da 
máscara pessoal não diminui 
a sua eficiência, isso aplica-se 
até às máscaras parcialmente 
descartáveis, ou seja, as cirúr-
gicas”, garantiu.

Muanantatha sustenta a 
sua posição com base em um 
artigo da Sociedade Médica da 
Saúde Operacional do Brasil, 
segundo o qual, mesmo depois 
de três lavagens, as máscaras 
continuam eficazes. “Importa 
referir que em cada lavagem 
reduz-se alguma percenta-
gem”, alertou Muanantatha.

Por outro lado, a fonte 
debruçou-se sobre máscaras 
que são lavadas e depois colo-
cadas a venda. Disse tal situa-
ção pode representar um ris-
co para a saúde, uma vez que 
não se sabe ao certo em que 
condições são lavadas e que 
produtos são usados. “Se não 
temos controlo desse proces-
so, é totalmente inaceitável”, 

Em entrevista ao Dos-
siers & Factos, e fa-
lando em nome do 
Instituto Nacional 

de Saúde (INS), o médico 
Olegário Muanantatha as-
segurou que, afinal, as más-
caras cirúrgicas podem ser 
usadas várias vezes, desde 
que devidamente lavadas. A 
fonte disse, igualmente, que 
Moçambique nem tem con-
dições para deixar de lado as 
máscaras de pano, que já são 
proibidas em alguns países do 
ocidente.

“Todas máscaras são eficazes de acordo com sua qualidade”, diz o INS

Médico defende que o país não está em condições de descartar máscaras de pano

rematou.

“Não vamos descartar más-
caras eficazes”

Alguns países do primei-
ro mundo, tal como França e 
Alemanha, decidiram proibir 
o uso das máscaras de pano, 
por entenderem que não são 
eficazes sobretudo face ao sur-
gimento de novas variantes da 
covid-19. Questionado sobre 
qual seria a posição do Insti-
tuto Nacional de Saúde em re-
lação a esta matéria, Olegário 
Muanantatha rebateu a “teo-
ria” defendendo a eficácia das 
máscaras de pano.

Por isso, e também por 
razões de ordem financeira, 
entende aquele profissional 
que as máscaras de pano não 
devem ser abolidas.

“Se nós tivéssemos uma 
indústria capaz de produzir 
máscaras a todos os nossos 
cidadãos, talvez pudéssemos 
passar para este nível, não es-
tamos em posição de dizer 
vamos descartar este tipo de 
máscara quando ela funciona”, 
frisou.

“Países como França, no 
início da pandemia sentiam 

que deviam colocar as másca-
ras de pano, e hoje sentem-se 
capacitados para pagar as ci-
rúrgicas. E, uma vez que têm 
uma indústria capaz de prover 
todas essas máscaras a todos 
cidadãos, tomaram a decisão”, 
acrescentou.

Como é uma máscara 
segura?

A nossa fonte explicou que 

o importante é que todas as 
máscaras obedeçam aos cri-
térios definidos pelas autori-
dades de saúde. Estas devem 
apresentar três camadas. A 
primeira deve ter um tecido 
hidroquímico, tecido que visa 
eliminar líquido na másca-
ra. Devem igualmente conter 
um pano poliéster no meio e 
na parte externa, que também 
repele os líquidos. Por fim, a 
máscara deve cobrir desde a 

parte superior do queixo até 
ao nariz.

Só assim a máscara poderá 
responder aos dois princípios 
que a norteia, “primeiro o de 
nos proteger a nós próprios, 
porque as partículas que exis-
tem no ar podem ser contami-
nais para as veias respiratórias. 
O outro é que, se eu tiver algu-
ma infecção, esta não permita 
que essas partículas se trans-
mitam para o meio ambiente”, 

PODEM  AS MÁSCARAS CIRÚRGICAS  SER  LAVADAS?

• Moçambique não tem condições para proibir o uso das máscaras de pano 

Texto: Hélio de Carlos
Fotos: Albino Mahumana

D&F
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Iminentes bolsas de fome na Manhiça

O cenário não dei-
xa quaisquer dúvidas. As 
chuvas que se abatem com 
grande intensidade sobre a 
província de Maputo têm 
estado a deixar marcas pro-
fundas, com claro destaque 
para a destruição de cultu-
ras agrícolas. Durante a vi-
sita que o INGD efectuou 
ao distrito da Manhiça, foi 
possível ter uma dimensão 
mais realística dos danos.

 No dique do vale do 
rio Incomáti, na zona da 
Maragra, era possível ver 
os campos agrícolas debai-
xo das águas, com algumas 
culturas – como abóbora – 
a flutuarem.Cerca de 5700 
hectares de terra cultivada 
foram cobertos pelas águas, 
o que faz com que se anteve-
nha cenário de fome.

 Para além das enchentes 
no vale, as chuvas provoca-
ram uma situação de intran-
sitabilidade, sobretudo em 
estradas de terra batida. É 
que até os carros com trac-
ção às quatro rodas têm difi-
culdades para se locomover.

 A ponte que liga a vila 
da Manhiça ao posto ad-

Nos últimos dias, 
tem chovido in-
tensamente na 
província de 

Maputo, e as consequências 
estão à vista. O caudal do 
rio Incomáti subiu e trans-
bordou, deixando extensas 
áreas de cultivo inundadas. 
Por isso mesmo, receia-se 
que, nos próximos meses, 
venham a eclodir bolsas de 
fome no distrito da Manhi-
ça, acontecendo o mesmo 
em Magude. As águas tam-
bém deixaram várias vias 
de acesso intransitáveis. O 
posto administrativo de Ka-
langa está sem comunicação 
com a vila-sede da Manhiça. 
Na última semana, o Ins-
tituto Nacional de Gestão 
e Redução do Risco de De-
sastres (INGD) esteve no 
terreno a avaliar a situação 
e apelou para que a popu-
lação  se retirasse das zonas 
ribeirinhas.

Texto: Arāo NualaneD&F

Presidente do INGC no vale recebendo esclarecimento do edil da Manhiça

Luísa Meque apela a calma

ministrativo de Kalanga 
também foi “engolida” pelas 
águas, cujo volume aumen-
ta a cada dia, em razão da 
chuva que, neste período, 
praticamente cai todas as 
semanas. Em conversa com 
Luísa Meque, que liderava a 
comitiva do INGD, o presi-
dente do município da Ma-
nhiça fez saber que para se 
ter acesso a Kalanga é preci-
so escalar Macie, na vizinha 
província de Gaza.

 Luís Munguambe disse, 
no entanto, que não havia 
necessidade de se criar cen-
tros de acomodação para 
os mais de 1600 habitantes 
de Kalanga. Na opinião do 
edil, basta criar-se condi-
ções para que a população 
consiga ir até à vila adquirir 
mantimentos.

 
Inundações também em 

Incoluane
 
Depois de ter estado no 

vale da Manhiça, a delega-
ção do INGD seguiu até 
Incoluane. A corrente das 
águas tinha velocidade e for-
ça capazes de arrastar tudo 
que encontrasse pela frente, 
sendo que o nível do caudal 
ameaçava subir, como acon-
teceu recentemente.

 “Há dias, os níveis das 

águas dos dois braços do 
rio Incomáti eram de sete 
metros, já reduziram para 
cinco”, disse Calisto Ma-
bote, director da Unidade 
de Gestão da Bacia do Rio 
Incomáti na Administração 
Regional de Águas do Sul 
(ARA-Sul).

 De acordo com Mabote, 
a subida das águas do In-
comáti é consequência da 
chuva que cai localmente e 
na vizinha África do Sul.

 
Boa nova em Magude

 A jornada de trabalho 
do Instituto Nacional de 
Gestão e Redução do Ris-
co de Desastres continuou, 
com a comitiva a seguir para 
o distrito de Magude.Nes-
se distrito, e à semelhança 
de Manhiça, os campos de 
cultivo estão completamen-
te alagados. Mas nem tudo 
são más notícias, uma vez 
que o reservatório escavado 
de Facazissa acumulou mais 
água, que irá servir para o 
abeberamento de cerca de 
250 cabeças de gado.

