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É difícil encontrar um país tão capaz 
de frustrar as expectativas do seu próprio 
povo como Moçambique. A abundante 
riqueza de que o país dispõe na terra e no 
mar faria de qualquer nação um exemplo 
de prosperidade, e catapultaria o padrão 
de vida dos cidadãos para níveis nórdicos. 
Mas a nossa pérola do Índico não consegue 
confirmar o potencial que se lhe aponta, 
para a infelicidade de todos nós.

Por diversas vezes, e neste mesmo 
espaço, apontamos o dedo a quem nos 
governa como responsável pelos nossos 
sucessivos insucessos nas mais diferentes 
áreas. Falámos, por exemplo, da nossa 
incrível incapacidade de produzir comida 
em quantidades suficientes para alimentar 
o povo, o que contrasta com as infindáveis 
terras aráveis de que o país dispõe.

Debruçámo-nos sobre a ironia de 
pagarmos a peso de ouro pelo consumo 
de energia eléctrica, quando temos a 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa, que “já é 
nossa” há mais de 10 anos, ou sobre a falta 
de carteiras num país que é exportador de 
madeira por excelência.

Todas estas incongruências nada mais 
são do que o resultado da incompetência 
de quem nos dirige, associada à já 
tradicional busca pela satisfação de 
interesses pessoais e de grupos em 
detrimento dos interesses da maioria, que 
é, num Estado de Direito Democrático, a 
verdadeira dona do poder. Não mudamos 
a nossa forma de pensar nesse aspecto, 
mas, por uma questão de honestidade e 
bom senso, parece-nos justo reconhecer 
que também o destino nos tem pregado 
partidas difíceis e que dificultariam a 
acção de qualquer governante, por mais 
competente e comprometido com o povo 
que fosse.

É como uma torrente de tragédias 
que se abatem sobre Moçambique, cuja 
intensidade aumentou nos últimos anos, 

confidencial, como o são os assuntos 
de natureza militar. Outra vez, Filipe 
Nyusi, enquanto representante máximo 
do Estado, foi traído. Só que, neste caso, 
não é líquido que tenha sido traído pelas 
elites domésticas, dado que o documento 
em causa foi elaborado por um grupo de 
peritos da Troika da SADC.

Ao mesmo tempo que é traído por 
tragédias exclusivamente provocadas pelo 
homem, Nyusi vê seu reinado ensombrado 
por catástrofes naturais, dado que, nos 
últimos anos, o país passou a figurar 
entre os principais alvos de ciclones. Idai, 
Kenneth e Eloise, só para citar os mais 
relevantes, ceifaram vidas e anularam 
muitos anos de progresso em alguns dos 
pontos do país, com realce para a cidade 
da Beira.

Como tal, muitos projectos viram-se sem 
pernas para andar, precisamente porque 
os recursos de que dependiam tiveram de 
ser usados em acções de recuperação dos 
danos provocados pelos desastres naturais. 
Nunca o Instituto Nacional de Gestão e 
Redução de Risco de Desastres teve tanto 
protagonismo quanto agora, e isso, de per 
si, é demonstrativo da frequência com que 
os eventos extremos passaram a acontecer 
em Moçambique, associada, obviamente, 
à competência de quem por lá anda.

Os fundos investidos na construção 
pós-Idai, na guerra no centro e no norte e, 
desde o ano passado, em acções de combate 
à Covid-19 (que colocou um travão no 
crescimento da economia), entre outras 
intempéries, fariam diferença em vários 
sectores sociais e de desenvolvimento.

Não pretendemos branquear políticas 
e decisões menos ajustadas por parte do 
Governo, mas, perante o exposto acima, 
parece-nos claro que, definitivamente, 
Filipe Nyusi tem sido alvo de constantes 
traições, quer do homem quer da própria 
natureza. É um príncipe sem “fortuna”!

particularmente no segundo mandato 
do Presidente em exercício, Filipe Jacinto 
Nyusi. Tais tragédias comprometem 
– e de que maneira – os planos de 
desenvolvimento que o actual timoneiro 
da nação traçou/traça e, não sendo únicas 
responsáveis pelo fracasso governativo 
(ele próprio tem de assumir uma parte 
da culpa), não podem ser ignoradas em 
análises desta natureza.

