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- “Não consigo pensar que Total esteja alheia ao que acontece”

NGOENHA DEFINE PERFIL DE MOÇAMBIQUE

GARANTE PAULO WACHE

 “Somos
um povo 

de guerras”

SADC não vai enviar tropas a 
Cabo Delgado
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Moçambique é, sem dúvida nenhuma, 
um país divorciado da seriedade. Desde a 
política até ao desporto, não há um único 
ramo que esteja a ser conduzido com 
seriedade neste país. Mas há um ramo, em 
especial, em que esta nossa forma de estar 
é mais notória. Referimo-nos ao sector das 
artes.

No passado dia 15 de Maio, celebrou-se o 
dia mundial das artes, mas é provável que 
a maioria não se tenha dado conta disso, o 
que, de per si, é revelador da posição que as 
artes ocupam na nossa lista de prioridades. 
Fosse dia mundial de combate ao SIDA, 
tinha havido uma série de actividades e 
com direito a ampla cobertura por parte da 
imprensa.

Num país com um mosaico artístico 
que não fica a dever a de nenhuma outra 
nação, causa estranheza a nossa indiferença 
em relação ao sector das artes, mais a 
mais por partir lá de cima, daqueles que 
foram escolhidos para definirem melhores 
políticas de desenvolvimento em todos os 
sectores, sem excepção.

 Há uns anos, um reputado professor 
universitário confidenciou-nos que o 
Ministério da Cultura era conhecido 
nos corredores governamentais como 
“Ministério das brincadeiras”. Sinceramente, 
não nos parece difícil acreditar, bastando 
olhar para a forma como se deixa que a arte 
definha. Isso mostra nossa insensibilidade e 
até alguma falta de noção do real potencial 
da arte.

Em países onde se lhe é dada o valor devido, 
ela contribui de forma extraordinária para o 
Produto Interno Bruto (PIB). Referimo-nos, 
a título de exemplo, a países como Estados 
Unidos da América, Nigéria ou mesmo 
África do Sul, nações que deviam servir de 
espelho para que também nós possamos 
catapultar nosso país a partir deste sector.

ficamos particularmente decepcionados por 
saber que os realizadores do mesmo tiveram 
de fazer das tripas o coração para conferir 
forma ao seu projecto, sem qualquer apoio 
do Ministério da Cultura, que, no entanto, 
apareceu na hora da vitória para colher 
os louros. Recorremos a esse exemplo 
para mostrar que o mundo da sétima arte 
está abandonado, como está abandonado 
o teatro, com algumas salas a serem 
transformadas em locais de realização de 
cultos por parte das seitas que nascem qual 
cogumelos.

A própria música não está particularmente 
boa, é apenas o filho menos maltratado. 
A forma como se permite que as nossas 
rádios comerciais releguem a música 
moçambicana para o segundo plano em 
benefício da estrangeira diz muito do 
nosso desinteresse. Como resultado, os 
músicos nacionais têm dificuldades para 
consolidarem sua imagem junto do público 
consumidor, que, efetivamente, não 
conhece seu trabalho.

Da mesma forma que o governo debate 
a melhoria do ambiente de negócios, 
entendemos ser importante discutir 
estratégias que possam melhorar o 
ambiente para os fazedores da arte, seja ela 
qual for, o que não é nenhum favor, antes 
pelo contrário, é criar bases para que este 
sector contribua de forma decisiva para o 
desenvolvimento do país, como acontece 
em outras paragens.

Mas não é só o governo que tem de mudar 
a forma como encara a arte. Também o 
público deve fazer sua parte, evitando, por 
exemplo, a pirataria, que é dos maiores 
cancros do sector. Se todos nós tivermos 
um quadro, um livro, um disco ou qualquer 
outro artigo nacional, já dávamos uma 
contribuição incrível. Temos de começar de 
algum lado, e a hora é esta.

No caso dos Estados Unidos, a contribuição 
deste sector ronda os 800 bilhões de dólares, 
estando, por exemplo, acima de sectores 
tradicionais, tais são os casos da construção 
civil, transportes, mineração e agricultura. 
Em termos percentuais, a contribuição do 
sector no PIB é de 4%, o que é absolutamente 
notável numa economia tão diversificada e 
robusta como é a dos Estado Unidos.

Mas só alcança resultados deste nível quem 
realmente pensa em políticas muito claras 
para dinamizar o sector, o que não acontece 
em Moçambique. Na verdade, não se trata de 
não ter as políticas mais acertadas. Trata-se, 
sim, da ausência de políticas e de estratégias, 
o que é perfeitamente elucidativo do nosso 
desinteresse.

Um dos nossos grandes erros é a forma 
como, reiteradamente, reduzimos arte à 
música. A iniciativa “Arte no Quintal”, 
criada pelo Ministério da Cultura e Turismo 
para apoiar os artistas, cujas dificuldades 
acentuaram-se por culpa das restrições que 
visam desacelerar a propagação da Covid-19, 
é um exemplo cabal do que dissemos acima.

É que, basicamente, a iniciativa serviu 
apenas para apoiar músicos, ignorando 
totalmente todas as outras manifestações 
artísticas. Alguns artistas plásticos 
chegaram mesmo a dizer que eram cuidados 
como enteados, mas a verdade é que não são 
só eles. É todo o nosso universo artístico a 
ser tratado dessa forma.

Uma das grandes alegrias que tivemos nos 
últimos anos foi a façanha alcançada pelos 
realizadores – e toda a equipa – do filme 
moçambicano “O resgate”, nomeadamente 
a inédita entrada de um filme nacional 
naquela que é, presentemente, a maior 
plataforma de streaming de produções 
cinematográficas, a Netflix.

Ficamos todos orgulhosos enquanto 
moçambicanos, mas, ao mesmo tempo, 

Não deixemos que a arte 
pereça!
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Recentemente, o director financeiro das Linhas 
Aéreas de Moçambique (LAM) apresentou o seu 
pedido de demissão do cargo que ocupava há 
sensivelmente três anos. Ivo Nhamaze, que era 
quadro da companhia, tendo ocupado outros cargos 
de chefia, chegou à posição de director financeiro 
quando João Carlos Pó Jorge foi nomeado ao cargo de 
director-geral, em 2018.

Nessa altura, a direcção financeira foi uma das 
primeiras a ser mexida por Pó Jorge, ao exonerar 
Gisela Mabote e nomear para o seu lugar Ivo 
Nhamaze. O Dossiers & Factos não teve acesso à 
carta de pedido de demissão, mas sabe, através de 
fontes internas, que Nhamaze rumou para uma outra 
empresa, supostamente de capitais ingleses, onde 
poderá auferir salário muito abaixo do que ganhava 
na LAM.

Ainda assim, as fontes indicam que o demissionário 

Numa sentada, dois importantes 
quadros da LAM colocaram seus 
lugares à disposição. Trata-se do 
ex-director financeiro e do ex-

-responsável pela formação, Ivo Nhamaze e 
Joel Santos, respectivamente. Não são muito 
claras as razões que levaram ambos a pedirem 
demissão, mas, ao que apurámos, em causa 
estarão discordâncias com alguns dos seus 
pares. À estas duas baixas junta-se o avião 
alugado a uma firma polaca, e que está a ser 
pago sem que esteja a voar, sendo que há in-
formações de que algumas peças do aparelho 
já foram desmontadas.

Há demissões e problemas com aviões

 Avião sem manutenção

As mesmas fontes falam, igualmente, da questão da 
manutenção da única aeronave em funcionamento na 
LAM, afirmando que, devido à sobrecarga, a mesma 
não se tem beneficiado de manutenção de rotina. 
Lembram que, no passado, o aparelho era submetido 
à assistência técnica todas as quintas-feiras.

Novo Q400 ainda não saiu do hangar

As Linhas Aéreas de Moçambique anunciaram com 
algum entusiasmo a aquisição de uma aeronave para 
reforçar sua frota. Trata-se de um Bombardier Q400 
com capacidade para transportar até 74 pessoas na 
classe económica, de acordo com o Diário Económico.

No entanto, o Dossiers & Factos soube de fontes 
internas que o referido aparelho está no hangar desde 
o dia em que chegou a Maputo, 14 de Março, o que 
significa ter já completado um mês sem voar.

A razão, segundo nossas fontes, é o facto de 
o avião não possuir documentação completa. 
Independentemente disso, a companhia de bandeira 
já está a pagar o aluguer do mesmo a uma firma da 
Polónia.

As nossas fontes afirmam, todavia, que ainda 
que o avião tivesse reunida toda a documentação, 
dificilmente voaria para já, isto porque, supostamente, 
algumas das suas peças foram desmontadas para uso 
noutro aparelho.

O Dossiers & Factos contactou o director-geral da 
LAM na tarde de sexta-feira. Atendeu e pediu que 
voltássemos a ligar em meia hora, alegando que não 
estava na empresa. Trinta minutos depois, voltamos 
a ligar, mas não mais fomos atendidos. Também Ivo 
Nhamaze não atendeu às nossas chamadas.

preferiu deixar a LAM, alegadamente, por não 
concordar com o tipo de gestão de caixa diária da 
empresa.

Baixa também na área técnica

Nota curiosa é que, para além de Ivo Nhamaze, 
Joel dos Santos, um outro quadro da LAM, desta 
feita afecto à área técnica, também escreveu para 
o director-geral da empresa pedindo demissão do 
cargo que ocupava no departamento de formação, 
preferindo passar apenas a exercer o papel de piloto, 
ou seja, não quer mais nenhum cargo de direcção.

Tal como no caso de Nhamaze, não sabemos as 
reais causas que levaram dos Santos a colocar o lugar 
à disposição, mas sabe-se que há muitos murmúrios 
no sector que dirigia, entendidos como sinónimo de 
discordância entre os pilotos mais experientes e alguns 
menos experientes. O motivo é, supostamente, o facto 
de Joel dos Santos, enquanto responsável pela área da 
formação, ter promovido pilotos com poucas horas 
de voo (2 mil a 3 mil horas) ao nível de comandante, 
contra as cerca de 6 mil horas recomendadas para 
ascender àquele patamar.

Fontes ligadas ao sector, concretamente da direcção 
de operações, disseram que uma auditoria feita pela 
Total chegou a questionar o porquê de a LAM ter 
reduzido as horas exigidas para que um piloto chegue 
ao posto de comandante.

Ora, estas revelações surgem pouco tempo depois 
do incidente em pista aeroportuária ocorrido no dia 
27 de Fevereiro, na cidade de Quelimane. Tratou-se, 
especificamente, de um despiste, que, de acordo com 
o director-geral da LAM, pode ter sido causado por 
excesso de velocidade.

Pó Jorge, director-geral da LAM

Dossiers & FactosD&F

NOVO CAPÍTULO DA CRISE NA LAM

As nossas 
fontes afirmam, 

todavia, que ainda que 
o avião tivesse reunida 
toda a documentação, 
dificilmente voaria 
para já, isto porque, 
s u p o s t a m e n t e , 
algumas das suas peças 
foram desmontadas 
para uso noutro 
aparelho.
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Com o terrorismo em Cabo Delgado a ganhar cada vez 
mais ímpeto, adensam-se as tentativas de explicar o fenóme-
no. Até aqui, várias hipóteses foram levantadas por diferen-
tes sectores da sociedade moçambicana. Rivalidades étnicas 
entre os muanis e ndaus, desigualdades sociais e extremis-
mo religioso são traços comuns da generalidade das teses 
defendidas.

Severino Ngoenha não tem dúvida: a guerra de Cabo Del-
gado é movida por interesses capitalistas, mais concretamente 
por aquilo que diz ser a “corrida pelos recursos”. Não negli-
gencia os outros três elementos, mas entende que, por si só, 
não são insuficientes para dar azo a um conflito da magnitude 
do que se assiste no norte de Moçambique.

“Eu penso que o elemento ‘recursos’ é o elemento expli-
cativo para o que está a acontecer em Moçambique. Esta é a 
minha tese, e continuo nela enquanto não tiver razões para 
pensar diferente. A corrida pelos recursos é estrategicamente 

mais forte. Ela consegue utilizar os outros três elementos, as 
nossas dissidências históricas, as nossas discrepâncias sociais 
e a presença de um descontentamento interno em termos de 
prática do islão, para reorientar os interesses económicos na 
região a seu próprio favor”, fundamentou.

O orador diz não entender quem, dentro e fora de por-
tas, tira benefícios da situação, mas “não consigo pensar que 
a Total esteja completamente alheia e completamente sem 
responsabilidades no que está a acontecer em Moçambique”. 
Aponta para a existência de uma “teatralização”, atrás da qual 
alguma coisa foi pensada para tirar “um bem maior”, vincan-
do que “não consigo imaginar que as multinacionais sejam 
incapazes de criar mecanismos de defesa para proteger os in-
vestimentos que fazem”.

A explicação de Severino Ngoenha vai ao encontro da 
tese da “mão externa”, que é também defendida pelo Governo, 
mas não iliba as elites nacionais, por entender que o que está 
a acontecer em Cabo Delgado “tem, necessariamente, algu-
ma parte de cumplicidade da parte interna do nosso Estado”, 
concluiu.

O filósofo lembra que os interesses naquela zona não se 
cingem aos hidrocarbonetos, havendo outros recursos ape-
tecíveis, para lá de negócios ilícitos, como o tráfico de drogas, 
para os quais é conveniente que a região seja um “espaço de 
conflito”.

 
Americanos entram e não saem

Com a mesma obsessão com que se procura explicar a 
guerra que grassa em Cabo Delgado, também se debate so-
bre quais seriam os melhores caminhos para pôr termo ao 
problema. Até agora, o Estado tem recorrido exclusivamente 
à via militar, opção que encontra explicação na ausência, do 
outro lado, de um interlocutor claro para possível diálogo.