 O administrador de 
Magude, Lázaro Bambam-
ba, explicou à presidente do 
INGD que a abundância da 
água vai minorar o sofri-
mento não só do gado mas 
também da população, que, 
assim, não vai precisar per-
correr longas distâncias.

 
 “Temos que estar atentos” 

– Luísa Meque
 
O rio Incomáti está a fa-

zer estragos em quase todos 
os lugares por onde passa. 

DEVIDO À SUBMERSÃO DE MACHAMBAS

PLANO DE FUNDO
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Derrame de diesel no Umbeluzi põe 
vidas em risco

Dirigente do INGC apela ao uso da informação do INAM

INGC diz se necessários técnicos qualificados para o resgate 

Um dos seus braços, desig-
nado por Wanitsi, na loca-
lidade de Mulemane, ainda 
no distrito de Magude, gal-
gou uma das vias da zona, 
impossibilitando a transi-
ção de uma margem para a 
outra.

 Usando da palavra, a 
presidente do INGD disse: 
“temos que estar atentos 
para sabermos nos posicio-
nar”. Luísa Meque apelou 
para que a população se 
mantivesse calma e a acom-
panhar as informações 
emitidas quer pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia 
quer pelo próprio INGD.

 Sublinhando que não 
há necessidade de agitação, 
a responsável garantiu que 
tudo será feito para evitar 
que venha a ser necessário 
criar centros de acomoda-
ção no local. E como tal, 
avançou que serão reforça-
dos os meios de travessia, 
já que as ligações por terra 
estão cortadas.

 Meque disse ainda que 
o INGD tem estado a tra-
balhar com os governos 
provinciais e distritais no 
acompanhamento da evo-
lução da situação e subli-
nhou que, até ao momento, 

a situação está estável, mas 
que isso não deve deixar 
ninguém relaxado.

“Precisamos de pes-
soas qualificadas em téc-
nicas de salvamento”. É 
importante, prosseguiu a 
dirigente,“referir que a nos-

sa vinda vai ajudar as pes-
soas na retirada, caso seja 
necessário”.

 “34500 pessoas podem 
ser afectadas”

 
Por sua vez, Isac Fili-

mone, director nacional de 
Recursos Hídricos no Mi-
nistério das Obras Públicas 
e Habitação e Recursos Hí-
dricos, fez uma contextua-

lização da situação das ba-
cias hidrográficas na zona 
sul. Explicou que,devido 
às chuvas que caem, os rios 
Maputo, Umbeluzi e Inco-
máti terão grandes volumes 
de escoamento de água, po-
dendo afectar cerca de 34 

500 pessoas na província 
de Maputo.

 Já na província de 

As águas do rio Um-
beluzi, na província de 
Maputo, estão conta-
minadas por diesel, de-
pois que um comboio 
transportando aquele 
combustível descarri-
lou na linha de Goba, 
do lado de eSwatine, há 
sensivelmente 11 Km 
da fronteira com Mo-
çambique. A informa-
ção foi tornada pública 

“Há dias, os níveis 
das águas dos dois 
braços do rio Inco-
máti eram de sete 
metros, já reduzi-
ram para cinco

Inhambane e nas cida-
des de Maputo e Matola, 
prevê-se que 10 mil pes-

pela Direcção Nacional 
de Gestão de Recursos 
Hídricos.

“Este combustível 
ao entrar em contacto 
com a água reage, po-
dendo causar impac-
tos ambientais e para 
a saúde pública, por 
possuir teor elevado de 
enxofre, que pode levar 
à intoxicação”, alerta a 
Direcção Nacional de 

soas sofram os efeitos das 
águas pluviais.

 Enquanto isso, as pre-
visões para Gaza são ani-
madoras. É que, de acordo 
com o director nacional 
de Recursos Hídricos, a 
precipitação a registar-
-se naquela província não 
deverá ter grandes efei-
tos sobre a bacia do rio 
Limpopo.

 Lembre-se que o Insti-
tuto Nacional de Meteoro-
logia (INAM) alertou, na 
última semana, para a pos-
sibilidade de ocorrência 
de chuvas acompanhadas 
de ventos fortes e trovoa-
das severas desde a última 
sexta-feira (12 de Feverei-
ro) até próxima terça-feira 
(16 de Fevereiro).

Gestão de Recursos 
Hídricos, que apela 
para que a população 
“evite a utilização das 
águas do rio Umbe-
luzi sem tratamento 
especializado”.

A instituição diz 
estar a efectuar traba-
lhos laboratoriais com 
vista a determinar o 
grau de contaminação 
das águas.

PLANO DE FUNDO
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 Estudantes finalistas dizem ter “futuro 
adiado”

Depois de, em Setembro 
de 2020, os estudantes terem 
retomado às aulas presen-
ciais, eis que se veêm nova-
mente obrigados a parar. A 
suspensão das aulas presen-
ciais faz parte de um conjun-
to de medidas anunciadas 
pelo Presidente da Repúbli-
ca, e que entraram em vi-
gor no dia 5 de Fevereiro de 
2021.

Para alguns estudantes do 
ensino superior, a decisão é 
“dolorosa”, porquanto coloca 
em “banho-maria” os seus 
planos de vida. Estes dizem 
entender que a medida foi 
tomada por uma “causa jus-
ta”, na medida em que visa 
“dar protecção a todos os 
moçambicanos”, mas, ainda 
assim, lamentam.

“Acaba constituindo algo 
penoso para alguns de nós 
que já pretendíamos termi-
nar os cursos ainda no inicio 
deste ano, para que possa-
mos seguir com outras me-
tas que tínhamos em mente”, 
desbafou um dos estudantes, 
finalista do curso de sociolo-
gia na Universidade Eduardo 
Mondlane. 

Neusa Mondlane, 20 anos 
de idade, é estudante de di-
reito na Universidade Peda-
gógica, instituição na qual 
ingessou em 2019. A jovem 
esperava terminar o seu cur-
so em 2022 para, finalmen-
te, poder exercer a profissão 
dos seus sonhos – advocacia. 
Mas as constantes interrup-

Já é a segunda vez que o 
Presidente da República 
(PR), Filipe Nyusi, deci-
de encerrar os estabele-

cimentos de ensino em todo 
o território nacional, como 
forma de travar o aumento 
de infecções pela covid-19. A 
decisão não agradou a alguns 
estudantes do ensino supe-
rior e técnico-profissional, 
que, por um lado, olham para 
esta deliberação como um 
factor que pode vir a afectar o 
aproveitamento pedagógico, 
e, por outro, e mais impor-
tante, como estando a atrasar 
seu futuro.

 Estudantes fazem contas do atraso em suas vidas
ções das aulas colocam em 
xeque esse objectivo.

Em situação similar se 
encontram tantos outros es-
tudantes do ensino superior, 
com particular destaque para 
os finalistas, que esperavam 
chegar ao mercado de em-
prego a breve trecho, o que, 
garantidamente, fica condi-
cionado com a paragem.

Aproveitamento pedagógi-
co afectado

 Os estudantes também 
entendem que esta paragem 
das aulas pode resultar no 
baixo aproveitamento peda-
gógico e vaticinam: 

“Caso este cenário dure 
mais de um mês ou a situação 
da paralisação das aulas pre-
senciais se torne algo recor-
rente sempre que os números 
de contaminação subirem, 
será complicado voltar a ter 
ritmo e um aproveitamento 
pedagógico desejável”, disse 
Ermelinda Miambo, estu-
dante do Instituto Técnico de 
Moçambique.