Podemos começar pela actual e mais 
badalada, nomeadamente a guerra em 
Cabo Delgado. Desde 2017 que um grupo 
instalado naquela região, conhecido agora 
como Ansar al Sunnah, e eventualmente 
com ligações ao Estado Islâmico (ISIS), 
pratica acções terroristas, tendo como 
alvos civis, militares, infra-estruturas e 
outros bens.

A carnificina perpetrada pelos 
jihadistas ceifa vidas, provoca fugas 
desenfreadas da população, obrigando-a a 
abandonar as conquistas alcançadas com 
bastante sacrifício. Igualmente,  hipoteca 
praticamente o sonho de prosperidade 
de milhões de moçambicanos, que viam 
nos projectos de exploração do gás uma 
oportunidade soberana de minimizar os 
alarmantes níveis de pobreza.

Tristemente, percebe-se – aliás, há vários 
relatos credíveis nesse sentido – que os 
insurgentes contam com a conivência de 
elites internas na confecção deste indigesto 
prato de barbárie que nos é servido, ou 
seja, estamos a enfrentar dois inimigos: 
um declarado e outro oculto, que se faz 
passar por amigo. Nestas circunstâncias, 
é quase impossível vencer, como, de resto, 
se nos é dado a ver no Teatro Operacional 
Norte.

Se dúvidas havia sobre a existência de 
traidores nas Forças de Defesa e Segurança 
e/ou nos Serviços de Segurança, estas 
ficaram dissipadas na última semana, com 
o vazamento de um documento altamente 
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Desde o início da insurgência, em Outubro de 2017, 
há relatos de traições no seio das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS). Alguns desses relatos tiveram eco em 
várias edições do semanário Dossiers & Factos, com 
militares a contarem, na primeira pessoa, episódios em 
que os insurgentes perpetraram ataques que revelaram 
que tinham domínio de informações estratégicas, 
habitualmente, são descritas como altamente 
confidenciais.

Antes mesmo da data prevista (29 de 
Abril) para a apresentação em sede 
da reunião da Troika – que entre-
tanto acabou adiada para uma data 

a anunciar – o relatório da missão da SADC 
que esteve a avaliar a situação de segurança em 
Cabo Delgado já circulava nas redes sociais, 
com importantes informações de estratégia 
militar que, assim, deixam os insurgentes pre-
venidos. Pelo carácter da missão, não há dúvi-
das de que o documento foi vazado por figuras 
de primeira linha, podendo ser internas ou 
mesmo regionais. Alguém está a desempenhar 
o papel de traidor no Teatro Operacional Nor-
te (TON). Mas quem? Trata-se de uma pergun-
ta em torno da qual Filipe Nyusi estará a re-
flectir, antes de decidir se aceita ou não o apoio 
militar oferecido pelos países da região.

Quem é o vilão no Teatro Operacional 
Norte? que tudo indica, é nestes dois sectores que podem estar 

alojados potenciais traidores da pátria, que, como já se 
viu, constituem uma das principais razões das derrotas 
que nos tem sido impingidas no terreno.

Vozes há, no entanto, que indicam que o vazamento 
daquele importante documento pode ter ocorrido a 
partir da vizinha África do Sul. A ser verdade, tal mostra 
que Filipe Nyusi pode estar rodeado de traidores até a 
nível regional, o que seria trágico, de todo.

Independentemente da origem da traição, uma 
coisa parece certa: esta é da autoria de altos quadros 
em matéria de segurança, que deviam estar 100% 
comprometidos com a missão, preservando a todo o 
custo o segredo militar.

 
Valerá a pena aceitar o apoio?

A opinião pública moçambicana está dividida 
com relação à intervenção militar estrangeira em 
Cabo Delgado. Os apologistas desse tipo de apoio 
argumentam que as tropas nacionais não são capazes 
de combater os terroristas. Em contrapartida, há 
uma ala que se mostra contra as denominadas “botas 
estrangeiras”, invocando o argumento da soberania.

Mesmo sem negar a pretensa incapacidade das 
FDS, o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse 
sempre preferir apoio logístico ou em formação a uma 
intervenção directa de tropas estrangeiras. Mas o envio 
da missão técnica da SADC a Cabo Delgado bem como 
a saída da Total de Afungi alimentaram a ideia de que 
Nyusi poderia reconsiderar sua posição inicial.