Ora, a opinião pública defende que as Forças de Defesa e 
Segurança não estão preparadas para fazer face ao terrorismo, 

tomando como exemplo as várias derrotas impingidas pelo 
grupo jihadista no Teatro Operacional Norte (TON). O as-
salto a Palma, coração dos mega projectos e, provavelmente, 
o distrito com maior contingente militar em Moçambique, dá 
consistência ao argumento.

Severino Ngoenha subscreve a ideia e afirma que o nosso 
Exército foi se fragilizando ao longo dos tempos. “Tivemos 
a guerra dos 16 anos, que demonstrou que o nosso Exército, 
que nós consideramos vitorioso contra os portugueses, afinal 
de contas, não era tão forte quanto isso. Quando acabou essa 
guerra, os Acordos de Paz previam, entre outras coisas, de-
sarmar o Exército nacional, o que quer dizer que ficou ainda 
mais fraco do que era durante os 16 anos”, explicou.

“Não consigo pensar que a Total esteja 
alheia ao que acontece”
O terrorismo em Cabo Delgado coloca 

Moçambique no topo da agenda me-
diática nacional e internacional. Simul-
taneamente, o fenómeno figura entre os 

assuntos mais estudados e debatidos por académicos 
nos mais diferentes fóruns científicos, quase sempre 
na tentativa de se encontrar explicações plausíveis 
para a situação. Num webinar organizado pelo Insti-
tuto de Estudos Sociais e Económicos (IESE), o filó-
sofo Severino Ngoenha mostrou-se convicto de que 
a corrida pelos recursos é a principal razão da guer-
ra, sublinhando não acreditar que a Total não tenha 
responsabilidades no que está a acontecer.

Salta a vista a ausência da Presidente da Tanzânia da reunião da dupla troika

Texto: Amad CandaD&F

TERRORISMO EM CABO DELGADO

Continua na Pag 05

Severino Ngoenha é dos intelectuais mais activos de 
Moçambique
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Sem união na SADC, Ngoenha antevê lutas mais duras

Anúncio publicitário

Toda a gen-
te fala disso 

como se fosse uma 
coisa real, mas qual 
é a força do Exército 
zimbabweano de-
pois de 20 anos de 
sanções económi-
cas que o governo 
de Mugabe teve?”

Apesar de reconhecer a incapacidade interna, o Reitor da 
Universidade Técnica de Moçambique (UDM) não vê com 
bons olhos uma eventual intervenção militar do ocidente. 
Assinala que “os americanos, onde entram não querem sair, a 
guerra do Japão acabou em 1945, a guerra na Europa acabou 
em 1945, e eles não querem sair”, alertou, lembrando o velho 
interesse dos Estados Unidos da América por Nacala.

Incapacidade regional

Quando se fala cada vez mais de uma possível interven-
ção da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC) em Moçambique, sobretudo depois da reunião da 
dupla troika havida há duas semanas em Maputo, Severino 
Ngoenha é céptico em relação à real capacidade dos exércitos 
dos países membros da SADC. Debruça-se particularmente 
sobre os dois exércitos tidos como os mais pujantes, e sugere 
que, afinal, podem não ser tão fortes como se supõe.

“Nós tivemos uma força militar muito forte no Zimba-
bwe, nos tempos de Ian Smith. Mas recordem-se que Zimba-
bwe esteve 20 anos sob sanções internacionais, e se os milita-
res treinados, na altura, tinham 30 anos, hoje têm 50. Então, o 
que é o Exército zimbabweano? Toda a gente fala disso como 
se fosse uma coisa real, mas qual é a força do Exército zimba-
bweano depois de 20 anos de sanções económicas que o go-
verno de Mugabe teve?”, questionou o professor, que encontra 
problemas quase similares nas tropas da terra do rand:

“Não há dúvidas que é superior ao Exército moçambi-
cano. Porém, o essencial do Exército do Apartheid era feito 
por brancos que saíram do Exército, que envelheceram. Não 

havia pilotos negros, não havia comandantes ou generais ne-
gros, não havia homens da marinha negros. O que é que o 
Exército sul-africano fez nos últimos anos para ter uma força 
capaz de fazer frente aos jihadistas?”, desmistificou.

 
“Moçambique tem muitos adversários na região”

Com imensas dúvidas e receios em torno de eventuais 
parceiros de Moçambique no combate ao terrorismo, Seve-
rino Ngoenha tem uma ideia mais clara do que deve ser feito, 
no contexto da SADC, com vista a tornar o bloco regional 
mais forte. Tudo passa pela união, o que, na opinião do pro-
fessor catedrático, significa redefinir as bases sobre as quais o 
organismo foi fundado, que estimulam a competição.

Por culpa desse espírito de competição, “hoje Moçambi-
que tem muitos adversários na região”, observa, para, de segui-
da, sustentar com exemplos: “A Swazilândia – actual eSwatine 
– diz que Namaacha, Boane e até Matola lhe pertencem. Hoje 
é com a Tanzânia que tens problemas no norte, com África 
do Sul não precisamos dizer, eles abrem as comportas quando 
querem, expulsam os nossos emigrantes quando querem”.

Defende o docente que a SADC tem que repensar muito 
bem o que quer, advertindo que, se quiser ser uma região de 
competição, como nos moldes actuais, “vamos deixar passar 
bandidos, jihadistas para desestabilizar outros países da zona”. 
O ideal, explica Severino Ngoenha, é “criar uma maior uni-
dade regional na defesa dos nossos próprios interesses”, o que 
pressupõe partilha de bens que a região tem. Sem isso, “vamos 

enfrentar conflitos mais duros e mais duradouros”, adverte.

“Não somos pacíficos, somos passivos”

De 1964 a esta parte, Moçambique foi palco da Luta 
de Libertação Nacional, da guerra dos 16 anos, daquilo 
a que se convencionou chamar tensão político-militar 
e, presentemente, da insurreição terrorista em Cabo 
Delgado, bem como dos ataques perpetrados pela auto-
-proclamada Junta Militar da Renamo, na zona central 
do país.

Mas antes disso, houve outros conflitos, como o que 
foi movido pelo imperador de Gaza, Ngungunhane, em 
resistência à ocupação colonial portuguesa. Trata-se de 
um recorde negativo – pelo menos no contexto regional 
– e que coloca Moçambique no mapa dos países em que 
mais conflitos armados se desenrolam.

Nas palavras do Reitor da UDM, “não há ninguém 
na nossa região que possa exibir tantos troféus de uma 
história de guerra e de mortes como Moçambique”. 
Prossegue referindo que a paz constitui espaços inter-
médios numa história essencialmente feita de morte de 
homens, de corte de cabeças de pessoas, de fuga de in-
divíduos e de desestruturação de populações.

Tendo em conta essa trajectória marcada por atritos, 
o professor catedrático rejeita o rótulo de

“pacífico”, que muitas vezes é colado aos moçambi-
canos, esclarecendo que, na verdade, “somos passivos”.
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SADC não vai  enviar 
tropas a Cabo Delgado

A Cimeira Extraordinária da Dupla 
Troika da Comunidade dos Países 
da África Austral (SADC), realiza-
da há semanas em Maputo, trouxe 

expectativas de que venha a haver uma inter-
venção militar regional em Cabo Delgado. Na 
verdade, não é bem assim, e quem o diz é o 
especialista em relações internacionais Paulo 
Wache. O académico esclarece que a SADC li-
mita-se a dar uma espécie de autorização aos 
países membros para que, querendo e poden-
do, apoiem Moçambique.

Reunidos há semanas na capital moçambicana, os 
líderes que compõem a Dupla Troika da SADC deter-
minaram a criação de uma equipa técnica que deverá 
viajar para Cabo Delgado para avaliar a situação in 
loco. No final, a missão deverá produzir um relató-
rio contendo, entre outros elementos, o tipo de aju-
da mais adequado para Moçambique no combate ao 
terrorismo.

Está, no entanto, hipotecada a possibilidade de 
haver intervenção militar directa do bloco regional, 
defendeu Paulo Wache, em entrevista exclusiva con-
cedida ao Dossiers & Factos. À partida, Wache refere 
que a SADC não tem forças armadas para fazer uma 
intervenção, pelo que a sua acção não vai para além da 

emissão de aval para que os países membros se envol-
vam no processo de combate ao terrorismo. Esta é a 
fase que o analista descreve como “multilateral”.

“Daí em diante, portanto, depois da autorização 
da SADC, começa a parte bilateral, uma fase em que 
Moçambique e os Estados da SADC podem concre-
tizar o apoio”, explicou o académico, lembrando que, 
apesar de a agremiação não obrigar nenhum país a 
se envolver na busca de soluções, é importante que 
seja ela a autorizar este tipo de apoios, até para evitar 
embaraços.

“Já aconteceu um fenómeno parecido na República 
Democrática do Congo, em que Zimbabwe, Namíbia 
e Angola enviaram tropas, mas a SADC não se tinha 
pronunciado. A SADC deplorou e pediu para que os 
Estados voltassem”, recordou.

As várias proveniências dos jihadistas

Em Dezembro último, na apresentação do infor-
me geral sobre o estado da Nação, o Presidente da 
República fez menção às zonas de origem dos terro-
ristas que actuam em Cabo Delgado. Para além de 
moçambicanos, há, segundo Filipe Nyusi, quenia-
nos, tanzanianos, somalis, malawianos, entre outras 
nacionalidades.

Para Paulo Wache, a presença de diferentes nacio-
nalidades pode dar-nos, erradamente, a percepção de 
que os países de proveniência são apoiantes do terro-
rismo, quando, na verdade, a nacionalidade está longe 

de ser o vínculo mais importante na perspectiva dos 
insurgentes.

“Eles não são actores que obedecem a comandos 
de um Estado, são actores que obedecem a comandos 
filosóficos. Neste caso, o instrumento que se usa para 
a radicalização é um instrumento religioso e não na-
cional. Não estão a lutar pela soberania de um país, es-
tão a lutar pela soberania de uma identidade religiosa, 
com base numa corrente dessa mesma religião. Não é 
todo o islamismo que está lá dentro”, vincou.

De acordo com Wache, a identificação das nacio-
nalidades dos envolvidos, embora errada “do ponto de 
vista de identidade”, é correcta “sob ponto de vista de 
Estado” e deve, aliás, servir de alerta para os respecti-
vos países de que são oriundos.

“Significa que esses [os terroristas estrangeiros], se 
forem bem corridos daqui, podem ir instalar-se nos 
seus próprios países”, pelo que, defende o nosso inter-
locutor, a ameaça é regional.

A rejeição dos moçambicanos na Tanzânia

Ultimamente, muito se tem falado do pretenso mau 
clima nas relações entre Moçambique e Tanzânia, com 
o recente repatriamento dos nacionais que fugiam de 
Palma a legitimar a percepção de que os tanzanianos 
estarão de costas voltadas com Moçambique.

Para Paulo Wache, não é nítido que a decisão de 
repatriar os refugiados tenha sido tomada pelo gover-
no central, sugerindo que pode ter sido uma “posição 
operacional” por parte da força que guarnece a fron-
teira, até por questões de segurança, considerando que 
entre os populares poderia haver terroristas.

Ainda assim, não entende o silêncio das autorida-
des tanzanianas. “Era possível que a Tanzânia entrasse 
em contacto com o Governo moçambicano, através da 
embaixada, para encontrarem um melhor mecanismo, 
do que, unilateralmente, mandar embora os cidadãos”.

Refira-se que a nova presidente da Tanzânia não 
esteve presente na dupla troika de Maputo, tendo en-
viado um representante. O seu antecessor, o falecido 
John Magufuli, esteve no poder durante seis anos e 
nunca visitou Moçambique.Paulo Wache leciona na Universidade Joaquim Chissano, antigo ISRI

Texto: Quelto JaneiroD&F

“Eles não são 
actores que obe-

decem a comandos de 
um Estado, são acto-
res que obedecem a 
comandos filosóficos. 
Neste caso, o instru-
mento que se usa para 
a radicalização é um 
instrumento religioso 
e não nacional.

GARANTE PAULO WACHE
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Como sempre, a linhagem desta coluna 
tem se destacado do mesmo modo, para 
enaltecer o preponderante papel da mu-
lher moçambicana no desenvolvimento 
do país.

E porque ainda estamos no mês da mu-
lher moçambicana, as homenagens não 
param e desta vez a enaltecer a J. Uamus-
se, mulher de fibra, corajosa, com espírito 
de batalha e inspirador para tantas outras.  

A cada dia que passa, ao nascer do sol, 
testemunha-se com os próprios olhos 
"mamanas" com bacias de badjias e cha-
muças sobre a cabeça, sentadas numa das 
esquinas das várias cidades e subúrbios 
do país, debaixo do sol, chuva, frio e até 
de intempéries, tudo isso se sacrificando 
para o sustento das suas famílias. Outras, 
com as suas bancas de frutas, estão aqui e 
acolá, sentadas desde o nascer ao raiar do 
sol, para garantir a alimentação e educa-
ção dos filhos.

J. Uamusse é uma mulher humilde, ba-
talhadora e empreendedora, pelo que o 
seu esforço titânico, delicadeza, paciência, 
atenção e respeito, acima de tudo, na for-
ma com tem tratado os seus clientes é de 

louvar. Ela faz negócio de refeições, con-
cretamente de hambúrgueres.