“Já ficamos em casa por 
um período entre cinco a 
seis meses sem participar de 
qualquer aula, foi possível 
regressar e agora que ganha-

mos o ritmo damos de cara 
com mais uma interrupção, 
e na verdade não sabemos 
ao certo se vai durar apenas 
um mês de facto. Estaria a 
terminar o meu curso este 

ano, mas duvido que o con-
siga, pelo rumo que a situa-
ção pandémica tem tomado”, 

repisou Miambo, que faz o 
curso de contabilidade.

Bibliotecas: outro calca-
nhar de Aquiles 

Por aquilo que pudemos 
apurar, os estudantes finalis-
tas são os mais “revoltados” 

com a suspensão das aulas, o 
que tem muito que ver com a 
ainsiedade de concluir o cur-
so e as expectativas em rela-
ção ao mercado de trabalho.

Muitos são os que já se 
encontravam na útima eta-
pa, nomeadamente a ela-
boração de monografias 
ou de outro tipo de tra-
balhos que marcam o fim 
de curso. Dizem que este 
período de paragem é “um 
tempo perdido” quase por 
completo. Em causa estão 
as limitações no acesso ao 
material bibliográfico para 
a elaboração das pesquisas, 
em virtude de também as 
bibliotecas – que são es-
paços públicos – estarem 
fechadas por imposição do 
decreto sobre a sutuação 
de calamidade pública.

 “Já passam mais de 
seis meses que eu procu-
ro terminar o meu traba-
lho de investigação e para 
isso são necessários livros. 
Acabo recorrendo a PDF’s 
e a internet simplesmente 
porque todas bibliotecas 
estão fechadas”, lamentou 
Eduardo Macuacua, estu-

dante do Instituto Politécni-
co de Emprego e Gestão de 
Negócios (INATEC).

PARALISAÇÃO DAS AULAS

Texto: Hélio de Carlos D&F

“Já passam mais de seis me-
ses que eu procuro terminar 
o meu trabalho de investi-
gação e  para isso são neces-
sários livros. Acabo recor-
rendo a PDF’s e a internet 
simplesmente porque todas 
bibliotecas estão fechadas

SOCIEDADE
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Sector energético com 5 milhões de 
euros

Uma nota de imprensa 
enviada a nossa redacção 
indica que a delegação 
da União Europeia e a 
embaixada da Alemanha 
anunciaram recentemen-
te o seu empenho em mi-
tigar os efeitos negativos 
da pandemia da covid-19 
no sector energético em 
Moçambique. 

A nota refere que a 
contribuição será feita ao 
abrigo do “bem estabe-
lecido” Fundo de Acesso 
Sustentável às Energias 
Renováveis - FASER, para 
o qual a UE canalizou 5 
milhões de euros e o Go-
verno Alemão contribuiu 
com mais 0,5 milhões de 
euros. 

De acordo a EU, o “in-
centivo CovidPlus” vai 
desempenhar um papel 
vital na garantia da soli-
dez financeira das empre-
sas privadas que operam 
no segmento energético 
durante a pandemia da 
covid-19 e, ao mesmo 
tempo, facilitar que essas 
empresas ofereçam pre-

Mocambique 
conta com 
mais de 5 
milhões de 

euros para a mitigação 
dos efeitos negativos da 
Covid-19 concretamente 
no sector energético. O 
valor é resultado de um 
financiamento da União 
Europeia (UE), sendo 
que o Governo alemão 
contribuiu com mais 0,5 
milhões de euros. Este 
mecanismo de financia-
mento visa aliviar o im-
pacto da pandemia nas 
pequenas e médias em-
presas de serviços ener-
géticos e na população 
que ainda não tem acesso 
à energia.

Texto:RedaçãoD&F

Governo quer energia para todos até 2030
ços e condições de paga-
mento especiais aos seus 
clientes, aliviando tem-
porariamente as suas des-
pesas domésticas.

“Espera-se que mais 
de 20 000 famílias que 
vivem em zonas rurais te-
nham acesso aos serviços 
energéticos através des-
te mecanismo. Também 
foi lançado um convite 
à apresentação de pro-
postas para seleccionar 
empresas privadas para 
a prestação de tais servi-
ços”, refere a nota.

 Debruçando-se sobre 
o apoio daquele bloco 
de países ao sector ener-
gético, o embaixador da 
UE em Moçambique, 
Antonio Sánchez-Bene-
dito Gaspar, afirmou que 
"como parte da nossa 
resposta à crise sanitária 
e económica associada 

à covid-19 em Moçam-
bique, esta contribuição 
para o FASER é uma for-
ma inteligente de refor-
çar a capacidade do sec-
tor privado para prestar 
serviços, como de apoiar 
a população mais caren-
ciada para os obter de 
uma forma acessível e 
sustentável".

Por sua vez, o embai-
xador alemão em Mo-
çambique, Lothar Freis-
chlader,  afirmou que "o 
EnDev-GIZ e o FDC tra-
balharam intensamente 
em 2020 em mecanismos 
de resposta rápida para 
assegurar a continuidade 
das actividades e o aces-
so à energia. Dois meca-
nismos de apoio foram 
introduzidos através do 
FASER: CovidPay em 
Maio e um mecanismo 

adicional, CovidPlus, 
lançado em Setembro de 
2020, com 2,5 milhões 
de euros do Ministério 
Federal de Cooperação 
Económica e Desenvolvi-
mento (BMZ). Saudamos 
a contribuição da União 
Europeia ao FASER para 
se juntar a esta iniciativa 
e lançar hoje em conjunto 
o segundo convite à apre-
sentação de propostas". 

Já Graça Machel, Pre-
sidente do Conselho de 
Administração da Fun-
dação para o Desenvol-
vimento da Comunidade 
(FDC), que gere o fundo 
FASER, disse que  “é com 
grande alegria que damos 
as boas-vindas à União 
Europeia a esta iniciativa 
conjunta da EnDev - GIZ 
e da FDC, que desde 2019 
tem assegurado o acesso à 
energia a mais de 100.000 

moçambicanos, mas tam-
bém, e mais importante, 
tem respondido às neces-
sidades urgentes das mu-
lheres e das famílias vul-
neráveis que enfrentam 
desafios sem precedentes, 
resultantes do Idai em 
2019 e da pandemia glo-
bal da Covid-19".

Por seu turno, o mi-
nistro dos Recursos Mi-
nerais e Energia, Ernesto 
Max Tonela, disse que o 
Governo moçambicano 
está empenhado em pro-
videnciar o acesso uni-
versal à energia a toda a 
população até 2030. Sen-
do assim, as contribui-
ções da União Europeia 
e do Governo alemão 
desempenham um papel 
importante na conjuga-
ção de esforços em prol 
deste grande objectivo 
nacional. 

PARA MITIGAR EFEITOS DA COVID-19 
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Inflação homóloga sobe para 4,09% 
em Janeiro

Total bate recorde de 7242 milhões em prejuízos

A tendência de subida da 
inflação homóloga verifica-se 
desde Agosto de 2020, altura 
em que se fixou em 2,75%, de 
acordo com os quadros do 
INE do Índice de Preços no 
Consumidor (IPC).

“As divisões de ‘alimen-
tação e bebidas não alcoóli-
cas’ e de ‘bebidas alcoólicas 
e tabaco’, foram em termos 
homólogos as que registaram 
maior variação de preços 
com cerca de 9,14% e 8,47%, 
respectivamente”, nota o 
boletim.

A empresa francesa diz que 
o prejuízo é em resultado da 
surgem na sequência dos efeitos 
negativos da pandemia da co-
vid-19 na actividade económica e 
pela queda histórica do preço do 
petróleo.

O presidente executivo da To-
tal, Patrick Pouyanné, vai propor 
na Assembleia Geral dos Accio-
nistas, em Maio do ano em curso, 
que o grupo petrolífero seja alte-
rado e se passe a chamar TotalE-
nergies, para simbolizar a aber-
tura às novas fontes de energia, 

A inflação homó-
loga em Mo-
çambique subiu 
para 4,09% em 

Janeiro, anunciou na sema-
na passada o Instituto Na-
cional de Estatística (INE), 
passando a fasquia dos 4% 
que já não era ultrapassada 
desde 2018.