Se alguma vez o Chefe do Estado terá estado 
próximo de aceitar “botas estrangeiras”, é difícil saber, 
quanto mais não seja depois de o relatório da missão 
técnica da SADC ter ido parar em mãos indevidas. 
Muito provavelmente, o PR não sabe em quem confiar 
neste momento.

Para piorar a situação, há relatos de que o presidente 
da Dyck Advisory Group (DAG), uma empresa 
paramilitar sul-africana que esteve, durante um ano, a 
apoiar as FDS no combate aos terroristas, terá, também 
ele, divulgado importantes informações estratégicas 
sobre Cabo Delgado, o que aumenta a vantagem dos 
insurgentes, que gozam de muita sorte, diga-se.

 
Necessidades arroladas pela SADC

O relatório elaborado pela missão técnica da 
SADC enviada a Cabo Delgado traça a radiografia 
do terreno, as prováveis fontes de financiamento dos 
terroristas (geralmente com recurso a contas móveis 
como M-pesa, Mkesh e E-mola), bem como o tipo de 
armamentos que estes usam.

Depois disso, elenca uma série de meios humanos e 
materiais que a equipa entende serem adequados para 
fazer face aos insurgentes. Desde logo, há que referir 
a proposta de envio de cerca de três mil homens, 
com destaque, entre outros, para três batalhões de 
infantaria, com 630 soldados cada, e dois esquadrões 
da força aérea com 70 soldados cada.

O bloco regional prevê ainda enviar seis helicópteros, 
dois navios de patrulha de superfície, um submarino, e 
duas aeronaves. Está prevista a instalação de uma base 
de operações em Nacala, na província de Nampula, 
a partir de onde seriam engendrados e lançados os 
ataques contra o inimigo.

Moçambique terá a última palavra na Cimeira 
Extraordinária da Troika da SADC, cuja data ainda 
não foi definida.

Na última semana do mês de Maio, a narrativa de 
que há infiltrados ganhou ainda mais força com o 
vazamento do relatório da missão enviada a Cabo 
Delgado para, primeiro, avaliar a situação de segurança 
e, segundo, e em função do resultado da avalição, 
aferir que tipo de ajuda os Estados-Membros da 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC) poderiam dar a Moçambique no combate ao 
terrorismo.

O referido documento devia ter sido apresentado 
na Cimeira Extraordinária da Troika da SADC, que 
estava agendada para última quinta-feira, 29 de Abril, 
mas a indisponibilidade de Mokgweetsi Masisi e Cyril 
Ramaphosa, respectivamente presidentes do Botswana 
e da África do Sul, ditou o adiamento da reunião para 
uma data a anunciar.

Onde está alojado o traidor?

A não realização do encontro da Troika não impediu, 
no entanto, que o relatório fosse tornado público. Aliás, 
24 horas antes da data estipulada para a apresentação à 
Troika do Comité Ministerial do Órgão de Cooperação 
nas Áreas de Política, Defesa e Segurança, o relatório 
já era do domínio da Imprensa, o que revela que houve 
vazamento, uma acção que, de acordo com o jornal 
Savana, deixou o Governo moçambicano “irritado”.

Não é para menos. Atendendo e considerando a 
importância estratégica das informações vertidas no 
documento, a sua publicação pode ser entendida como 
um acto de traição, porquanto deixa os jihadistas, 
denominados no relatório da missão técnica da SADC 
por Al Sunnah wa Jama'ah (ASWJ), avisados sobre 
os planos militares de Moçambique e seus aliados no 
Teatro Operacional Norte.

O Governo de Maputo tem de prestar especial 
atenção aos Serviços de Segurança e às FDS, pois, ao 

Filipe Nyusi vai  reunir-se com o presidente da França para discutir a situação de Palma

Texto: Serôdio TowoD&F

NYUSI OUTRA VEZ TRAÍDO
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Dossiers & Factos (D&F): O Partido para Paz, De-
mocracia e Desenvolvimento (PDD) anda desapare-
cido da vida política do país. Como é que está a saúde 
desta força política?