Logo pela manhã, os seus olhos denun-
ciam sonolência, pois está claro que para 
servir melhor ao cliente o seu saboroso 
hambúrguer, deve, de facto, sacrificar as 
noites de repouso. Tal como não é fácil e 
diante da concorrência, este grande Jornal 
Dossiers & Factos garantir aos moçambi-
canos e ao mundo a informação de Janeiro 
a Dezembro sem interrupção de nenhu-
ma edição, para J. Uamusse também não 
é tão simples assim garantir à clientela, de 
segunda a segunda, o seu delicioso ham-
búrguer, tal como não é nada fácil para 
aquelas “mamanas” que pela madruga-
da e em meio a perigo iminente estão lá 
nos seus quintais, preparando as badjias e 
chamuças.

Muitas vezes, para quem vê de longe, 
cogita que isso seja fácil, o que, de outro 
modo, exige esforço, empenho e dedica-
ção. É bastante elogiável que Joana Uamus-
se e tantas outras mulheres batalhadoras 
levantem e vão à luta, aliás, a luta de todos 
nós. Isto é o que se chama, também, eman-
cipação e empoderamento da mulher mo-

çambicana. Heroína não é somente aquela 
mulher guerreira que no meio das matas 
lutou pelas suas liberdades, pelo seu povo 
e sua pátria, mas também a Joana, que para 
além do empenho, a qualidade da refeição, 
preparada com zelo e profissionalismo, faz 
com que seja bastante concorrida.

Aliás, ser bom profissional é a base 
do sucesso, quando também conjuga-
do com humildade, o que faz desta mu-
lher moçambicana de capulana e lenço e 
outras desta pérola do Índico motivos de 
admiração.  

Quando se fazem as coisas por amor, 
Deus vê isso e a lei do retorno nunca falha, 
mulheres como J.Uamusse irão prosperar, 
pois a forma como esta mulher, lá no bair-
ro T-3, se empenha é incrível. J. Uamusse, 
esta reflexão e homenagem é dedicada a si.

Às mulheres moçambicanas, não vejo 
outros prémios a atribuir, em conjunto 
com tantas outras mulheres moçambica-
nas batalhadoras se não este, o de enalte-
cer o contributo que elas têm dado para a 
sociedade em geral. 

Feliz Mês da Mulher
Previna-se da Covid-19

Joana Uamusse, uma heroína, uma 
batalhadora

XIPHEFUXIPHEFU

Mateus Licusse  |  mlicusse@gmail.com

OPINIÃO 

Anúncio publicitário
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Palma, a fúria de uma guerra sem 
rosto! (1)

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 

Palma, o centro do terror, destruição, morte 
e medo. Reflexo de caras de homens sem pie-
dade, cuja alegria é sinónimo do sofrimento e 
gritos do povo indefeso sem culpa. Um povo 
sujeito à tristeza apenas porque vive em zonas 
de predominância de recursos naturais, e outras 
razões que apenas os terroristas podem explicar.

Palma era uma terra de esperança para a 
juventude moçambicana, a curiosidade de lá 
chegar em busca de oportunidades de emprego, 
negócio tirava sono a muitos moçambicanos, 
aqueles que sempre sonharam com melhores 
dias na sua vida. Muitos foram os jovens que 
desapareceram durante a violenta acção dos 
terroristas, porque se fizeram à Palma, numa 
aventura em busca de emprego.

Quem ontem te viu, Palma, hoje não tem co-
ragem de lá voltar e  olhar-te tantas vezes, pelo 
espectro de destruição total a que os terroristas 
te sujeitaram. Quem viveu os horrores daque-
la fatídica noite, em que o terrorismo mundial 
deixava bem patente os seus mais cruéis apetites 
perante a humanidade, teve a evidência de se-
rem inimigos da paz e do desenvolvimento. Pro-
varam que seu principal objectivo é provocar a 
desestabilização, retardar o desenvolvimento 
que Palma experimenta, graças aos recursos 
minerais que Deus quis que se localizassem na-
quele espaço do nosso país.

Intimidam e provocam pânico às popula-
ções, beneficiárias dos projectos que despontam 
naquele ponto da província de Cabo Delgado, 
criando situações de milhares de deslocados, 
acrescendo o número de moçambicanos ne-
cessitando de ajuda e solidariedade nacional e 
internacional, mais crianças órfãs sem possibili-
dade de aprenderem o ABC, porque sua escola 
foi destruída ou incendiada, seu professor bar-
baramente assassinado ou sequestrado, crianças 

sem certeza do que o futuro as reserva.
Perdemos pistas de muitos jovens, em algu-

mas aldeias, vilas e cidades, porque, afinal, se 
aventuraram para Palma, uma terra até então 
desconhecida, actualmente terra dos sonhos 
de muitos moçambicanos em idade labo-
ral activa. Muitos foram sem dizer adeus aos 
seus próximos, e de lá para cá nunca mais se 
ouviu falar deles, por culpa dos sanguinários 
terroristas.

Muitos moçambicanos, armados em aca-
démicos, levantaram falsos testemunhos, ale-
gando serem resultados de um estudo sobre 
as motivações da guerra em Cabo Delgado, 
destacando-se as motivações tribalistas; rei-
vindicação de oportunidades económicas e 
políticas; ora porque é a juventude maconde 
que reivindica a falta de oportunidades de em-
prego, e o esquecimento a que estão votados.

Quando esses jovens destroem empreendi-
mentos que os dariam emprego, saqueiam e as-
sassinam pessoas que as viram nascer, algumas 
das quais seus parentes, destroem e incendeiam 
instituições públicas, incluindo escolas onde 
seus filhos iriam formar-se, hospitais onde eles 
seriam tratados diversas enfermidades, que va-
lia ganham dessa revolta esses jovens?

Esses jovens revoltosos possuem uma ca-
pacidade financeira que os permite adquirir 
armamento bélico, incluindo radares, navios 
e barcos. Olhando para esse potencial militar, 
a dúvida que não quer calar é: de que mais se 
queixam, possuindo toda uma estabilidade 
económica/financeira de que outros jovens 
tanto necessitam para iniciar a vida?

Os autores das supostas pesquisas, feitas 
num passado recente, são os mesmos que hoje 
levantam vozes defendendo a presença de for-
ças externas para ajudar os moçambicanos 

a combater os terroristas. Vozes de gente sem 
auto-estima. Qual é a proveniência da força que 
ajudou os moçambicanos a rechaçar os terroris-
tas em Palma?

Qual seria a tribo com uma estabilidade fi-
nanceira a ponto de adquirir navios para abas-
tecer os seus guerrilheiros e arrumá-los até aos 
dentes de forma sofisticada, que até superam o 
Exército governamental? O armamento que os 
terroristas têm exibido, mesmo a Renamo, em 
16 anos de guerra, não chegou a tê-lo.

Uma guerra movida e alimentada por forças 
externas, donas dos navios e barcos que abaste-
cem os terroristas em material bélico, para estes 
matarem e destruírem selvaticamente em Mo-
çambique. Qual é o país que fornece apoio aos 
terroristas, para os demais merecerem confian-
ça do Governo moçambicano e serem convida-
dos para apoiar em homens no combate.

Há vozes nas grandes cidades moçambicanas 
que alimentam a guerra em Cabo Delgado, em 
nome de representar e defender interesses dos 
moçambicanos. Para além das armas que ma-
tam em Cabo Delgado, há vozes também ter-
roristas, que constantemente barafustam, e em 
troca recebem dinheiro, também do exterior, de 
onde receberam dólares para defender a inter-
venção de algum exército para ajudar os mo-
çambicanos a combater os bandidos que aterro-
rizam a população de Cabo Delgado.

São vozes de pessoas que levam uma vida 
de luxo, e o povo que dizem defender a sofrer 
de fome, nudez e pobreza absoluta, e os esper-
tos com lábios brilhantes de tanta gordura, de 
tanto bem passarem a vida à custa da mentira 
e aparente honestidade mercenária. É difícil ter 
agenda para o desenvolvimento de Moçambi-
que, com homens e mulheres vestidos de pele 
de ovelha, quando são autênticos lobos.

Anúncio publicitário
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O drama dum padrasto sem escrúpulos – Sara a 
mãe que passou a ser rival. Parte I

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

Anúncio publicitário

Não é todos os dias que de repente viramos filhas 
das nossas filhas. Sara, senhora de idade com um nú-
mero de quatro filhos, sendo a primogénita Rute, uma 
menina, na altura dos factos, com 13 anos de idade, 
e outros três rapazes viviam com esta mulher num 
verdadeiro ambiente de angústia e tristeza. O pai dos 
quatro, e por iniciativa própria, terá convidado a famí-
lia para afirmar que sua relação com Sara estava abai-
xo e que a família devia abandonar aquela casa. Um 
encontro cujas decisões não foram acordadas e nada 
restava ao senhor João senão pegar em sua camisa e 
desfazer-se da família. Sara ainda alimentava alguma 
esperança de ver seu marido de volta, o que não che-
gou a acontecer.

Vida dura para Sara e seus quatro filhos, negócios 
de bolinhos aqui e acolá e uma renhida luta para que 
seus filhos mantivessem a escola como prioridade bá-
sica. A família pouco a pouco ia se erguendo e novas 
esperanças davam sinal de aparecer. Sara já podia, e 
mesmo com o parco salário, colocar comida na mesa 
dos filhos e educá-los à sua maneira. E a sorte foi o 
facto de João, mesmo com a sua fúria, não ter pensa-
do ou insistido em tirar a família da casa. Não se sabe 
se terá sido sorte, mas Sara passa a conhecer o Luís, 
homem solteiro que vivia no quarteirão depois do 
da Sara. Só Luís, o mecânico da zona, simpatiza com 
Sara, e menos e mais tempo, ele pediu para que Sara e 
seus filhos arrumassem suas trouxas e passassem para 
a casa dele. Uma notícia animadora e encorajadora, 
considerando a diferença dos imóveis. Lá no João, casa 
como tal era só o nome, considerando que nos dias de 
chuva e vento, a família passava noites a construir do 
que propriamente dormir.

O João abandonou aqueles sete barrotes e oito cha-
pas rotas e com uma porta que maçada não dava aos 
cães e gatos da zona. Ao reparar para o convite do sr. 
Luís, de alguma forma, pensou ter sido mesmo para 
minimizar o sofrimento de uma amiga que, para ele, 
podia ser uma grande mulher com o peso dos seus 
quatro filhos nas costas. O sr. Luís mostrou-se nes-
te primeiro acto ser cumpridor do ditado que diz: "a 
hortaliça é arrancada com a sua própria abóbora". 
Assumiu os quatro filhos, e, como referido, a Rute, a 
menina dos 13 anos, já assumia algumas actividades 
de casa, incluindo o vaivém para ir dar marmita ao 
papá Luís.

Tempos se foram, a garota crescendo, até que Sara 
entende estender seus negócios para a vizinha Repú-
blica do Zimbabwe. Sara, e com recursos reforçados e 
provenientes desta sua nova relação, podia fornecer à 
pacata vila Pery objectos de beleza nunca antes vistos 
nesta banda. Zimbabwe começa a iluminar casas e ins-
tituições com artigos de adorno de extrema qualidade. 
Sara precisa apenas de ter 3 a 4 dias cruzando a fron-
teira dos dois países irmãos. Neste período de longas 
viagens, onde, algumas vezes, camionistas serviam de 
socorro, Sara foi sempre mulher com foco. Não foram 
poucas as vezes em que naqueles carros com camas 
dentro ela sofreu assédio dos drivers. Não foram pou-
cas as vezes em que aqueles bichos avariaram em ple-
na marcha e cozinhas e casas de banho tiveram que 

ser improvisados sob o olhar atento dos xiguevengos 
dos motoristas. Sara resistiu a tudo isso, mas o que não 
sabia era que o sr. Luís, seu esposo, tinha comprado 
outros olhos. O padrasto da Rute tinha conseguido 
um tipo de olhos que lhe faziam sentir ou ver a Rute 
de uma forma bem diferente. Luís começava com al-
gum tipo de aliciação da menina Rute, pedindo, por 
exemplo, para que em algumas ocasiões lhe fizesse 
massagem no quarto, quando a mãe não estava.

O Luís mandava aquela pequena e inocente meni-
na para que tomasse conta da higiene das suas roupas 
íntimas. Nos intervalos na oficina, o sr. Luís escorra-
çava todo o mundo e ficava trancado no pobre escritó-
rio com a menina. O aproveitamento escolar da Rute 
começa a ter um revés, e os professores nem com isso 
ficaram atentos à situação, até que um dia, Margarida, 
contínua daquela escola secundária, alertou ao profes-
sor sobre algo inédito na menina.

Rute fora encontrada na casa de banho dos rapa-
zes, uma clara estratégia de fugir, ou seja, dar menos 
percepção sobre sua intenção. Rute encontrava-se 
naquele recinto escolar coberta de vómitos e chorava 
copiosamente, até que a senhora contínua se aperce-
beu da existência de uma voz anormal naquela casa de 
banho masculina.

Margarida, que deu a primeira assistência à Rute, 
terá logo concluindo que os sintomas apresentados 
pela menina são de uma gravidez, o que não hesitou 
em contar aos seus professores próximos. Rute estava 
grávida e o Luís era o responsável, ela confirmara que 
seu padrasto, na ausência da mãe, convida-a a passar 
noites na cama da mãe e que, por várias vezes, fora ela 
vítima de exploração sexual pelo pai. A escola ficou 
sentida, Sara, como mãe, foi notificada, mas para a in-
felicidade dos notificantes, continuava esta na terra de 
Mugabe nas suas habituais compras. 13 anos, 8ª classe 
e grávida é o rescaldo da primeira parte da história 
da Sara e sua filha, que, na próxima edição, promete 
muita tinta e emoção.