A petrolífera fran-
cesa Total que 
opera em Mo-
çambique, na 

Bacia do Rovuma, na pro-
víncia de Cabo Delgado, 
apresentou recentemente 
prejuízos recorde de 7242 
milhões de dólares em 2020 
num “ano de transforma-
ção” para reorientar-se 
para novas energias, contra 
lucros de 9312 milhões de 
euros no ano anterior.

Texto:RedaçãoD&F

Texto: RedaçãoD&F

 É cada vez mais elevado o custo de vida em Moçambique
A cidade de Nampula, no 

Norte do país, liderou a ten-
dência de aumento do nível 
geral de preços, seguida da 
cidade da Beira e da cidade 
de Maputo.

inclusive as renováveis, no âmbito 
da sua estratégia de procurar uma 
política de neutralidade em rela-
ção às suas emissões poluentes.

Pouyanné diz que o gru-

Na mesma linha, a infla-
ção média a 12 meses no país 
está a subir desde Março de 
2020, atingindo 2,19% em 
Janeiro.

Em termos mensais, o 

po confirma a sua vontade de 
se transformar numa empresa 
multi-energética para responder 
ao duplo desafio da transição 
energética.

ano de 2021 começou com 
uma inflação mensal de 
1,18%, com a alimentação, 
bebidas não alcoólicas, ves-
tuário e calçado a terem a 
maior contribuição na subi-

Este ano está prevista uma 
aceleração da trajectória da em-
presa no sentido desta renova-
ção, já iniciada no ano passado, 
tendo já investido no mercado da 

da de preços.
“A cidade da Beira teve 

no período em análise uma 
variação mensal mais eleva-
da (2,09%), seguida da ci-
dade de Nampula (1,13%) e 
por fim, a cidade de Maputo 
(0,87%)”, conclui.

O boletim da semana pas-
sada do INE corrige ainda 
a inflação de 2020 de 3,52% 
(publicada em janeiro) para 
3,14%.

O Banco de Moçambique 
anunciou em janeiro uma 
“substancial revisão em alta 
das perspectivas de inflação 
para o médio prazo” que re-
fletem “a contínua deprecia-
ção do metical, num ambien-
te de maior agravamento dos 
riscos e incertezas”.

Os valores do IPC são cal-
culados pelo INE a partir das 
variações de preço de um ca-
baz de bens e serviços, com 
dados recolhidos nas cidades 
de Maputo, Beira e Nampula.

eletricidade e aumentado os in-
vestimentos em fontes de energia 
limpas.

Ao longo desta década, a Total 
apostará mais no gás natural e nas 
energias renováveis, enquanto 
o petróleo constituirá, em 2030, 
apenas 30% da sua actividade, 
contra os 55% actuais.

Em 2020, a Total investiu 
1.650 milhões de euros em ener-
gias renováveis e em electricidade 
e aumentou a sua capacidade de 
produção em 10 gigawatts, no 
âmbito do seu objectivo de chegar 
aos 35 gigawatts até 2025.

Para este ano, o grupo prevê 
investir mais de 10 mil milhões de 
euros, dos quais 20% serão direc-
cionados para a energia eléctrica 
e renováveis.

Este ano, a Total espera man-
ter os cortes na produção de pe-
tróleo, que se situarão em 413 mi-
lhões de euros.

O presidente executivo da 
Total realçou ainda que na recta 
final do ano passado, o preço do 
petróleo estabilizou em torno de 
40 dólares o barril, graças à dis-
ciplina dos países membros da 
Organização dos Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP).

NO PAÍS

NO PAÍS
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Município da Matola tapa buracos das 
estradas

O Presidente do Conselho 
municipal da Matola, Calisto 
Cossa, assegurou que a interven-
ção em algumas estradas será fei-
ta de forma gradual no sentido de 
garantir a circulação de pessoas e 
bens, e que nos pontos considera-
dos críticos, a Administração Na-
cional de Estradas (ANE) vai co-
locar de imediato um empreiteiro 
para garantir a transitabilidade.

Ainda de acordo com Cossa, 
o processo de contratação para a 
resselagem está no fim e, dentro 
em breve, “teremos um emprei-
teiro que vai colocar o asfalto”.

Em uma publicação fei-
ta no sábado, na sua página da 
rede social facebook, Calisto 
Cossa fez menção às estradas 
intervencionadas.

“Para minimizar a pressão das 
águas das chuvas e melhorar a 
transitabilidade das vias de acesso 

Algumas estradas 
do município da 
Matola, provín-
cia de Maputo, 

encontram-se em estado 
avançado de degradação e 
com tendência a piorar de-
vido a chuva. Para evitar 
isso, a edilidade está a fazer 
algumas intervenções de 
emergência, tendo em vis-
ta facilitar a circulação dos 
automobilistas e o escoa-
mento das águas.

Texto: RedacçãoD&F

Os trabalhos acontecem mesmo debaixo da chuva

Situação da Matola até sábado

na Matola, efectuámos o tapamen-
to de buracos (tut vinat), limpeza e 
desobstrução de valas e passagens 
molhadas ao longo das avenidas 
Josina Machel (Machava) e Muta-
teia (Fomento). 

A intervenção na av. Josina 
Machel, por ser mais exigente, cir-
cundou o bairro Km15 até ao des-
vio à Nkobe. Logo de início, tomá-
mos conhecimento que uma parte 
do bairro de Sikwama encontra-se 

alagada e a nossa visão é garantir 
canais de escoamento rápido das 
águas de modo que não fiquem 
estagnadas nas residências e via-
-pública”, disse o presidente.

Por outro lado, o edil pediu 
aos matolenses para que “conti-
nuem a ajudar-nos com ideias e 
informações do estado da Matola 
para que possamos devidamente 
intervir mediante as nossas capa-
cidades e atribuições”.

Perto de 1000 casas alagadas

Também no sábado (13 de Fe-
vereiro), e novamente através do 
facebook, Calisto Cossa partilhou 
um relatório “sobre o estado real 
da Matola no período das chuvas”. 
O quadro mostrava que o posto 
administrativo da Machva tinha 
sido o mais prejudicado pela acção 
da chuva, com 874 casas alagadas, 
afectando acima de 1000 famílias.

Na mesma publicação, o au-
tarca do município que completou 
recentemente 49 anos de elevação 
à categoria de cidade assinalou os 
bairros considerados mais críticos.

“Na Matola D, as ruas estão 
alagadas, duas casas inundadas no 
Quilómetro 6;

Na Liberdade, não há muitas 
casas alagadas e as pessoas foram 
acompanhadas e socorridas às 
casas de vizinhos e familiares. As 
ruas estão com água a circular, 
mesmo que num ritmo lento. No 
Patrice Lumumba, a situação está 
mais crítica, pois temos o Qui-
lómetro 38 com casas alagadas, 
ruas A, P, das Igrejas e avenida 
Matlhemele também alagada. Em 
Matlemele, temos várias vias in-
transitáveis, algumas casas a par-
tir do posto policial até ao círculo 
alagadas”.

Cossa aproveitou a oportuni-
dade para convidar a população 
para uma “conversa honesta” em 
torno de soluções duradouras 

para o problema das inundações, 
que é cíclico na autarquia.

“As soluções requerem coor-
denação e reconhecimento de que 
as zonas de risco não são apro-
priadas para se manter em tempos 
como estes. Para efeitos, após esta 
realidade, será essencial uma con-
versa honesta entre nós os Mato-
lenses para resolver de forma du-
rável os nossos desafios”, rematou.

 Recolha de lixo reforçada 

Outro trabalho levado a 
cabo pelo Concelho Municipal 
da Matola, para além do reforço 
de sua capacidade de resposta 
aos problemas decorrentes da 
chuva nas vias de acesso, é o 
incremento da capacidade de 
recolha de resíduos sólidos.  