 Raul Domingos (RD): O PDD está numa fase de 
reavivamento, porque durante algum tempo tinha de-
cidido voltar a abraçar a Renamo e estava convicto de 
que não levaria muito tempo o meu regresso. Não ten-
do acontecido, e olhando para aquilo que é o futuro, 
os meus colegas, que estavam de acordo com 
o meu regresso, viraram para mim 
e disseram: “senhor presiden-
te, parece que este sonho 
de regressar à Renamo 
está a esfumar-se”. 
Daí que a única 
coisa que vimos 
que devíamos 
fazer foi rea-
vivar o PDD, 
para poder 
aparecer no 
panorama 
p o l í t i c o 
moçambi-
cano como 
um contri-
buto para a 
paz, demo-
cracia e desen-
volvimento.

 D&F: Como 
é que pretendem 
fazer esse reaviva-
mento do partido?

RD: Quando tomo a de-
cisão de regressar à Renamo, pra-
ticamente o PDD ficou sem acção, ficou 

tudo parado, e o reavivamento significa retomar as suas 
actividades políticas, a começar por uma reestrutura-
ção, porque, durante a paragem, alguns membros se 
afastaram, outros aderiram a outros partidos. Portan-
to, o reavivamento significa rever quantos somos, com 
quem podemos contar a partir dos bairros, localida-
des, distritos, províncias, o que poderá culminar numa 
reunião do conselho nacional, que irá preparar o con-
gresso, que, por sua vez, poderá traçar a direcção que o 
partido deve tomar, bem como a principal agenda po-
lítica, que terá como horizonte as eleições autárquicas 

e gerais. As bases estão a reunir-se neste mo-
mento. Este processo vai levar entre 

seis e 12 meses. Provavelmente, 
até Abril de 2022 teremos 

feito o levantamento que 
vai culminar com uma 

reunião do conse-
lho nacional.

 
 “Impostos 
dos moçam-

bicanos 
financiam o 
partido no 

poder”
 
D&F: O 

PDD é um 
partido que 

começou com 
acções enér-

gicas, mas ao 
longo do tempo 

foi ficando sem es-
paço e há quem diga 

que foi engolido pelo 
MDM. Concorda com este 

posicionamento?
RD: O PDD é um dos partidos sem 

assento no Parlamento com maior visibilidade. Não es-
tou a tentar puxar a brasa para a minha sardinha, mas 
é uma realidade, tanto é que o PDD existe e está bem 
colocado. O PDD não foi engolido pelo MDM. Esta 
força que o MDM consegue, nalgum momento, foi do 
PDD, e explica-se simplesmente pelo poder local que o 
MDM conquistou. O saudoso Daviz Simango, quando 
não aceita a decisão da Renamo de o substituir no mu-
nicípio da Beira, tinha feito obras visíveis, que os cita-
dinos beirenses lhe deram o voto de confiança, dizendo 
que “vamos apoiar para continuar as suas obras”. Ago-
ra, o PDD tinha o Raúl Domingos, que também tem as 
suas obras, mas não são aquelas palpáveis. A obra de 
Raúl Domingos é ter negociado a paz em Roma e ter 
conquistado esse troféu que é o Acordo Geral de Paz. 
Mas é um troféu que se dilui entre o trabalho feito pelo 
presidente Afonso Dhlakama e por esse ponta-de-lança 
que é Raul Domingos. O povo quer ver coisas concre-
tas, e não é o Acordo de Paz que você assinou em 1992 
que vai te projectar. Portanto, é preciso fazer outra coisa 
para chamar atenção.   O eleitorado do PDD continuará 
à espera para se manifestar.

 D&F: Diz que o eleitorado do PDD existe e está à 
espera do partido. Como o seu partido pretende fa-
zer face aos adversários (Frelimo, Renamo e MDM), 
tendo em conta a musculatura financeira?