__________
Na luta contra a COVID-19, o cumprimento das 

medidas de prevenção tem estado a trazer alguns re-
sultados encorajadores. Estamos a reduzir o número 
de novas infecções assim como o número de óbi-
tos. Está de parabéns o povo moçambicano por este 
comprometimento.

Não se esqueça, lave as mãos com água e sabão, use 
a máscara de protecção facial, evite aglomerados, use 
a etiqueta da tosse ao tossir e fique em casa, porque o 
nosso maior valor é a vida!

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Matilida usou pistola na cama para o 
marido não pedir sexo (1)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Sim, não é Matilde, mas sim Ma-
tilida, nome fictício que atribuo  à 
personagem da história de hoje, que 
buscamos numa família de jovens, 
que passamos a descrever: o marido 
faz “conta própria” e actua em várias 
áreas, enquanto a esposa conseguiu, 
finalmente,  formar-se em Matalane, 
como agente da Polícia da República 
de Moçambique.

 Este casal, conforme ficámos a sa-
ber, vive em comunhão de bens pas-
sam já 12 anos, mas nunca foi feliz. 
Aliás, apesar de, durante estes anos 
todos de relação, o casal ter gerado 
três filhos, o ambiente que se vive no 
seio do lar é, e sempre foi, de verda-
deira turbulência.

 Por conta disso, a  família de am-
bos sempre procurou ajudar, para 
que fossem ultrapassados os pro-
blemas que o casal enfrentava, mas 
todo o esforço redundava em fra-
casso. Ao que nos consta, Matilida, 
mesmo antes de assumir o compro-
misso do lar, sempre foi uma miú-
da/mulher com muitas acelerações, 
com um comportamento que indi-
ciava que as saias ainda não estavam 
seguras. 

Matavele - nome fictício que atri-
buímos ao marido da Matilida - sa-
bia desses comportamentos. Mas 
sempre acreditou que, assim que 
passassem a viver juntos, as coisas 
poderiam mudar para melhor. A 
verdade é que esse pensamento não 
passou de um engano, até porque 
Matilida nem sequer chegou a in-
terromper as ligações amorosas que 
sempre teve com diferentes homens. 
O máximo que fez foi tentar escon-
der do marido que continuava com 

aquelas práticas condenáveis.
 Mas, tal como nos ensina o adágio 

popular, "caju podre cai sozinho". A 
verdade não demorou e veio à tona. 
Carros de seus amantes passaram 
a frequentar a zona residencial da 
Matilida, atitude que deixou desa-
gradadas as senhoras do quarteirão, 
que viam na Matilida uma mulher 
que não dignificava as donas de la-
res, por levar amantes para a zona.

 Aproveitando-se dos dias em que 
não tinha qualquer ocupação, os 
referidos amantes calculavam, em 
coordenação com ela, claro, o mo-
mento certo para que a fossem tirar 
de casa, levando-a para as barracas, 
passando, posteriormente, pelas fa-
mosas guest houses.

 No entanto, a dado passo, Mata-
vele apercebeu-se de que lhe esta-
va a ser “cortado o casaco”. Então 
decidiu, com a ajuda de alguém 
próximo, montar uma emboscada 
contra a sua mulher. A emboscada 
deu certo, Matavele surpreendeu a 
esposa em local impróprio, ou seja, 
na guest house, onde se encontrava 
com os amantes.

 Aí, o pior só não aconteceu por-
que os trabalhadores do referido 
estabelecimento trataram de escon-
der a Matilida, fazendo-a fugir pela 
porta traseira, uma saída estrategi-
camente instalada para esse tipo de 
situações. Matavele, quando chegou 
à casa, encontrou sua mulher em 
correrias nas panelas, como quem 
não tivesse passado por situação de 
risco de ser apanhada em flagrante 
pelo marido. 

As características de Matavele são, 
praticamente, de um homem calmo, 

que não opta muito pelo barulho. 
Sendo assim, à sua chegada à casa, 
não fez qualquer pergunta à mulher, 
deixou que as coisas se revelassem 
por si.

Enquanto isso, Matilida, através 
de um amante seu, por sinal oficial 
superior da PRM, acabou conseguin-
do vaga para que ela ingressasse no 
curso básico da PRM, em Matalane. 
Todo o expediente foi tratado sem o 
conhecimento de Matavele, que só 
foi informado sobre a novidade um 
mês antes do início da formação.

 Mesmo assim, Matilida não dei-
xou de extorquir o seu marido. Na 
primeira fase, pediu que o marido 
lhe desse cinco mil meticais, que, 
supostamente, serviriam para pa-
gar a pessoa que estava a facilitar o 
processo de ingresso ao curso. Dias 
depois, foi a vez de exigir outro di-
nheiro, alegadamente destinado à 
regularização de diferentes tipos de 
documentos. 

Estes todos cenários surgem num 
ambiente de convivência não reco-
mendável para um casal, com discus-
sões constantes entre ambos, haven-
do, no entanto, dias em que o marido 
regressava à casa antes da mulher 
voltar dos passeios. Vezes sem con-
ta, o marido chegava e preparava o 
jantar e ia à mesa com os três filhos, 
antes da mulher regressar.

 Como se pode depreender, a si-
tuação veio a piorar depois que Ma-
tilida passou para a formação na es-
cola da PRM.

A triste saga do casal Matavele e 
Matilida continua. E o estimado lei-
tor vai descobrir o que aconteceu na 
próxima edição
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Hipólito Couto, presidente do Partido de Unidade Nacional (PUN)

Há muita coisa que o Governo esconde sobre Cabo 
Delgado

Texto: Lídia Cossa
Fotos: Albino Mahumana

D&F

“A maioria dos extraparlamentares é 
frelimista”
“Desaparecido” da arena política, o pre-

sidente do Partido de Unidade Nacio-
nal (PUN), Hipólito Couto, deu uma 
entrevista ao Dossiers & Factos, na 

qual aborda diversas questões de interesse 
nacional. Olhando para o actual xadrez po-
lítico, Couto considera que em Moçambique 
não há oposição capaz de fazer face à Frelimo, 
acrescentando que a maior parte dos partidos 
políticos extraparlamentares está ao serviço 
do partido no poder. Sobre Cabo Delgado, o 
político diz haver envolvimento de algumas 
elites nacionais.

ACUSA PRESIDENTE DO PUN

“Estão murchos, apagados”. É assim que Hi-
pólito Couto caracteriza os partidos extraparla-
mentares em Moçambique. Também ele presi-
dente de um partido sem assento no Parlamento, 
Couto acusa seus pares de estarem, de forma 
dissimulada, ao serviço do Partido Frelimo, que 
governa o país desde a Independência Nacional.

 “Yaqub Sibindy, Miguel Mabote, João Mas-
sango, Balate, Banze são todos da Frelimo, esses 
recebem dinheiro da Frelimo”, atira o presidente 
do PUN, acrescentando que, “mesmo nas elei-
ções passadas, Caifadine Manasse, o porta-voz 
do Partido Frelimo, reuniu-se com eles para dar-
-lhes dinheiro para aparecerem publicamente a 
dizer que as eleições foram livres, justas e trans-
parentes, para que as pessoas dissessem: ‘até a 
oposição aceitou a vitória da Frelimo’, sendo que 
foi roubo”, explicou.

De acordo com o nosso interlocutor, esse 
tipo de situações enfraquece a oposição, e, como 
agravante, está a suposta falta de união dos ex-
traparlamentares. “Não há entendimento, nunca 
chegamos à conclusão de fazer uma coligação 
porque há uma parte que, por detrás, está co-
nectada à Frelimo. Outra coisa é que, quando se 
faz coligação, todos querem estar na cadeira do 
líder”.

Sobre a Renamo, Couto diz estar órfã de li-
derança, e argumenta: “Ossufo Momade, mes-
mo como deputado, não conseguia falar, ele não 
sabe nada de política, por isso não tem como 
liderar um partido. Ossufo Momade não é polí-
tico, não entende nada de política. Um político, 
um presidente de um partido como a Renamo 
tem que aparecer, não é só aparecer em tempo de 
campanha, não. Ele não se reúne, não fala, não 
aparece... é líder este?”, questiona.

 Na ocasião, perguntámos ao presidente do 
PUN quem seria o líder ideal para a perdiz, ao 
que respondeu:

“Nesta altura, não vejo quem possa liderar 
a Renamo, está mesmo debilitada. Nem Elias 
[Dhlakama] é capaz, até porque está aliado à Fre-
limo”, analisou o político, que teme que o mesmo 
venha a acontecer no Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM). 

“As possibilidades estão viradas para José Do-
mingos e Lutero Simango, mas Lutero vai estra-
gar o partido, ninguém gosta dele, já há descon-
tentamento mesmo antes de ser eleito. Lutero é 
prepotente, é tribalista, até porque todo o par-
tido é tribalista, a liderança gira em torno dos 
mandaus. Até o actual presidente do município 
da Beira é sobrinho de Lutero, partido que gira 
em torno de uma família não é bom, e piora por-
que todos querem liderar”, defendeu.

“Há uma mão moçambicana nos ataques em 
Cabo Delgado”

 Hipólito Couto abordou também um tema 
incontornável na actualidade, os ataques terro-
ristas em Cabo Delgado, que voltaram a preen-
cher quase por completo a agenda mediática, 
na sequência do “assalto” a Palma por parte dos 
insurgentes.

Para Couto, “não é possível que os insurgen-
tes conheçam todo o território e conheçam o 
programa de exploração daqueles recursos, até 
o programa dos militares... isso é suspeito!”. 
Como tal, está convicto de que algumas elites 
moçambicanas estão envolvidas na promoção 
daqueles actos bárbaros.

 Num outro desenvolvimento, o nosso inter-
locutor critica o Governo pela forma como está 
a gerir o conflito, apontando como primeiro 
erro uma suposta “acomodação” das Forças de 
Defesa e Segurança, desde 1992.

 “Militares nunca devem ficar parados no 
tempo à espera de uma guerra, mas as nossas 
tropas, desde 1992, com a assinatura do Acordo 
Geral de Paz, estavam adormecidas, só a pas-
sear. Noutros países, com ou sem guerra, os 
militares são regularmente treinados, mas os 
nossos esperam ouvir um tiro em algum sítio 
para voltarem a pegar nas armas, isso não faz 
sentido, militar deve estar sempre preparado”, 
atirou.

 Outro dos erros apontados pelo político é a 
estratégia de concentrar militares em pontos es-
pecíficos, “quando a insurgência vem de todos 
os lados”. Por outro lado, Hipólito Couto diz ser 
altura de o Governo aceitar ajuda internacional 
no combate ao terrorismo, por considerar que 
as nossas tropas não estão a conseguir.
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Conheça o plano de Calisto 
Cossa para travar o fenómeno

O problema das inundações é um 
dos maiores calcanhares de Aqui-
les dos munícipes da cidade da 
Matola. Em época chuvosa, assis-

te-se, ciclicamente, a casas e ruas alagadas, 
o que dificulta a locomoção dos cidadãos e 
precipita a degradação de vias de acesso e de 
outras infra-estruturas públicas e privadas. O 
cenário tira sono ao Conselho Municipal da 
Cidade da Matola, que já tem um plano para 
pôr termo ao problema. Para já, só falta di-
nheiro.

Ruas e casas alagadas, erosão, degradação das 
estradas e difíceis condições de transitabilidade. 
Este é o retrato que se pode fazer da cidade da Ma-
tola cada vez que chove, e com consequências gra-
ves. De resto, a edilidade reconhece isso mesmo, 
ao afirmar que, “desde o ano de 2000, verificam-se 
períodos de chuvas intensas que têm resultado em 
inundações, com perdas humanas e destruição de 
infra-estruturas públicas e privadas”, lê-se no es-
tudo e plano de saneamento e drenagem realizado 
pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento 
da Matola (EMAS).

 O documento recentemente tornado públi-
co assume que, “no processo de assentamentos 

populacionais, o sistema e formas de drenagem 
constituem um dos mais sensíveis problemas cau-
sados pela urbanização, tanto pela dificuldade de 
escoamento das águas pluviais, quanto pela inter-
ferência com os demais sistemas e infra-estruturas 
sociais”.

 O facto de não se dar a devida prioridade às 
infra-estruturas de drenagem de águas pluviais é 
apontado pela EMAS como um dos principais po-
tenciadores das inundações em vários bairros da 
cidade. Assim, diz a EMAS, “as infra-estruturas de 
drenagem acabam sendo tratadas de forma palia-
tiva, por projectos de engenharia elaborados sec-
torialmente, sem levar em consideração o uso e 
ocupação do solo, as características climáticas e os 
condicionantes do meio físico”.

 
“Ocupação desenfreada das bacias”

 
Matola é das cidades que mais cresce nos últi-

mos anos, dada a afluência de milhares de cida-
dãos, provenientes de outros pontos da província 
(e do país), com intuito de fixar residência ou im-
plantar projectos de desenvolvimento.

 De acordo com dados do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), do último censo geral da popu-
lação realizado em 2017, a cidade da Matola tem 
1.032 milhões de habitantes. Dez anos antes, ou 
seja, em 2007, tinha apenas 671 556 habitantes, 
quase a metade. Para o presidente do Conselho 

Municipal da Cidade da Matola, Calisto Cossa, 
este assinalável crescimento populacional resulta 
do facto de a Matola  ter-se tornado “apetecível”.

Só que o crescimento parece ter acontecido de 
forma desordenada, como assinala o estudo a que 
temos vindo a fazer referência. “Tem-se assistido 
à ocupação vigorosa e desenfreada das bacias e 
cursos de água, o que leva às inundações que, de 
forma cíclica, têm constituído uma grande preo-
cupação para o município da Matola”.