Assim, a edilidade acaba de 
adquirir três pás escavadoras, 
equipamento reforçado por 
quatro camiões doados por em-
presários locais, com o objec-
tivo de, em conjunto, as partes 
trabalharem para devolver a 
imagem da Matola, neste mo-
mento manchada por focos de 
lixo em diferentes bairros.

Falando na cerimónia de 
entrega dos meios, o presiden-
te do conselho municipal da 
Matola disse que aqueles equi-
pamentos irão ser alocados nos 
três postos administrativos da 
urbe.

EM PLENA ÉPOCA CHUVOSA
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IVAN ANDRADE DESILUDIDO COM O ESTÁGIO DO XADREZ

DESPORTO

“A literatura é imprescindível 
no xadrez”

 
Dossiers & Factos (D&F) - 

Foi xadrezista durante muito 
tempo e representou Moçam-
bique em provas internacio-
nais. Quando e como começa 
a praticar esta modalidade?

 Ivan Andrade (IA) – A 
minha iniciação na modalida-
de deu-se através do meu pai, 
que já jogava o xadrez há muito 
tempo. Aliás, ainda joga. Hoje, 
ele está mais activo do que eu. 
Acabei tendo uma paixão pelo 
xadrez de uma forma natural.

 (D&F) – Foi fácil começar 
a praticar a modalidade?

 (IA) – Foi fácil porque, 
naquela altura, havia um nú-
cleo de xadrez que organizava 
torneios e tinha aulas, o que 
permitiu manter algum enga-
jamento permanente, porque 
na ausência de competições, de 
um lugar onde se possa manter 
o fogo vivo, é difícil. Recordo-
-me de um clube promovido 
por Hélder Machatine, Pedro 
Chambule e Arlindo Bernardo. 
Eram algumas das figuras que 
estavam à frente do clube.

 D&F – Quer dizer que o 
Ivan sempre jogou em repre-
sentação de um clube?

 (IA) – Não..., havia este 
clube, e eu estava inscrito na 
cidade de Maputo e funcionava 
nos “Velhos Colonos”. Esta foi 
uma fase de introdução, mas 

Campeão por seis 
vezes, e sem qual-
quer derrota, Ivan 
Andrade é um dos 

maiores nomes  do xadrez 
nacional. Atingiu a catego-
ria de mestre e era o atleta 
moçambicano mais temido 
em provas internacionais. 
Retirou-se cedo para manter 
a sua aura de imbatível e para 
se dedicar à vida profissional 
(é arquitecto). Em entrevista 
exclusiva ao Dossiers & Fac-
tos, diz ter uma dívida para 
com o xadrez e lamenta a falta 
de uma visão estratégica que 
possa catapultar a modali-
dade para outros patamares. 
Acompanhe a entrevista no 
clássico “pergunta-resposta”.

“Dirigentes não devem exigir mais do 
que dão”

lembro-me que haviam cam-
peonatos de infantis. Lembro-
-me que tinha um adversário 
que me estimulava a querer 
estudar e dominar muito mais 
o xadrez. As condições favorá-
veis permitiram que o interesse 
pelo xadrez fosse mantido. Mas 
o grande ganho que houve foi a 
possibilidade de viajar e parti-
cipar em competições interna-
cionais. Essas viagens não eram 
frequentes, mas isso injectava 
muita motivação.

 D&F – Disse que havia um 
adversário que o estimulava. 
Quem era e porquê?

 IA – Era o Basílio Cos-
ta, porque tínhamos um nível 
muito próximo. Quando és 
muito superior a alguém não 
há estímulo para jogar. Se és 
inferior também não há. Então, 
quando os níveis são parecidos, 
há um maior entusiasmo de 
enfrentamento. Há motivação 
para estudar mais.

 D&F – Fora este adversá-
rio que o estimulava, quem 
foi o responsável pelo seu su-
cesso na modalidade?

 IA – Sem dúvidas, o meu 
pai. Me transmitiu o básico, 

os primeiros lances e investiu 
muito. Comprava livros, tabu-
leiros. Lembro-me que uma 
das vantagens que tinha sobre 
muitos dos meus adversários 
é que eu tinha muita literatura 
disponível, o que gerava uma 
certa vantagem sobre os outros.

 D&F – O que percebi da 
explanação de Ivan é que a 
literatura é a base para se ser 
um bom xadrezista…

 IA – Em qualquer área, 
o conhecimento sempre dá-
-te uma bagagem que te põe 
à frente, em comparação com 
quem não estuda, não investiga 
ou não pesquisa.

 D&F – Era fácil conciliar 
escola e a prática do xadrez?

 IA – Quando comecei era 
fácil, porque as exigências não 
eram muitas em comparação 
com o ensino superior. Quan-
do as pessoas são jovens, elas 
têm mais energia e mais dis-
ponibilidade. Então, foi o mo-
mento em que aproveitei bem 
para me engajar no xadrez.

 D&F – Falou de viagens 
para fora do país. Como fazia 
a gestão quando isso aconte-
cesse no período das aulas?

 IA – De facto, isso acon-
tecia. Efectivamente, era um 
impedimento, mas tive algu-
ma facilidade porque os pro-
fessores tinham certa simpatia 
e também sabiam que estava 
na selecção nacional em re-
presentação do país, deixavam 
fazer os testes depois sem mui-
ta pressão. Isso facilitava, caso 
não, teria sido um problema, 
porque ficava duas ou três se-
manas fora, pelo que a facilita-
ção era imprescindível.

 
“O xadrez tem um lado de 

ciência”
 
D&F – Fale-nos dos títulos 

conquistados...
IA – No tempo em que 

era ainda juvenil, conquistei 
os títulos normais de infantis, 
juvenis e juniores, mas o que 
mais me marcou foi quando 
comecei a ganhar os títulos 
nacionais de absolutos. Foram 
seis títulos consecutivos, sem 
nunca perder no campeona-
to. Sempre há um adversário 
principal que tens que “bater”. 
Acho que, em algum momen-
to, o primeiro grande adversá-

rio que tinha que “bater” era 
o mestre Carmindo Búfalo. 
Ele era o campeão, era o úni-
co mestre nacional. Quando 
eu ganhei títulos consecutivos 
tornei-me mestre.

 D&F – Como é que se 
preparava para os gran-
des confrontos, interna e 
externamente?

 IA – Na fase de infantis não 
há muita preparação, porque 
ainda estás num xadrez que 
não exige muito. Hoje, pode 
ser diferente porque o nível de 
competitividade mudou. Há 
muitos jogadores que já são 
profissionais numa idade tenra. 
Mas nós, nos primeiros anos, 
era só ir jogar por talento. Mas, 
à medida que vais crescendo, 
começa uma preparação quase 
científica, porque o xadrez tem 
um lado de ciência e metódico. 
É nesta fase onde se começa a 
diferenciar os jogadores profis-
sionais (alto calibres) dos ama-
dores. Então, já requer muitas 
horas de estudo. Os grandes 
campeões chegam a estudar 8 
horas por dia. Então, quando 
tens muitas ocupações já não 

Ivan Andrade foi hexacampeão nacional do xadrez

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

D&F

Continua na pag 20
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Antigo xadrezista não vê mudanças na modalidade

Ivan diz que deve muito ao país

consegues acompanhar o nível. 
Mas lembro que, quando come-
cei a entrar nos juniores, havia 
uma certa aplicação de tempo 
e energia a essa parte de estu-
dos científicos. Segue-se para o 
tabuleiro, sabendo-se com que 
se vai jogar, quais são as linhas 
que o adversário usa, o que se 
pode fazer de diferente. Havia 
uma preparação, mas, em todo 
caso, era uma preparação mui-
to individual, porque não tí-
nhamos equipa. Diferente dos 
outros que têm um treinador e 
equipas inteiras. Era um pouco 
improvisado esse estudo.

 “Não posso dizer que o país 

me deve alguma coisa. Pelo 
contrário, o xadrez deu-me 
muito. Eu sinto que tenho uma 
dívida, gostaria de retribuir e 
até agora ainda não o fiz.”

 D&F – Jogou xadrez e re-
presentou o país pelo mundo 
fora. Acha que tem o devido 
reconhecimento pelo país?

 IA – No mundo do xadrez, 
sim, as pessoas reconhecem 
o meu contributo. Não recla-
mo nenhum reconhecimento 
adicional, porque entendo o 
contexto social, económico e 
político em que o país está. É 
o nível de desporto que nós te-

mos. Pode-se exigir mais, cer-
tamente, mas temos que lem-
brar que somos dos dez países 
mais pobres do mundo. Quan-
do vamos competir com os dez 
países mais ricos do mundo e 
vemos o investimento que es-
ses países têm na área do des-
porto, o volume do dinheiro, 
de treinadores, equipamentos e 
da disponibilidade dos atletas, 
percebemos que não há nenhu-
ma possibilidade de competir 
ao mesmo nível confiando só 
no talento. Oxalá pudesse sur-
gir alguém, mas é um pouco 
de ingenuidade. Tive amigos 

em diferentes áreas de des-
porto e percebe-se que não 
é possível competir em pé de 
igualdade quando tens que 
trabalhar, estudar e os outros 
estão quase como profissio-
nais, ganham dinheiro com 
aquilo e não têm que se preo-
cupar com outras coisas. Já o 
nível de competição nos ou-
tros países é de outro calibre. 
Logo, exigir reconhecimento 
do país, que tivesse tido ou-
tro apoio na época, seria um 
pouco injusto da minha par-
te para com o próprio país. 
Eu espero que, no futuro, o 
desporto tenha maior inves-
timento. Os nossos dirigen-
tes não podem ter um nível 
alto de exigências, se não têm 
um nível alto de contribui-
ção. Então, os resultados são 
proporcionais às condições 
que o país tem. Há excep-
ções, mesmo a Lurdes Muto-
la para poder chegar ao pico 
teve que ter um treinamento 
fora do país. Não posso di-

zer que o país me deve alguma 
coisa. Pelo contrário, o xadrez 
deu-me muito. Eu sinto que 
tenho uma dívida, gostaria de 
retribuir e até agora ainda não 
o fiz.

 
“Avanços no xadrez são 

lentos”

 D&F – Esteve ligado 
ao xadrez durante 20 anos. 
Quando e porquê decidiu dei-
xar a modalidade?

 IA – Foi quando conquis-
tei o sexto título consecutivo. 
Tinha uma sequência de tí-
tulos que mostravam que era 
imbatível e não havia ninguém 
naquele momento que me pu-
desse “bater”. Quis conservar 
essa “imortalidade” e sair em 

grande. Mas houve também 
outras situações da vida, como 
concentrar-me mais na vida 
profissional. Isto porque, com 
as duas coisas, já não conse-
gues estar no mesmo ritmo.

 D&F – No seu ponto de 
vista, o que está mau no xa-
drez nacional?

 IA – Quando observo, não 
vejo mudanças estruturais des-
de o tempo em que eu saí do 
xadrez. É como se não tivesse 
havido grandes progressos. A 
Federação continua quase a 
mesma. Continua a existir só 
um pequeno núcleo de xadre-
zistas. A preocupação dos que 
venceram as eleições na Fede-
ração de Xadrez deveria ser de 
estabelecer uma visão estraté-
gica que sobrevivesse a qual-
quer equipa que estivesse lá. 
Para construir uma casa é pre-
ciso uma fundação. Sem uma 
fundação, não há como assen-
tar. Há que perguntar qual é a 
fundação do xadrez em Mo-
çambique. Não há uma visão 
estratégica para os próximos 
dez anos. Tem que haver uma 
visão que inspire todos que 
estão no xadrez. Talvez tornar 
o xadrez moçambicano o nú-
mero um no topo de África. 
Tem que se fazer um projecto 
de longo prazo. Como é que o 
xadrez não está massificado e 
não há competições nacionais, 
torneios que atraiam xadre-
zistas da África? Hoje, muitas 
escolas incorporaram o xadrez 
nos seus currículos, o que é 
uma grande vitória, mas não se 
aproveitou isso para o cresci-
mento do xadrez institucional. 
Não há competições escolares 
permanentes. Não há associa-
ções estáveis nas províncias. A 
sensação que tenho é de que os 
avanços são tão lentos.“Não posso dizer que 

o país me deve alguma 
coisa. Pelo contrário, o 
xadrez deu-me muito. 
Eu sinto que tenho uma 
dívida, gostaria de re-
tribuir e até agora ainda 
não o fiz.
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A confirmação foi feita por 
Roque Sebastião, Presidente 
da FMB, que deu conta que em 
termos logísticos está tudo acau-
telado para que o combinado 
nacional deixa Maputo a 16 de 
Fevereiro, de modo a que a partir 
de 19 do mesmo mês participe na 
Janela que terá lugar em Yaoun-
dé, nos Camarões.

“Nós já temos organizados os 
aspectos relativamente a viagem, 
tendo previsto a nossa partida de 
Maputo no dia 16, com escala em 
Adis Abeba para no dia seguinte 
estarmos em Yaoundé, o nosso 
regresso está previsto para o dia 
22, o que pressupõe que todas 
condições logísticas estão acau-
teladas para esta participação”, 
disse Roque Sebastião.

A Federação Moçam-
bicana de Basque-
tebol confirmou a 
presença da selecção 

nacional sénior masculina na 
terceira janela de qualificação ao 
Afrobasket 2021, apesar do per-
calço relacionado com a demora 
na divulgação dos resultados dos 
testes da Covid-19 realizados na 
última sexta-feira, o que obrigou 
ao organismo máximo do bas-
quetebol nacional a solicitar à 
FIBA – África a fixação de novos 
prazos para a conclusão da ins-
crição de atletas de acordo com o 
protocolo imposto devido a pan-
demia do novo coronavírus.

Moçambique vai a Yaoundé em busca 
da cambalhota

DESPORTO

Novos testes da Covid-19 reali-
zados esta sexta-feira

No contexto da Covid-19, a 
FMB revelou que foram acaute-
ladas todas recomendações pre-
vista no protocolo definido pela 
FIBA-África, mormente no que 
diz respeito à realização de testes 
de despistes ao novo coronaví-
rus. Há uma semana um total de 
28 elementos, dentre jogadores, 
treinadores e demais membros 
da delegação foram submeti-
dos aos testes, cujos resultados 
na sua totalidade só foram di-

vulgados na última quinta-fei-
ra, com a existência de alguns 
inconclusivos.

“Nestes testes, sob ponto de 
vista de resultados, fomos rece-
bendo a partir da data que fo-
ram efectuados (sexta-feira, 5 
de Fevereiro) fomos recebendo 
a informação e só na quinta-feira 
foi concluída a recepção de todos 
testes e tivemos muitos testes não 
conclusivos, que nos obrigaram 
a realizar outros testes para con-
cluir de facto qual é a situação 
dos atletas ou de cada membro 

da delegação. Estes novos tes-
tes foram feitos hoje na sede da 
Federação Moçambicana de Fu-
tebol, depois de os anteriores re-
sultados terem chegado fora da-
quele período que vai de 48 a 72 
horas, compreendemos que este 
é um cenário no qual somos to-
dos desafiados, desde o Ministé-
rio da Saúde até nós do desporto”, 
disse o Presidente da FMB.

Desistência colocada de parte e 
Pio Matos Jr lesionou-se

Este cenário de atraso na re-
cepção dos testes levou a que al-
guns círculos do basquetebol na-
cional cogitassem uma provável 
desistência da selecção nacional, 
o que para Roque Sebastiao foi 
colocado de parte devido as im-
plicações que tal decisão pudesse 
implicar.