 O próprio edil assumira, em entrevista conce-
dida ao Dossiers & Factos a propósito dos 44 anos 
de elevação da Matola à categoria de cidade, que a 
ocupação dos espaços estava longe de ser a mais 
adequada no município sob sua gestão desde 2013.

 “O caminho da água é igual ao caminho do 
elefante, a água e o elefante não contornam, der-
rubam o que está em frente para poderem passar. 
Infelizmente, temos que reconhecer que houve 
ocupações e assentamentos informais, e, ao longo 
dessa configuração, havia bacias naturais de reten-
ção de água que foram sendo tomadas e, natural-
mente, a água, querendo passar, não encontra ca-

Em geral, são estes, de acordo com a EMAS, os 
factores que condicionam a drenagem e sanea-

mento na autarquia da Matola.
 
•         Forte expansão populacional, com ocu-

pação de linhas de água e agravamento de cau-
dais de ponta;

•         Potencial de crescimento na instalação 
de edifícios em altura e instalação de sistemas de 
drenagem e tratamento;

•         Alguma relevância de efluentes 
industriais;

•         Gestão de lamas e fossas sépticas de 
latrinas nas zonas baixas, com elevados níveis 
freáticos e inundáveis.

•         Controlo das descargas de lamas na 
ETAR do Infulene e gestão do sistema.

•         Em regra, muito limitados recursos 
da população a servir, para custear o serviço de 
saneamentoCalisto Cossa está agora atrás de financiamento para viabilizar o ambicioso plano

Dossiers & FactosD&F

 De acordo com 
dados do Institu-

to Nacional de Estatís-
tica (INE), do último 
censo geral da popula-
ção realizado em 2017, 
a cidade da Matola tem 
1.032 milhões de habi-
tantes. Dez anos antes, 
ou seja, em 2007, tinha 
apenas 671 556 habitan-
tes, quase a metade.

Inundações na Matola



13SEGUNDA-FEIRA 19 de Abril de 2021 DOSSIERS & FACTOS PLANO DE FUNDO

A edilidade quer que imagens como esta fiquem para a história

Firmino Guambe, vereador de Infra-estruturas no CMCM

minho, daí que procura sítio para se alojar e acaba 
se alojando nos quintais das casas”, vincou.

Esta questão, associada à insuficiência de reser-
vas para a retenção de águas, está na origem das 
inundações em boa parte dos bairros da cidade da 
Matola, com destaque para Matola Sede, Fomento, 
Liberdade, Ndlavela, Machava Km 15, Nkobe, Ma-
tola Gare, Siduava, 1º de

Maio, Singathela, Golhoza, Boquisso A e B, e 
Intaka, que são, de longe, os mais propensos.

Propostas de solução
 
Entre os vários caminhos a seguir para solu-

cionar o grave problema de saneamento na cida-
de que detém o maior parque industrial do país, 
a Empresa Municipal de Águas e Saneamento da 
Matola elenca quatro prioridades, designadamen-
te: construção de valas de drenagem, limpeza re-
gular das valas e bacias, requalificação das zonas 
das bacias e construção da Estação de Tratamento 
de Águas Residuais (ETAR) e da ETAR compacta.

 Relativamente às valas de drenagem, estão defi-
nidos como prioritários os seguintes troços: Canal 
C1 - conclusão do canal (troços Rua da Aviação-
-Igreja e Game-N2); canal C2 incluindo a elabo-
ração do projecto executivo; sistema de drenagem 
ao longo da Av. 3 de Fevereiro e a partir da sede do 
bairro Bunhiça; sistema de drenagem de Comane 
até ao Campo das Águias; sistema de drenagem de 
Km18 passando pelos fios até à linha de água do 
Estádio da Machava, excluindo o reassentamento 
e sistema de drenagem do Campo de Comane até 
Km 18. 

Igualmente, está prevista a reabilitação de qua-
tro bacias descritas como “importantes”. São elas 
a bacia de Bunhiça, incluindo reassentamentos 
da população (Mulumate), bacia de Liqueleva, 
bacia de "CMC" e bacia de Comane, incluindo 
reassentamentos. Os custos dessa operação es-
tão estimados em cerca de 70 milhões de dólares 
norte-americanos.

  
Vias de acesso poderão “respirar de alívio”

 O sector das estradas é daqueles que mais 
investimentos mereceu no “reinado” de Calisto 
Cossa, o que culminou com o aperfeiçoamento 
da ligação entre os diferentes bairros da urbe.

“Nós tínhamos problemas para chegar, por 
exemplo, a bairros como São Dâmaso ou Sin-
gathela, mas, hoje, de Patrice Lumumba até ao 
terminal temos uma estrada de acima de 4.5 
quilómetros asfaltada. Temos outra estrada de 
6.5 quilómetros, que parte de Patrice Lumumba, 
passa por Singathela e conecta Nkobe. A estrada 
já está lá e está sendo usada”, referiu, a título de 

exemplo, o presidente do Conselho Municipal 
da Cidade da Matola.

Calisto Cossa não tem dúvidas de que a che-
gada de cada vez mais famílias à Matola é pre-
cisamente consequência da melhoria da rede 
de estradas, e justifica: “veja que, em Muhalaze, 
quando iniciámos o projecto “a Matola que que-
remos”, só tinha quatro mil habitantes, mas hoje 
estamos com perto de 40 mil. Em Golhoza, só 
falávamos de dois mil habitantes, mas hoje esta-
mos com acima de 35 mil habitantes”.

A verdade, porém, é que a última época chu-
vosa, que se estendeu, como é habitual, de Ou-
tubro até Março, terá sido a mais “violenta” dos 
tempos mais recentes em Moçambique, em par-
ticular na província de Maputo, e teve impacto 
negativo sobre algumas das estradas recente-
mente construídas, deitando por terra os esfor-
ços empreendidos pela edilidade da capital pro-
vincial de Maputo.

A situação agrava-se porque o tráfego não 
para de aumentar. “Temos estradas que têm um 
limite, do ponto de vista de viaturas que devem 
circular nessas vias, e essa conjugação de facto-
res tem vindo a contribuir para a degradação das 
nossas vias. No entanto, estamos a trabalhar”, 
disse Firmino Guambe, vereador de Infra-estru-
turas no município da Matola.

Para minimizar os estragos provocados pela 
chuva, Guambe avançou que há, neste momen-
to, equipas no terreno a tapar os buracos. “Falo 
da via da rádio, das avenidas União Africana, 5 
de Fevereiro, 4 de Outubro (em alguns troços) 
e Joaquim Chissano, isso só para citar algumas 
vias em que estamos a intervencionar”. 

A edilidade trabalha, igualmente, na correc-
ção de anomalias detectadas em algumas estra-
das. Firmino Guambe deu exemplo da via Ndzi-
vene-Boquisso, onde as “distorções” já foram 
solucionadas pelo empreiteiro.
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Texto e Fotos: Hélio de 
Carlos, em Pemba

D&F

Turismo em queda livre em Pemba
O sector do turismo enfrenta gran-

des dificuldades desde a eclosão 
da pandemia da Covid-19. É assim 
em todo o país, mas, na província 

de Cabo Delgado, a situação é bem mais grave 
devido ao terrorismo. A insegurança afasta os 
turistas e é cada vez maior o desespero entre 
os operadores turísticos.

SUFOCADO POR COVID-19 E TERRORISMO   

O relatórios do Instituto Nacional de Estatística 
(INE) e da Confederação das Associações Económi-
cas de Moçambique (CTA) não deixam margem para 
dúvidas: o sector do turismo, em particular hotela-
ria e restauração, é o mais sacrificado pelo pacote de 
medidas restritivas que visam travar a propagação da 
Covid-19.

Com a significativa redução de viagens aéreas, 
poucos são os turistas internacionais que visitam o 
país e isso compromete toda a cadeia do turismo. Se 
nehuma província se pode gabar de estar bem, há uma 
que estará a enfrentar mais dificuldades que todas as 
outras: Cabo Delgado.

É que, para além da Covid-19, Cabo Delgado é 
palco de ataques protagonidos pelos terroristas. Na 
sequência dos ataques havidos no último mês em Pal-
ma, estivemos na cidade de Pemba, para onde têm 
acorrido mihares de deslocados provenientes dos dis-
tritos mais ao norte de Cabo Delgado. O cenário não 
é nada animador.

Após o relaxamento das medidas restritivas, em 
finais de 2020, a esperança de dias melhores tomou 
conta dos operadores turísticos, mas os ataque de Ja-
neiro e Março, ambos no distrito de Palma, levaram 
a que os turistas receassem visitar Pemba, que é uma 
das cidades mais caras de Moçambique.

Gestores de estâncias turísticas em Pemba enten-
dem que, mais do que a Covid-19, tem sido a guerra 
a maior responsável pelo agudizar da crise no sector.

Segundo os mesmos, as pessoas já não passam 
noites em Pemba, sendo que o que as prende na ci-
dade são mesmo missões de trabalho. Para estimular 
os visitantes, a maioria das estâncias turísticas está a 
baixar os preços de hospedagem.

Encerramento de prais piora a situação

Em tempos normais, a cidade de Pemba benefecia 
imenso das prais, para onde tem acorrido inúmeros 

Praias são vistas como grande tentação para turistas

Anúncio publicitário 

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

 

 

 

 

 

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

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

 

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

turistas. Agora, com as praias encerradas devido a 
Covid-19, quase que não há nenhuma atracção, o que 
sufoca ainda mais os operadores turísticos e outros 
intervenientes, entre eles taxistas.

De acordo com estimativas de alguns operadores 
do ramo da restauração, a interdição de frequência 
às praias levou a que o nível de adesão reduzisse em 
80%. Sem surpresas, muitos empreendimentos foram 
obrigados a fechar as portas, conduzindo centenas de 
trabalhadores ao desemprego.

Para já, os poucos operadores turísticos que se 
mantém algo estáveis devem-no a presença de traba-
lhadores envolvidos nos megaprojectos ligados à ex-
ploração do gás em Palma, mas a interrupção dos tra-
balhos, mercê dos mais recentes ataques, leva a que se 
anteveja o pior: o encerramento dos estabelecimentos.

Ao que apurámos em Pemba, os pequenos restau-
rantes são os mais sacrificados pela crise, dado que a 
maioria dos trabalhadores das empresas subcontra-
tadas pela Total em Afungi preferem os serviços dos 
grandes hotéis.

Artistas sofrem por tabela

Porque têm nos turistas estrangeiros o principal 
mercado, pintores, artesãos e escultores também es-
tão mergulhados na crise. Por outro lado, dificulta o 
desempenho daquelas actividades o facto de ser cada 
vez mais complicado aceder a matéria-prima, que 
chegava a Pemba ida de outros cantos do país e não 
só.

Em consequência disso, as obras ficam “empoei-
radas” nas prateleiras, acabando por ser vendidas a 
“preços de banana”. Para minimizar a situação, alguns 
artistas comercializam seus produtos no aeroporto, o 
que era proibido há uns meses, devido a pandemia da 
Covid-19.

O desejo dos artistas por nós ouvidos é que Pemba 
seja capaz de dar a volta por cima, de modo a que o 
ambiente de negócios volte a ser favorável, mas sabem 
que, enquanto prevalecer a insegurança em Cabo 
Delgado, tal dificilmente acontecerá.

NACIONAL
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https://stpc.co.mz

Dossiers
Factos&

https://www.facebook.com/Dossiers-Factos

Visite o nosso website e a nossa página no facebook

O Dossiers & Factos 
está disponível em formato 
físico e electrónico. Leia-o 
ao seu gosto.

ANÚNCIO PUBLICITÁRIO
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De acordo com aquela publicação, o Presidente do 
Conselho de Administração da Total, Patrick Pouyan-
né, não mais confia nas capacidades das autoridades 
moçambicanas, “especialmente nas Forças de Defesa e 
Segurança e nos serviços de inteligência”, para manter o 
projecto da Fábrica de Gás Liquefeito à salvo, daí ter de-
cidido evacuar todos os trabalhadores que estavam no 
acampamento de Afungi, onde o “Africa Intelligence” 
diz terem ficado apenas os 700 soldados nacionais. 

O órgão que temos vindo a citar acrescenta ainda 
que, a 10 de Abril, a Total ordenou a todos os seus traba-
lhadores que se encontravam na capital Pemba para que 
abandonassem a cidade, o que faz antever que, de facto, 
o retorno a Afungi poderá não acontecer tão já. 

“Negligência” de Nyusi causa incompreensão

De acordo com “Africa Intelligence”, os investidores 
da área de hidrocarbonetos em Moçambique têm ques-
tionado aquilo que chamam de “negligência” do Presi-
dente da República em relação a terra – Cabo Delgado 

-  onde nasceu e cresceu, a ponto de “colocar em causa 
um dos maiores projectos económicos na história re-
cente de África”.

Após o ataque de Quitunda, no primeiro dia de 
2021, Patrick Pouyanné encontrou-se com Filipe Nyusi 
em Maputo, tendo exigido novas garantias de seguran-
ça. O Chefe de Estado e Comandante-Chefe das FDS 
prometeu aumentar o efectivo à volta do projecto lide-

Total não confia nas autoridades moçambicanas

A petrolífera francesa Total decidiu 
suspender as actividades na Pe-
nínsula de Afungi “por tempo in-
determinado”, noticiou, na sema-

na passada, o “Africa Intelligence”. A decisão 
surge na sequência dos ataques protagoniza-
dos pelos terroristas na vila de Palma, a 24 de 
Março, um dia depois de a multinacional e o 
governo terem anunciado a retoma.