“O país vai participar, as cor-
rentes que vaticinavam a desis-
tência eventualmente poderão 
não ter várias outras nuances 
relativamente ao que significa o 
país desistir. A nossa desistência 
caso fosse colocada por causa das 
contingências que fomos encon-
trando significaria Moçambique 
estar fora das competições in-
ternacionais sob égide da FIBA 
por quatro anos para além das 
várias penalizações pecuniárias 
que variam na ordem de 160 
mil Francos suíços ou um pouco 
mais. Fazendo analise deste peso, 

não achamos melhor irmos para 
o critério de nos prepararmos e 
apresentar melhor e nós temos 
crenças de uma boa prestação”, 
comentou Roque Sebastião.

Pio Matos Jr sendo assistido 
após lesão num treino

Dos jogadores que estavam 
em preparação, há a registar a le-
são do  base Pio matos Junior que 
estará ausente da etapa de quali-
ficação a ter lugar em Yaoundé, 
devido ao facto de não poder re-
cuperar a tempo de disputar essa 
etapa de preparação.

“Tivemos algumas lesões, 
podemos destacar a lesão de Pio 
matos que nos derradeiros mo-
mentos de treino não foi capaz 
de debelar esta lesão daí que não 
vai constar da equipa final que 
vai seguir para Yaoundé, temos 
em vista a presença de atletas 
que militam nos clubes europeus 
como Snoop e o Jeremias Man-
jate que militam em Portugal e o 
Kendal Manuel que está nos Es-
tados Unidos da América”, refe-
riu o Presidente da FMB.

Refira-se que para colmatar 
uma provável baixa ou indispo-
nibilidade de atletas devido aos 
testes da Covid-19 foram cha-
mados mais jogadores, nomea-
damente Milton Caifaz, Stélio 
Rodrigues, Manuel Uamusse, 
Jorge Keven, Ivan Cossa e Badgio 
Chimonzo. (LANCEMZ)   

Presidente da FMB garante estarem criadas todas as condições

Lesionado, Pio Matos é a principal baixa da seleção nacional

Texto: Arão NualaneD&F

AFROBASKET 2021
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A TERRA E OS HOMENS FOTOS: DE ALBINO MAHUMANA

E a vida não para!

Homem exibe genitais para assediar mulheres

Um homem saiu 
à rua de 'calças' 
t r a n s p a r e n t e s 
para assediar ra-

parigas e mulheres num parque 
em Inglaterra. O individuo usou 
um rolo de papel transparente 
como calças e, com os genitais 
visíveis, aproximou-se de várias 
mulheres enquanto elas cami-

nhavam e corriam no parque de 
Sutton Coldfield, em Midlands. 
A polícia tenta agora localizar o 
suspeito.

Segundo a imprensa britânica, 
a polícia de Four Oaks já recebeu 
vários relatos que indiciam que o 
mesmo homem assediava sexual-
mente vários grupos de mulheres.

Duas mulheres que passea-
vam os filhos no parque foram 
surpreendidas pelo suspeito que 
surgiu de calças de plástico trans-
parente. Também uma rapariga 
de 14 anos, que estava no banco 
do parque com um grupo de ami-
gos, apercebeu-se de um homem 
com as mesmas características a 
aproximar-se e reparou que es-

tava a tocar nas partes íntimas, 
mas, novamente, fugiu para os 
arbustos quando viu um outro 
adulto.

A polícia já garantiu que as 
medidas de segurança no parque 
foram aumentadas e apelam para 
que as pessoas denunciem quan-
do sentirem qualquer tipo de as-
sédio sexual naquela zona.

Dossiers
Factos& HUMORADAS
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Tsenane: o “menino de rua” que 
colecciona prémios

Hulene B, bairro periférico 
da cidade de Maputo, assistiu 
ao nascimento de Tsenane. 
“Por razões alheias à minha 
vontade”, as ruas – de Maputo, 
Xai-Xai e Chókwè – viram-lhe 
literalmente crescer. Foi assim 
de 1990 até 1994, altura em 
que foi parar à “cidadela das 
crianças”, no bairro Costa do 
Sol.

 Foi na “cidadela da crian-
ça” que começou a pintar, na 
altura sob tutela de Francisco 
Mbeve, talvez sem prever que 
se ia tornar um grande artista. 
O ingresso, em 2003, na Escola 
Nacional de Artes Visuais per-
mitiu-lhe acrescentar outras 
valências ao currículo. Para 
além de pintor, passava a do-
minar a escultura em cerâmi-
ca. De resto, descreve-se como 
um homem “multifacetado”.

 “Trabalho com várias téc-
nicas, e na pintura, em termos 
de temas, vario entre o que 
acontece na sociedade e temá-
ticas de natureza histórica, es-
piritual e da existência huma-
na, as dúvidas e esperanças que 
acompanham o homem. Na 
escultura em cerâmica, abordo 
questões que nos remetem à 
religiosidade africana, as cren-
ças e a evocação de feições que 
lembram a marcas distintas de 
África, como a máscara, a de-
coração geométrica, a repre-
sentação totémica das figuras 
retratadas. No desenho guio-
-me também na busca daquilo 
que identifica a mancha gráfica 
do desenho artístico moçam-
bicano, que deriva de artistas 
como Malangatana, Idasse, 
João Craveirinha”.

 

Como menino de 
rua, conheceu 
Chókwè e Xai-
-Xai, na provín-

cia de Gaza, e agora faz 
meninos e adultos conhe-
cerem o universo através 
de sua obra. Este é Louren-
ço Abner Tsenane, ou sim-
plesmente Tsenane, pintor, 
docente e, não menos im-
portante, coleccionador de 
distinções.

Os bons e os maus 
momentos

 
Fortemente influenciado 

por Samuel Alfredo Zanda-
mela, entretanto já falecido, 
Tsenane teve, como qualquer 
outro artista, alguns altos e 
baixos. Entre os baixos, a ve-
lha questão da marginalização 
dos artistas em Moçambique, 
que, afinal, é um problema 
genérico.

 “A arte é marginal na con-
cepção da maioria e, por essa 
razão, é deixada à margem das 
prioridades. Penso que o que 
estou a referir pode se notar 
nessa época da Covid-19. O 
artista em Moçambique está à 
espera de um milagre. Houve 
uma altura em que alguma eli-
te fazia alguma coisa, mas essa 
gente ficou lá no topo da sani-
dade. Não há financiamento 
para projectos artísticos, não 
temos mecenas, coleccionado-
res. Muitos artistas dependem 
de estrangeiros para vender 
ou expor seus trabalhos para o 
mundo”, assinalou.

 Relativamente aos mo-
mentos altos, não tem qual-

quer dúvida de que, para um 
artista, “são, em primeiro pla-
no, quando participa numa 
exposição relevante e a crítica 
o recebe com algum entusias-
mo”. No seu caso, aconteceu-
-lhe nas primeiras bienais, em 
1999, no Museu Nacional de 
Arte. Era, nessa altura, uma 
estrela em ascensão, mas tal-
vez ainda carecesse de uma 
certificação mais sólida. Pode-
-se dizer que isso chegou em 
2005, quando venceu o pré-
mio de Cerâmica na Bienal 
TDM.

Há ainda a destacar as se-
guintes distinções: 3º Prémio 
de Pintura, artistas contra o 
SIDA, Ministério da Cultura 
(2001), Menção Honrosa de 
Cerâmica, Bienal -TDM, Mu-
seu Nacional de Arte (2009), 
Menção Honrosa de Pintura, 
Bienal – TDM, Museu Nacio-
nal de Arte (2009), e Menção 
Honrosa de Cerâmica, Bienal 
– TDM, Museu Nacional de 
Arte (2011).

Artistas sempre se 
reinventaram

Realizado como artista, 
Tsenane olha com entusiasmo 

para a forma como, mesmo 
em meio a dificuldades, os 
artistas moçambicanos con-
seguem continuar a trabalhar, 
elogiando a sua capacidade de 
reinvenção.

Apesar de ele próprio viver 
da arte, sabe que nem todos 
têm o mesmo privilégio, mui-
to por culpa das dificuldades 
para capitalizar as obras. Para 
o também docente (lecciona 

artes plásticas no Instituto Su-
perior de Artes e Cultura), “é 
necessário que as grandes em-
presas se envolvam no mece-
nato, na colecção e promoção 
de eventos como exposições, 
seminários e workshops sobre 
arte. Por outro lado, é preciso 
que os gestores culturais se en-
volvam nesse negócio, porque 
o artista depende deles para 
ser exposto. ”

Lourenço Abner Tsenane tem mestrado em design e multimédia

Texto e fotos: Albino 
Mahumana

D&F
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Proibidas emissões da BBC na China
A autoridade re-

guladora do au-
diovisual chinês 
anunciou esta 

quinta-feira ter proibido 
a difusão da BBC World 
News, por considerar que 
os conteúdos da cadeia 
televisiva internacional 
transgrediram “seriamen-
te” as leis em vigor no país.

Em comunicado, a autoridade 
considera que a cadeia televisiva, 
que emite sem interrupção, 
desrespeita o princípio pelo 
qual “as informações devem 
ser verídicas e justas”, e “não 
são atentatórias aos interesses 
nacionais da China”.

Em consequência, a entidade 
“não autoriza a BBC a continuar 
a emitir na China”.

Numa reacção quase 
imediata, o grupo audiovisual 
público britânico manifestou-se 
“desapontado” pela decisão das 
autoridades chinesas.

“Estamos desapontados que 
as autoridades chinesas tenham 
decidido tomar esta medida”, 
declarou um porta-voz da BBC.

“A BBC é o difusor de 
informações mais fiável do 
mundo. Aborda temas do 
mundo inteiro de forma 
honesta, imparcial e sem receio 

O Bispo das “Causas”

Já se vai o bispo das 
"causas", Luiz Fernando 
Lisboa, Bispo de Pemba. 
Aplaudido por muitos e 
odiado por outros, vai 
para a sua terra, a terra do 
samba, futebol e carnaval, 
Brasil. Outrossim, Cabo 
Delgado virou um local de 
autopromoção, você quer 
aparecer bonitinho na foto, 
apanha um voo, faz uns 
selfies com os deslocados, 

nem favores”, sustentou o porta-
voz da cadeia britânica.

Em Londres, o ministro dos 
Negócios Estrangeiros britânico, 
Dominic Raab, denunciou um 
“atentado inaceitável à liberdade 
de imprensa” após a decisão 
anunciada por Pequim.

“A China possui das restrições 
mais estritas do mundo sobre a 
liberdade dos media e da internet, 
e esta última medida apenas 
contribuirá para prejudicar a 
reputação da China aos olhos do 
mundo”, considerou o chefe da 
diplomacia num “tweet”.

No entanto, o impacto 
concreto desta medida será 

limitado, pelo facto de as 
habitações na China já não 
receberem a BBC, que apenas 
estava presente nos hotéis 
internacionais.

A decisão de Pequim surge 
uma semana após a retirada no 
Reino Unido da licença da cadeia 
pública chinesa de informações 
em inglês CGTN, considerada 
submetida às directivas do 
Partido comunista chinês.

Esta medida foi anunciada 
num contexto de tensões entre 
Londres e Pequim, na sequência 
da condenação pelo Governo 
britânico da controversa lei 
sobre a segurança chinesa em 
Hong Kong e da repressão dos 

diz umas palavrinhas nas 
redes sociais e pronto, já 
está, és uma estrela. O 
bispo falou isto e aquilo e 
tem o seu bilhete de volta 
garantido e chancelado 
pelo número um da Igreja 
Católica. Ganhou promoção 
e agora foi promovido a 
arcebispo. Mudar alguma 
coisa, nheto! Não mudou 
nada, fez algo de visível e 
diferente? Pelo menos aos 
olhos de todos não se viu, 
não se viu acampamentos 

na sua igreja, não acolheu 
ninguém em sua casa, fez 
o que boa parte faz: falou, 
falou, falou e disse, mas 
nada de diferente. Garganta 
sempre teve um pé atrás com 
esta coisa de ainda olharmos 
para o “outro” como o tal, 
o iluminado, o esclarecido. 
Erich Scheurmann, no seu 
livro intitulado “Papalagui”, 
retrata isso mesmo, como é 
que os “indígenas” olhavam 
para o homem branco. 
Enquanto o homem branco 

via os indígenas como 
preguiçosos e imprestáveis, 
estes viam o homem 
branco como alguém sem 
paciência e que nunca 
tinha tempo disponível, 
sempre a cronometrar as 
suas acções. Assim, olhando 
para o nosso cenário, é fácil 
qualquer indivíduo que cá 
chega achar que tem os dois 
olhos e nós um único olho, 
porque exaltamos tudo 
que é estrangeiro. Já agora, 
para quando um padre 
moçambicano numa catedral 
em Lisboa, Rio de Janeiro 
ou na Bolívia? Ou a nossa 
missão nesta relação com o 
catolicismo, em particular, e 
cristianismo, em geral, é só 
sermos orientados? Porque 
é assim desde os tempos dos 
tempos de todos tempos. 
Uns cantam, outros dançam, 
e nós batemos palmas.

  
Excessos vs Decreto 

Presidencial 

Com a COVID a galopar 
e a ganhar terreno, Garganta 
vai assistindo a muitos 
excessos acontecendo. Por 
um lado, são cidadãos que 
não se conformam com as 
medidas lançadas pelo nosso 
“boysse”. É normal ver nas 
redes sociais jovens soltando 
o verbo desalmadamente 
contra a figura do “nosso 
empregado” number one, 
ou mesmo em “sociais” 
(convívios que acontecem nos 
quintais na hora vespertina), 
bem como deambulando 
bêbados para além das 21:00 
horas, ignorando totalmente 

o momento do recolher 
obrigatório. Por outro lado, 
temos assistido a uma PRM 
que procura impor a lei 
e ordem e que, em algum 
momento, vai cometendo 
igualmente alguns excessos. 
Foi interessante ver a frota 
de Mahindras que a PRM 
tem, os prevaricadores não 
têm chances nenhumas. É 
esquecer, esquecer mesmo. 
Prevaricou, levou. É tanta 
gente a ser recolhida nos 
Mahindras, que depois as 
pessoas são apinhadas nas 
esquadras sem obedecer 
nenhuma etiqueta 
“COVIDiana”. Quer dizer, 
o que era para regrar e pôr 
ordem acaba gerando efeito 
contrário, pondo em risco os 
prevaricadores, que acabam 
penalizados duas vezes. 
Haaaa, já me ia esquecendo, 
foi “enquadrado" o jovem 
que apareceu nas redes 
sociais a insultar o “filho 
mais querido" da nação, 
e para distracção surgiu 
o debate nas redes sociais 
com relação à justiça da 
prisão. Garganta só lamenta 
que Honório não tenha ido 
junto com ele. Parece que o 
cumprimento do decreto é 
para uns e não para outros. 
Vimos o espectáculo das 
autoridades nas guest houses, 
mas os mesmos não põem 
os pés nos hotéis,  onde se 
faz tudo o que acontece nos 
“escondidinhos". Aliás, uma 
das estratégias de distracção 
dos “txiladores” é “curtir” 
nos hotéis. Discordar, sim, 
mas com regras e sem faltar 
com o respeito. Regrar, sim, 
mas sem excessos.

movimentos pro-democracia, 
e que implicou a concessão 
pelo Reino Unido de direitos 
privilegiados a diversos cidadãos 
da ex-colónia em emigrarem 
para o seu território.

Londres também denunciou 
a “barbárie” de Pequim face 

aos uigures e anunciou no 
início de Janeiro medidas para 
impedir as que mercadorias 
relacionadas com o presumível 
trabalho forçado desta 
minoria muçulmana da região 
do Xinjiang, cheguem aos 
consumidores britânicos. JN