Texto: Dossiers & FactosD&F

Patrick Pouyanné, CEO da Total

rado pela Total e aumentar o perímetro de segurança até 
25 Quilómetros.

Dias depois, o Comandante-Geral da Polícia da Re-
pública de Moçambique, Bernardino Rafael, anunciava 
a criação do Teatro Operacional Especial de Afungi. 
Ainda assim, os terroristas ousaram assaltar Palma, 
que entretanto foi, dias depois, recuperada pelas tropas 
nacionais. 

DIZ O AFRICA INTELLIGENCE

ALERTAM ECONOMISTAS

O metical – a moeda nacional – está em estado de graça. 
É que, nas últimas semanas, tem registado uma inacreditável 
valorização face às principais moedas, no caso vertente o dó-
lar e o rand.

 Na semana finda, por exemplo, e de acordo com o Ban-
co de Moçambique, o dólar custava 54.97 meticais a compra 
e 56.07 a venda. Já o rand custava 3.84 meticais a compra e 
3.92 meticais a venda. Quer um quer outro caso confirmam 
uma apreciação gigantesca do metical, mas é mais notória 
na relação com o dólar, que, há uns meses, situava-se nos 75 
meticais.

 A moeda nacional valorizou-se em 17% face ao dólar, e 
a tendência deverá manter-se pelos próximos tempos. “Devi-

do à liquidez de dólares no mercado, num contexto em que a 
actividade mineira ganha tracção, esperamos que o metical se 
fortaleça e antecipamos que o Banco Central vá permitir este 
crescimento da liquidez da moeda norte-americana, o que 
deverá fortalecer ainda mais o metical, para aplacar os efeitos 
da inflação originada pelas importações”, escreveram Neville 
Mandimika e Daniel Kavishe, analistas do banco Rand Mer-
chant, consultados pela Agência Lusa.

 À partida, os economistas assinalam os ganhos da apre-
ciação do metical, considerando que Moçambique é um 
país extremamente dependente de importações. Contudo, 
chamam atenção para prováveis efeitos negativos sobre os 

Valorização do metical pode ser prejudicial

O metical é a moeda que mais apre-
ciação teve desde o princípio do 
ano, ganhando vantagem face 
ao dólar americano e rand sul-

-africano, as principais moedas de transacção 
no contexto da economia moçambicana. O 
fenómeno mereceu um webinar promovido 
pela Associação Moçambicana de Economis-
tas (AMECON). Globalmente, os painelistas 
apelaram para a contenção de expectativas, 
alertando, desde logo, para o efeito negativo 
que a apreciação do metical terá sobre os ex-
portadores.

Texto: Quelto JaneiroD&F

É preciso recuar até Janeiro para encontrar um momento tão fulgurante para o metical
exportadores.

“Há empresas que estão muito expostas à moeda externa. 
A apreciação da nossa moeda, apesar de ser benéfica para o 
país, poderá ter impacto negativo nessas empresas. Irá tam-
bém impactar nos indivíduos que têm rendimento na moeda 
externa”, observou o economista Eduardo Sengo, que apela 
para que haja estruturação de incentivo ou iniciativas ao ní-
vel de vários sectores da economia, de modo a assegurar uma 
taxa de câmbio sustentável.

Para o economista, é preciso que se dê particular atenção 
aos sectores de produção, que poderão trazer grandes ganhos 
de exportação.
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Comprar produtos alimentares 
de primeira necessidade tornou-
-se uma “dor de cabeça” para a 
maioria dos moçambicanos. Os 

produtos que geralmente compõem a ces-
ta básica estão mais caros, especialmente 
nas cidades de Maputo, Beira e Nampula. 
Para agravar a situação, foi anunciado, se-
mana finda, que, uma vez mais, não haverá 
aumento salarial, num país onde o salário 
mínimo está fixado nos míseros 4 266,68 
meticais.

Salário estagnado e preços 
em crescendo

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

D&F

Sudecar Novela denuncia cobranças ilícitas na África 
do Sul

VIDA CADA VEZ MAIS DIFÍCIL EM MOÇAMBIQUE

A Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO) conside-
ra que aproximadamente um bilião de pes-
soas no mundo se encontram em situação 
de insegurança alimentar, principalmente 
nos chamados países em desenvolvimento.

 A mesma FAO anota que o planeta 
terra tem potencial para alimentar o do-
bro da sua população. Ainda assim, morre 
uma criança a cada sete segundos, vítima 
de fome ou doenças ligadas a uma dieta 
alimentar inadequada; são mais de 40 mi-
lhões de pessoas por ano. “Um genocídio 
silencioso”, diz a FAO. 

A avaliar pelo cada vez mais elevado 
custo de vida em Moçambi-
que, as estatísticas deve-
rão piorar. “Dados 
recolhidos ao lon-
go do mês de 
Março último 
nas cidades 
de Mapu-
to, Beira e 
Nampu-
la, quan-
do com-
parados 
com os 
do mês 
anterior, 
i n d i c a m 
que o país 
registou uma 
inflação na or-
dem de 0,86%. A 
divisão de alimenta-
ção e bebidas não alcoó-
licas foi a de maior destaque, 

ao contribuir no total da variação mensal 
com cerca se 0,55 pontos percentuais posi-
tivos”, lê-se no site do INE.

 Quer isto dizer que está cada vez mais 
difícil comer em Moçambique, tudo isso 
numa altura em que milhares de moçambi-
canos perderam seus empregos, em conse-
quência das medidas restritivas adoptadas 
para conter a Covid-19. Mas nem para os 
que trabalham a situação deixa de ser com-
plicada, considerando, primeiro, os parcos 
ordenados e, em segundo plano, que, pelo 
segundo ano consecutivo, os salários não 
vão subir em Moçambique.

 A amarga notícia foi anunciada na se-
mana passada, após uma visita que a mi-
nistra do Trabalho, Margarida Talapa, 
efectuou à Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA).

 
 Reflexo do encerramento de fronteiras

 
Questionado pelo Dossiers & Factos 

sobre as razões de tão vertiginosa subida 
de preços, o presidente da Associação dos 
Pequenos Importadores de Moçambique, 
Sudecar Novela, lamentou a situação e 
disse que a mesma fica a dever-se às me-
didas restritivas adoptadas para fazer face 

à Covid-19, com particular destaque 
para o encerramento das 

fronteiras.
 

“Observou-se 
uma situação 

de alguma 
i n s t a b i l i -

dade eco-
nóm i c a , 
em que 
os pro-
d u t o s 
que ha-
v í a m o s 
i m p o r -

tado es-
gotaram e 

não nos po-
díamos mo-

vimentar livre-
mente”. Sudecar 

Novela recorda que 
apenas os motoristas es-

tavam autorizados a atravessar a 
Restrições ditaram a subida de preços de produtos alimentares

fronteira, o que condicionou o abasteci-
mento, até porque os comerciantes “fica-
ram em casa”.

 “Quem conseguisse trazer a merca-
doria, numa situação em que o mercado 
estava vazio, era “rei” e vendia ao preço 
que bem entendesse, porque a procura era 
muito maior”, explicou.

 Por outro lado, há relatos de que a Po-
lícia sul-africana extorquia os comercian-
tes moçambicanos que se fizessem àquele 
país, o que contribuiu para que a maio-
ria optasse mesmo por “cruzar os braços”. 
Por outro lado, e ainda de acordo com o 
presidente da Associação dos Pequenos 
Importadores, a alegada taxa de extor-
são reflectiu-se nos preços praticados em 
Moçambique.

 
Ofensiva contra a especulação

 
Num outro desenvolvimento, Sudecar 

Novela disse estar em curso um trabalho 
no sentido de afastar das fronteiras gente 
não licenciada para fazer importações, e 
que, na opinião do responsável, propicia a 
especulação de preços.

 “Por exemplo, temos assistido a senho-
ras com bebés ao colo que vão a Ressano 
Garcia sem intenção de atravessar a fron-
teira, mas sim com o intuito de interpelar 
os que atravessam a fronteira e entrega-
rem-lhes valores monetários para a com-
pra de produtos naquele país. Queremos 
mudar isso, criando condições para que as 
pessoas possam ir até à associação, entre-
gar o dinheiro e a instituição encarregar-
-se de ir à África do Sul e trazer os produ-
tos para os donos”.

 Na opinião de Novela, essa acção vai 
ajudar a resolver o problema da especula-
ção de preços.
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Parruque expressou esta visão semana finda, 
perante o Colectivo de Direcção da Direcção Pro-
vincial da Juventude, Emprego e Desporto, na 
visita de trabalho que efectuou a este sector do 
Conselho Executivo Provincial.

O governante afirmou que os jovens exigem 
mais e querem resposta oportuna aos problemas 
que os afligem, com destaque para habitação, em-
prego e formação, que são os principais.

Instruiu, neste contexto, à Direcção Provincial 
da Juventude, Emprego e Desporto a criar uma 
plataforma de interação contínua entre o gover-
nador e os jovens, no campo e na cidade.

Júlio Parruque recomendou aos gestores do 
sector para que não fiquem distraídos, relativa-
mente aos comportamentos e atitudes degradan-
tes da sua saúde, como é a venda, consumo, trá-
fico de drogas, criminalidade, HIV/SIDA, entre 
outros.

Parruque considera que as áreas do Gênero, Criança 
e Acção Social são, por excelência, de natureza política, 
pois estão intimamente ligadas à governação local.

O governador de Maputo fez estas considerações 
semana finda, na sessão extraordinária do Colectivo da 
Direcção Provincial do Gênero, Criança e Acção Social 
por si dirigida, no âmbito da visita de trabalho que efec-
tuou a este sector do Conselho Executivo Provincial.

Júlio Parruque sublinhou que o sector do Gênero, 
Criança e Acção Social é especial, pois lida com os gru-
pos socialmente vulneráveis.

Para garantir um melhor atendimento a estes gru-
pos, o governante defendeu que a Direcção Provincial 
do Género, Criança e Acção Social deve investir na sua 
modernização e formação dos funcionários, bem como 

A Direcção Provincial da Juventude, Emprego 
e Desporto foi ainda recomendada a preparar pa-
cotes de formação dos jovens sobre o empreende-
dorismo e investir em estágios pré-profissionais.

No desporto, o sector deve incentivar a for-
mação e mobilizar a sociedade para que os pais 

trabalhar muito com estatísticas, de modo a ter indica-
dores fiáveis relativos a cada grupo.

A Direcção Provincial do Gênero, Criança e Acção 
Social deverá privilegiar o atendimento e assistência aos 

Governo quer mais assistência aos 
grupos vulneráveis

Parruque defende a disponibilização da informação 
sobre o contributo dos jovens na província

O governador da província de 
Maputo, Júlio Parruque, de-
fendeu que os jovens devem 
ter acesso à informação como 

base de partida para uma tomada de cons-
ciência sobre a necessidade de sua parti-
cipação no desenvolvimento da Província.

O governador da província de 
Maputo, Júlio Parruque, quer 
maior inclusão e assistência 
social aos grupos vulneráveis 

na província enquanto principais actores 
sobre os quais incide a política de gover-
nação descentralizada provincial.

Cortesia: Governo da 
ProvínciaD&F

Cortesia: Governo de 
Maputo

D&F

idosos e crianças necessitando de cuidados especiais e 
lidar com a problemática da criança na rua, prostituição 
infantil e violência doméstica, consumo de drogas, entre 
outros males, segundo recomendou Júlio Parruque.

Assistência a grupos vulneráveis deve ser prioritária

Jovens devem contribuir no desenvolvimento da província
e encarregados de educação não estigmatizem as 
modalidades desportivas, a exemplo do futebol. 
Júlio Parruque apelou para que o desporto seja 
inclusivo para jovens com necessidades especiais, 
bem como para que os campos desportivos não 
sejam vendidos.

MAPUTO PRIVÍNCIA
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Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

Munícipes da Maxixe com mais um 
posto de saúde
Mais de 800 famílias residentes 

no bairro de Nhanguila, no mu-
nicípio da Maxixe, estão livres 
de percorrer longas distâncias 

para aceder aos serviços de saúde, mercê da 
entrega, pelo Conselho Municipal da Maxixe, 
de um novo posto de saúde, avaliado em cerca 
de 800 mil meticais. Satisfeitos com a infra-
-estrutura, os cidadãos pedem agora água po-
tável e energia eléctrica.

A construção do posto de saúde, do tipo 2, surge 
na sequência de promessas feitas pelo edil durante a 
campanha eleitoral. A infra-estrutura é composta por 
dois compartimentos, nomeadamente uma sala de 
espera e outra para consultas, e uma casa de banho 
externa, também construída com base em material 
convencional.

Os cidadãos beneficiários não tinham qualquer al-
ternativa na região. Já houve, por exemplo, casos de 
mulheres que deram à luz sem qualquer assistência de 
profissionais de saúde. O recém-inaugurado posto de 
saúde é, por isso, uma lufada de ar fresco.

“Estávamos mal aqui no nosso bairro, antes éramos 
obrigados a percorrer longas distâncias para conse-
guirmos encontrar uma unidade sanitária ou mesmo 
comprar medicamentos. As mulheres, às vezes, davam 
parto em casa ou mesmo a caminho do hospital, por-
que era longe”, descreveu Maria Helena.

A mulher refere que as dificuldades no acesso aos 
serviços de saúde prendiam-se, em primeira instân-
cia, com a distância e depois com a falta de transporte 
na região. Como alternativa, conta que a população 
de Nhanguila pautava pela medicina tradicional para 
tratar as mais variadas doenças. Ultrapassada essa 
dificuldade, ficam agora lembranças de momentos 
complicados.

“Não era fácil ir a uma unidade sanitária, lembro-
-me que houve um dia em que eu quase morri por falta 
de medicamentos. Para ir ao hospital, tinha que ir até 
à estrada nacional, que dista uns cinco quilómetros, 
para daí conseguir um "chapa" que vai à cidade, onde 
está localizado o centro de saúde, não era fácil”, repi-
sou a fonte.

O presidente do Conselho Municipal da Cidade da 
Maxixe, Fernando Bambo, que orientou a cerimónia da 
inauguração do posto de saúde, falou da diferença que 
esta infra-estrutura vai fazer na vida dos beneficiários.

“Esta infra-estrutura é resultado dos trabalhos que 
viemos fazer aqui neste bairro, onde fomos auscultan-

Unidade sanitária é uma lufada de ar fresco para a população

Augusto Venâncio, residente de Nhanguila

do os moradores sobre as suas prioridades, e disseram 
que queriam um posto de saúde, porque percorriam 
longas distâncias para tratar algumas doenças. Fomos 
mobilizar recursos e, em jeito de resposta, construímos 
este posto de saúde que hoje estamos a entregar”, disse.

Bambo apelou igualmente para o uso racional da 
infra-estrutura, com vista a garantir a sua durabilidade.

“Pedir para que tratem bem este posto de saúde, 
cuidem como se fosse a vossa casa. Não queremos ouvir 
que há uma janela quebrada ou que uma porta foi ar-
rombada, vamos vigiar, para que não voltemos a sofrer 
novamente”.

Avaliada em mais de 700 mil meticais, fundos do 
Conselho Municipal da Cidade da Maxixe, a infra-
-estrutura deverá beneficiar também comunidades cir-
cunvizinhas do distrito de Homoíne.

Ainda no âmbito das realizações, a comunidade tes-
temunhou a entrega de certificados aos alunos dos cur-
sos de corte e costura e serralharia, que, durante cerca 
de três meses, estiveram envolvidos numa formação 
para “saber fazer”, nos bairros de Mabil e Chambone B, 
no município da Maxixe.

Ao todo, são mais de 100 alunos, entre homens e 
mulheres, formados desde que o projecto iniciou na 
cidade da Maxixe. O presidente do Conselho Munici-
pal da Cidade da Maxixe encorajou os jovens recém-
-formados a colocarem em prática os conhecimentos 
adquiridos, contribuindo para a geração de emprego.

 
Os novos pedidos dos munícipes

Embora satisfeitos com a construção e inauguração 
da unidade sanitária, os residentes de Nhanguila pe-
dem a edilidade para que não pare por aqui, e apontam 
as novas prioridades: água potável e energia eléctrica, 
que tanta falta fazem naquela zona.

De acordo com Augusto Venâncio, residente naque-
le bairro, por conta da falta de energia eléctrica, muitos 
projectos de desenvolvimento não podem avançar. Ele 
próprio tem o desejo de abrir uma serralharia, o que 
é impossível enquanto a zona não estiver electrificada.

SOCIEDADE
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Estudantes, pais e encarregados de educa-
ção são unânimes ao afirmar que estão a ser 
alvos de uma autêntica burla por parte do 
ISEDEL, uma instituição do ensino superior 
privado localizada no distrito da Manhiça, na 
província de Maputo. Em causa está a astronó-
mica subida da taxa cobrada para a emissão do 
certificado, que, em um ano, passou de cinco 
mil para 20 mil meticais.

“[Minha filha] só conseguiu defender em 

2020. No mesmo período, começámos a andar 
atrás do certificado. Foi quando liguei para 
a instituição e lá me foi dito que realmente 
são necessários 20 mil meticais para se ter o 
certificado”, revelou um dos encarregados de 
educação.

Posteriormente, viria a saber que, na ver-
dade, a taxa inclui o valor do diploma e da 
endumentária da tradicional cerimónia de 
graduação. Explicou que não tinha dinheiro 
para tudo, e que só os documentos lhe inte-
ressavam, ao que a escola respondeu: “a taxa é 
única, é pagar e pronto”, ou seja, os estudantes 
daquela instituição são “obrigados” a tomar 
parte na cerimónia de graduação, o que, aos 
olhos dos queixosos, não faz sentido.

“Matriculei-a neste estabelecimento de en-
sino privado não porque tenho “posses”, mas 
porque ela não conseguiu passar nas provas 
de admissão das universidades estatais. E para 
não ficar um ano a desaprender em casa, devia 
matriculá-la nalgum sítio. Foi o que aconte-
ceu”, lembra o encarregado, sublinhando ha-
ver outros intervenientes a cobrar dinheiro aos 

ISEDEL condiciona entrega de certificado 
ao pagamento de 20 mil meticais

O Instituto Superior de Estudos 
de Desenvolvimento Local 
(ISEDEL) está a ser alvo de 
fortes críticas por parte dos es-

tudantes e encarregados de educação, por, 
alegadamente, cobrar taxas exorbitantes 
para emitir certificados de conclusão de 
cursos de licenciatura. A instituição está 
a cobrar 20 mil meticais. “Uma burla”, di-
zem os queixosos.

Texto: Quelto JaneiroD&F

estudantes.
“Os professores cobram quatro mil meticais 

aos alunos para fazerem correções dos traba-
lhos finais. Um valor que nunca tinha ouvido 
na história do ensino”, denunciou. “Na época, 
o docente dizia que era por motivos de investi-
gação e outras coisas necessárias para um bom 
trabalho”, acrescentou.

ISEDEL não reage

O Dossiers & Factos contactou o Instituto 
Superior de Estudos de Desenvolvimento Lo-
cal, no sentido de ouvir a sua versão dos factos, 
mas a secretaria mostrou-se indisponível para 
esclarecer o assunto. Foi-nos sugerido que pro-
cedéssemos ao envio de uma carta à direcção 
da instituição “solicitando esclarecimentos”.

Perante a nossa insistência, a secretaria do 
ISEDEL repisou que, para que as questões por 
nós colocadas fossem respondidas, era ne-
cessário que passassem por uma avaliação do 
conselho de direcção, de forma que se pudesse 
“aferir quem estaria apto a respondê-las”.

A aposta na construção de infra-estruturas 
visa aproximar a instituição dos trabalhado-
res, que, de acordo com Joaquim Siúta, são a 
maior via de financiamento do INSS. Uma das 
grandes preocupações do INSS são os TPC. A 
pensar nisso, a instituição vai criar 16 postos 
de atendimento, dos quais três de construção 
modular (pré-fabricados) e 13 de construção 
massiva. A ideia, disse Joaquim Siúta, é aten-
der especialmente aos centros de negócios.

“Precisamos estar perto destes locais. Por 
exemplo, mercados. Mesmo na cidade de Ma-
puto, é possível que surja a necessidade de co-
locar um ponto de atendimento em Xipamani-
ne, para que os TCP, ao invés de se deslocarem 
às delegações, abandonando seus negócios, 
possam ser atendidos nos postos”, explicou.

Em perspectiva está também a construção 

de três delegações provinciais em Inhamba-
ne, Nampula e Niassa, para além de uma sede 
distrital em Metuge, na província de Cabo 
Delgado.

Estas acções deverão concorrer para o al-
cance de dois dos princiais objectivos do 
INSS, designadamente o aumento do núme-
ro de novos contribuintes e o aumento dos 

INSS prevê construir 16 postos de atendimento

O Instituto Nacional de Segurança 
Social tenciona construir, num fu-
turo próximo, 16 postos de atendi-
mento destinados a Trabalhado-

res por Conta Própria (TCP). A garantia foi 
dada pelo Director-Geral do INSS, Joaquim 
Siúta, que, prometeu, igualmente, a constru-
ção de três delegações provinciais.

Texto: Dossiers & Factos
Foto: Albino Mahumana

D&F

Joaquim Siúta, Director-Geral do INSS

beneficiários  e contribuintes por conta pró-
pria inscritos no sistema de Segurança Social 
Obrigatório.

Recentemente, a instituição inaugurou a 
delegação distrital de Matutuíne, na província 
de Maputo, numa cerimónia dirigida ao mais 
alto nível pelo Presidente da República, Filipe 
Nyusi.

PARA TCP
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Não é acaso algum batizarem-na, 
há muito, de liga milionária. Um 
campeão dos tempos atuais é na 
maioria das vezes a mais endi-

nheirada das hipóteses que haveria, à partida, 
de se agarrar a qual for o caneco em disputa, é 
assim nos campeonatos e taças nacionais, as-
sim o seria na Liga dos Campeões que rima 
com milhões, coincidência pois claro, como o 
será a do Real Madrid, Manchester City, Paris 
Saint-Germain e Chelsea.

Liga dos campeões é 
mesmo para milionários

Texto: Arão NualaneD&F

Entre os quatro clubes que restam na competi-
ção há outra simultaneidade, ou várias, mas a que 
os une em matérias de euros é a Money League, um 
estudo  da Deloitte que ordena os clubes consoante 
as receitas que geram e assim os dispôs em 2020/21: 
os espanhóis no 2.º lugar (€714,9 milhões), os ingle-
ses de Manchester em 6.º (€549,2 milhões), os fran-
ceses em 7.º (€540,6 milhões) e os londrinos na 8.ª 
posição (€469,7 milhões).

Os semifinalistas estão todos no top-10 - na fase 
anterior, o FC Porto era o único estrangeiro a este 
nível de riquismo, pois nem nos 30 primeiros está 
- destas contas e em campo, à vista de todos, osten-
tam o que de mais visível há nas vantagens de ter 
posses no futebol.

O dono do City é o apropriado City Football 
Group, detido na sua maioria por um fundo de 
investimento controlado, por sua vez, pelo Sheikh 
Mansour, membro da família real dos Emirados 
Árabes Unidos que tem esbanjado dinheiro no 
clube desde 2008 para o apetrechar de jogadores 
incríveis.

O Qatar Sports Investment, liderado por Nas-
ser Al-Khelaifi, comprou o Paris Saint-Germain 
em 2011, desde então que eleva a fasquia do valor 
de um ser humano com jeito para jogar futebol e 
tem, de momento, os dois futebolistas mais caros 
de sempre (Neymar, €222 milhões, e Mbappé, €180 
milhões) a atacarem a baliza de quem lhes surge à 
frente.

O Chelsea é o parente ancião deste tipo de atua-
ção, em 2003 foi comprado por Roman Abramovi-
ch e logo começou o investimento milionário para 
contratar estrelas que, de outra forma, não teria, e 
assim tem escalado a hierarquia do futebol europeu, 
que é como quem diz a Liga dos Campeões, onde 
moram as receitas mais volumosas.

Sobra o Real Madrid, o mais rico clube como 
há poucos mais, porque não tem um bilionário, 
um oligarca ou uma empresa por trás com fortunas 
engrandecidas de forma um quê incerta, vindos de 
nações onde os direitos humanos não estão à mesa 
quando se discutem prioridades e com toda uma 
aparente intenção latente de trabalhar em prol do 
melhoramento da imagem pública dos donos do 
dinheiro.

Nos quatro que sobram nesta Liga dos Cam-
peões, o clube que mais consuma o cortejo à prova - 
são 13 conquistadas e 30 presenças nas meias-finais 
em 51 participações - é quase o bom da fita, o lado 
purista do ser rico porque o Real Madrid ainda é de-
tido pelos sócios, mesmo que fosse o mais puxador 
do elástico da inflação das verbas mexidas pelo fu-
tebol antes de se entrar na era de clubes virarem su-
per-clubes pela mão de fortunas do Médio Oriente.

Todos estão incluídos entre os 246 pertencen-
tes à Associação Europeia de Clubes (ECA, na si-
gla inglesa), que muito tem negociado com a UEFA 
para a criação de uma badalada Super Liga Euro-

peia onde jogariam os históricos, os mais fortes, as 
supostas equipas que toda a gente quer ver, noção 
promovida por quem está por debaixo do guarda-
-chuva que são estas definições - os dirigentes dos 
clubes mais ricos.

É a entidade que está a bater-se por ter maior 
controlo do que na próxima segunda-feira, 19 de 
abril, deverá ser anunciado pela UEFA: um novo 
formato para a Liga dos Campeões, a adotar a partir 
de 2024, sem fase de grupos e com 36 equipas em 
vez das atuais 32, onde cada uma teria 10 jogos ga-
rantidos numa liga até 16 dessas equipas avançarem 
para a fase a eliminar.

Muito escreveram a “BBC”, o "The New York Ti-
mes" ou a “The Athletic” sobre o que tal significará, 
se aprovado, para o futebol europeu.

Cada equipa participante passaria a ter 10 jogos 
garantidos, ao invés de seis, o total de partidas da 
prova aumentaria de 125 para 225 e o eventual ven-
cedor precisaria de 17, não de 14, para se agarrar 
ao troféu. Mas a ECA, que não são apenas os ricos 
- por cada Juventus ou Manchester United que a 
integra, existe o campeão de Portugal ou da Estó-
nia, por exemplo - embora a entidade seja encarada 
como tal, quererá mais.

A associação de clubes pretende, alegadamente, 
ter uma palavra a dizer nas receitas comerciais, nos 
direitos televisivos e como são geridos, pois desde 
1992 (quando foi criado o formato atual da Liga dos 
Campeões) que estão a cargo da TEAM, uma em-
presa sediada na Suíça.

E pretenderia, também, que entre duas a qua-
tro vagas na Liga dos Campeões fossem atribuídas 
a clubes com história na prova, que ficassem fora 
dos lugares de qualificação nos seus campeonatos 
internos - em suma, que os ricos lá estivessem por 
méritos de euros e não pelos louros desportivos 
conseguidos na temporada anterior.

Apertando o funil por onde terão de passar as 
equipas para estarem na competição que gera mais 
receitas televisivas, movimenta maiores lucros co-
merciais e paga quantias mais elevadas em prémios 
de jogo, a UEFA dificultará a vida a quem, à parti-
da, tenha menores orçamentos para atacar a época 
desportiva.

Os ricos vão enriquecer, os 'pobres' vão tocar 
menos nos milhões e saber-se-á, a 19 de abril, se o 
futuro se encaminha mesmo para ser de quem mais 
tem. TribunaexpressoA final deste ano disputa-se em Istambul

Os ricos vão en-
riquecer, os 'po-

bres' vão tocar menos 
nos milhões e saber-
-se-á, a 19 de abril, se 
o futuro se encami-
nha mesmo para ser 
de quem mais tem. 
Tribunaexpresso
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A TERRA E OS HOMENS

Bairro da Liberdade-um grito de socorro

FOTOS: DE ALBINO MAHUMANA

ALVOS

Passageiro abre porta de emergência e foge de voo que estava prestes a decolar

Um passageiro de um voo da 
United Airlines que iria de 
Nova Jersey para Tampa, nos 
Estados Unidos, fugiu da ae-

ronave ao abrir a porta da saída de emer-
gência e pular pelo escorregador inflável 
quando o avião se preparava para decolar.

O voo 1640 partiria do Aeroporto Inter-

nacional Newark Liberty quando o homem 
simplesmente decidiu fugir dali. Quando a 
polícia chegou ao local, encontrou o passa-
geiro em pânico gritando que havia entrado 
no avião errado, segundo informações da 
companhia aérea. 

As autoridades confirmaram que o passa-
geiro tinha passagem comprada exatamente 
para aquele voo. O passageiro foi identifica-

do como Troy Fattun, de 25 anos. Ele foi pre-
so logo após o incidente. 

De acordo com informações da polícia, 
Fattun é natural da Micronésia e discutiu 
com tripulantes antes de abrir a porta de 
emergência. O voo atrasou mais de cinco 
horas e todos os passageiros precisaram em-
barcar em outra aeronave para seguir viagem 
para Tampa.

Dossiers
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“Nossa ‘alta sociedade’ devia 
ter arte local em suas paredes”

Texto: Albino MahumanaD&F

Eis a solução para os problemas de 
sustentabilidade nas artes plásticas 
em Moçambique. A fórmula é da 
autoria do pintor John Forna, um 

“surrealista” que defende que o Ministério da 
Cultura e Turismo só tem olhos para um gru-
po de “lambe-botas”. Forna, um indisciplina-
do assumido, também exige que o “Núcleo 
d’Arte” seja um espaço para jovens artistas se 
projectarem.

O debate em torno da sustentabilidade da 
arte é recorrente em Moçambique, com muitos 
dos seus fazedores a defenderem que é impos-
sível viver desta actividade. John Forna tem ou-
tro entendimento. Considera que é, sim, pos-
sível viver da arte, desde que se tenha sonhos 
comedidos.

“É possível viver de arte quando a gente não 
pensa em ter grandes carros, grandes casas. É 
possível ter uma vida normal através da arte”, 
disse.

Para se viver à “grande e à francesa”, como 
acontece em outras paragens do mundo, o 
pintor tem uma receita que só os ricos podem 
implementar.

“É fundamental educar nossa alta socieda-
de, de modo a que compre arte do seu país, 
e não posters e fotografias de 
quadros muito famosos, 
de pessoas que mor-
reram sem saber 
onde é que fica 
Moçambique. 
Da mesma 
forma que, 
quando o 
presiden-
te via-
ja para 
fora do 
país leva 
um qua-
dro de 
um pintor 
moçambi-
cano, a nossa 
alta sociedade 
devia pôr nas suas 
paredes arte moçam-
bicana. Essa era uma 
forma de nós sermos mais 

valorizados, porque esses senhores, quando 
recebem sócios estrangeiros nas suas casas, os 
sócios são obrigados a contemplar arte do seu 
próprio país. Então eu acho que esta seria uma 
forma de a nossa alta sociedade exibir para os 
seus sócios e dizer: olha para a minha cultura”, 
explicou.

“Ministério agarrou-se a lambe-botas”

Profundo conhecedor das “entranhas” da 
arte moçambicana e não só – também viveu 
em Portugal, onde fez várias exposições – John 
Forna acredita que o problema da entidade que 
rege a cultura no país é o facto de se ter agarra-
do à uma certa nata, retirando espaço a todos 
os outros elementos que compõem o mosaico 
da arte.

“O Ministério da Cultura e Turismo peca no 
seguinte: agarrou-se a um pequeno grupo de 
artistas, vou chamar de amiguinhos de minis-
tério. Os tais artistas são considerados a nata, 
mas não é só de nata que vive um país. E aten-
ção, uma coisa é lamber as botas do ministério, 
a outro coisa é valer mesmo de facto”, rematou.

Resulta daí, segundo o nosso entrevistado, 
que “qualquer top 10 de escritores traz sempre 
os mesmos nomes”. Curiosamente, a opinião 

de Forna aproxima-se a ideia defen-
dida há semanas, neste mes-

mo espaço, por Aurélio 
Furdela. Na altura, o 

escritor desferia 
golpes contra a 

crítica literá-
ria, a quem 
a c u s a v a 
de estar 
ao ser-
viço de 
dois ou 
três es-
critores.

“Não 
pode 

haver 
lugares 

cativos no 
núcleo d’arte”

Se, por um lado, 
John Forna está indig-

nado com os “lambe-botas”, 
John Forna fez parte da sua carreira em Portugal

por outro ataca pintores mais velhos, 
principalmente aqueles que fazem do 
Núcleo D’arte sua propriedade privada, 
retirando espaço que devia ser usado 
para a projecção de artistas mais jovens.

“Núcleo d’arte está muito aquém de 
ser aquilo que devia ser. Para já, deviam 
acabar com isto de pintar no núcleo de 
arte, pintem nas vossas casas. Aqui tra-
gam o resultado do que pintaram, e os 
espaço que vocês ocupam deviam dar ao 
sangue novo”, disse o artista, antes de ele-
var o tom.

“Não podem vir ficar aqui artistas 
com barba branca e pensarem que são 
donos do núcleo, e que núcleo não fun-
ciona sem eles. Há aqui espaços como se 
fossem alugados, ou reservados. Quem 
quer começar a pintar não pode porque 
aqui o espaço é do fulano, ali é do bel-
trano, então e nós? Espaço cativo aqui é 
ensinamento” 

A pintar “à sério” desde os 16 anos, 
conta com diversas exposições, entre 
eles: “Lost Gardens”, na Cats-Gardem 
Gallery, em 1999; “Absences”, em 2001; 
“Zandamela”, na Associação Moçambi-
cana de Fotografia, em 2006 e “Outros 
Espaços”, no Instituto Camões, em 2011.

Desde a infância, o pintor, apaixonado 
pelo surrealismo – definido pelo próprio 
como “o tipo de pintura que deturpa a 
forma real das coisas” -, recusou-se a ir 
a tropa por uma razão que, no mínimo, 
dá que pensar: “Guerra é um sítio onde 
jovens se matam uns aos outros por mo-
tivos de pessoas idosas, que já se conhe-
cem mas não se matam”

• - John Forna, pintor



Anúncio publicitário

50Mt

Tchumene 1 | Rua Carlos Tembe, Parcela Nº 696, Matola | Telf 869744238 | 
Celular: 82 4753360 | Email: dossiereletronico@gmail.com

INTERNACIONAL

Eleições no Mali marcadas 
para Fevereiro de 2022

De acordo com o órgão, esta dupla 
votação é "no estrito quadro do 
respeito pela duração da transição, 
ou seja, 18 meses", disse à imprensa o 
ministro da Administração Territorial, 
tenente-coronel Abboulaye Maiga.

Abdoulaye Maiga disse igualmente 
que a segunda ronda terá lugar em 
Março de 2022, provavelmente entre 
os dias 13 e 20.

As eleições presidenciais e 
legislativas serão precedidas, a 31 de 
outubro, de um referendo que deverá 
permitir uma revisão da Constituição, 
há muito prometida, mas nunca posta 
em prática.

"Esta data tem em conta o tempo 
necessário [a partir de Abril] para 
realizar consultas, elaborar o projecto 
de Constituição, adoptá-lo pelo 

Conselho Nacional de Transição 
[CNT, que actua como parlamento], e, 
finalmente, adoptá-lo por referendo", 
explicou Maiga, referenciado pela 
fonte a que temos vindo a fazer 
alusão.

De acordo com o Minuto ao 
Minuto, estão também previstas 
eleições regionais e locais para 26 de 
Dezembro.

O anúncio da realização destas 
eleições dentro do calendário 
previsto tem sido objecto de muitos 
debates em Bamako, particularmente 
sobre a capacidade ou vontade de 
as organizar pelas autoridades de 
transição, dominadas pelos militares.

Sob pressão internacional, os 
coronéis que derrubaram o antigo 
presidente, Ibrahim Boubacar Keita, 
em 18 de agosto de 2020, criaram 
órgãos de transição (presidência, 
primeiro-ministro e governo, órgão 
legislativo) em Setembro/Outubro 
do ano passado e comprometeram-
se a entregar o poder a líderes civis, 
eleitos no prazo de 18 meses.

Em Fevereiro, no seu discurso de 
política geral, o primeiro-ministro do 
governo de transição, Moctar Ouane, 
disse, perante o CNT, chefiado por 
um líder golpista militar, que seriam 
"implementados todos os meios para 
organizar, dentro do prazo acordado, 
eleições livres e transparentes".

A primeira volta das 
eleições presidenciais 
e legislativas no Mali 
será a 27 de Fevereiro 

de 2022, conforme o calendário 
prometido à comunidade inter-
nacional pelos militares após o 
golpe de Estado de Agosto de 
2020, anunciou recentemente o 
Governo. A informação foi reve-
lada pelo jornal Minuto ao Minu-
to.

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

O EMBARAÇO QUE AS 
FONTES PROVOCAM

Garganta Funda constatou, na 
última quinta-feira, uma situação 
que é elucidativa dos riscos que 
um jornalista corre, do ponto de 
vista reputacional. 

Pela noite adentro foi surgindo 
uma informação que dava conta de 
um novo ataque a Palma e Mueda. 
Uma das figuras que difundiu a 
informação pelas redes sociais é 
um companheiro de trincheira. 

Felizmente – porque a guerra 
é deplorável – a informação era 
falsa. E, em tempo útil, o nosso 
companheiro retratou-se, usando 
o mesmo canal, e revelando ter 
sido enganado – Garganta não 
sabe se com intenção ou não – por 
uma fonte na qual confia. 

Apesar disso, não se livrou 
de ataques e até de insinuações 
descabidas. Garganta sabe que 
quem anda no jornalismo pode, 
a qualquer momento, passar por 
situação idêntica. Por isso, vai 
um abraço ao companheiro de 
trincheiras na guerra pela verdade 
e pela justiça. Ânimo! 

DE OLHO NUM PRÉMIO 
QUALQUER 

Geralmente, quando 
recebemos uma ameaça de 
morte, esperneamos, gritamos e 
choramos para todos os cantos. 
"Eiii, João quer me “killar", peço 
ajuda, help, querem me matar”. 
Não, não é o que assistimos aqui 
neste caso. O suposto homem 
que recebeu as ameaças de morte 
calou-se e nunca denunciou as tais 
ameaças atempadamente, pelo 
contrário, até deu declarações 
públicas (polémica ou não, 
depende do ponto de vista de quem 
lê ou assiste) sobre o assunto da 
insurgência, sentou e conversou 
com aquele a quem hoje acusa de o 

querer eliminar fisicamente, mas 
nunca revelou que estava sendo 
ameaçado de morte. Foi chamado 
pelo PAPA e foi devolvido à sua 
terra, Brasil, e subiu na hierarquia 
da Igreja Católica, tem a reforma 
garantida, mas, sobretudo, de 
longe pode falar de tudo o que 
lhe apetece, até daquilo que 
não disse no suposto momento 
das ameaças. A este ritmo, 
provavelmente ganhe um Prémio 
Nobel qualquer, e deve ser isto que 
provavelmente esteja à procura, 
o tão almejado Prémio Nobel 
da Paz. Sim, para os ocidentais, 
provavelmente ele mereça, esteve 
numa zona conturbada, sofreu 
muito, escapou à morte, deu 
entrevistas, afrontou um Estado, 
então que venham as palestras, 
prantos e prémios.  

O GRITO DOS "INOCENTES"

Garganta vem acompanhando 
nas calminhas o que está a 
acontecer no mundo e no 
país. Na América, Lula; em 
Portugal, Sócrates; Moçambique, 
Tchembene. O que os 3 tem 
em comum? Foram julgados 
e condenados publicamente e 
agora “inocentados”, claro em 
circunstâncias diferentes. Lula viu 
mesmo o sol aos quadradinhos 
e agora tudo indica que vai 
concorrer às eleições, com o 
risco de ganhar. Para a desgraça 
dos seus detractores, Sócrates 
acabou inocentado da maioria das 
acusações que sobre si pesavam e 
agora tudo indica que vai com tudo 
para cima dos seus detractores. 
“Tchembas" foi reduzido a nada 
por conta das dívidas ocultas, e 
hoje, tal como a própria “fénix", 
ressurge das cinzas, com a opinião 
pública a piscar o olho para ele. 
Caso para dizer que os madodas 
estão de volta e na máxima carga. 
Garganta está atento às cenas dos 
próximos capítulos.
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