 RD: Os problemas políticos, económicos e sociais 
do país estão claramente identificados. A forma de re-
solvê-los é que é diferente. Então, é esta diferença que 
nós podemos trazer, porque essa musculatura nós te-
mos nas nossas ideias. Em termos financeiros, o finan-
ciamento é o maior problema. Precisamos de uma lei de 
financiamento dos partidos que permita que haja uma 
justeza. Hoje, os nossos impostos financiam o partido 
no poder e os que têm assento no Parlamento. Mas eu 
não votei em nenhum deles. A ideia de financiar os par-
tidos através do número de assentos parlamentares não 
é boa. Temos que olhar para este financiamento numa 
outra perspectiva. Porquê não através do número de 

“Empresários devem parar de financiar 
a Frelimo”
O presidente do Partido para Paz, 

Democracia e Desenvolvimento 
(PDD), Raúl Domingos, está con-
vencido de que a Polícia moçam-

bicana é suficientemente competente para 
esclarecer os crimes de raptos, e que só não o 
faz porque o Estado moçambicano está cap-
turado pelo crime organizado. Defende que, 
para travar a prática, os empresários deviam 
deixar de financiar a Frelimo, por entender 
que o “poder” é conivente nesse tipo de cri-
mes. Negociador do Acordo Geral de Paz de 
1992, Domingos defende também que o ac-
tual modelo de financiamento de partidos 
políticos, que contempla apenas as formações 
com assento parlamentar, é injusto. Nesta en-
trevista, o mais novo membro do Conselho 
do Estado confirma que tentou, sem sucesso, 
regressar à Renamo, e promete “reavivar” o 
seu PDD.

Raul Domingos exorta empresários a não financiar o poder do dia

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

D&F

RECEITA DE RAÚL DOMINGOS PARA TRAVAR RAPTOS

Continua na Pag 05

Presidente do PDD perspectiva regresso do partido na máxima força

- “Os empresários que continuam a financiar este poder devem pensar bem o que é que querem”
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Antigo número dois da Renamo diz que PRM pode acabar com os raptos
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votos? Porque os assentos são conseguidos através de 
um método que não é muito justo. E não só, também 
o apoio a partir das empresas nacionais é difícil, é que 
muitas vezes se vêem constrangidas ao apoiar os parti-
dos, porque a partir do momento em que o partido no 
poder se apercebe de que a empresa X, Y ou Z apoia o 
partido A, B ou C, começa um movimento de perse-
guição muito subtil. Através de inspecções, encontram 
uma certa falha na sua contabilidade ou prestação de 
contas, então aplicam-se multas que não são aplicadas a 
outras empresas com o mesmo tipo de infracções.

 D&F: E que análise faz do facto de a Comissão 
Nacional de Eleições ser sempre dirigida por figuras 
ligadas à religião e, ainda assim, persistirem suspei-
tas de fraudes?

 RD: Acredito que esta aposta tem por trás o senti-
mento de que traz credibilidade à instituição, porque 
é uma pessoa de Deus, que deve ser isenta, imparcial, 
séria, transparente. Mas a história mostra que não tem 
sido isso. Há situações descaradas de fraudes eleito-
rais e que não têm o desfecho que todos gostaríamos 
que tivessem. Mais uma vez, estou convencido de que 
uma oposição unida, mais organizada, bem estrutura-
da, podia ultrapassar este problema. Qualquer partido 
no poder quer continuar no poder por toda eternida-
de, e neste caso parece que encontraram uma fraqueza 
naquelas pessoas que se apresentam como “homens 
de Deus” e que, no fim do dia, acabam fazendo jogos 
políticos.

D&F: A onda dos raptos voltou a assolar o país. 
Acha que a nossa Polícia não tem capacidade para 
acabar ou minimizar este tipo de crimes?

 RD: Acho a nossa Polícia muito capaz, tem capaci-
dade. Eu pessoalmente sou testemunha disso, porque 
por duas vezes sofri roubo de viaturas, alguém me in-
dicou uma pessoa ligada a essas brigadas anti-roubo e 
contactei a pessoa. 24 Horas depois, as viaturas foram 
encontradas. A partir daí, comecei a dizer, e admirado, 
que, “afinal, esta Polícia aqui é capaz e competente!”. 
Num segundo episódio, um colega meu tinha a viatura 
do partido e a mesma foi roubada num dos bairros da 
cidade. Informou-me e voltei a contactar a mesma pes-
soa e depois de três dias foi encontrada a viatura, que, 
por sinal, estava com um comandante da polícia. Isto 
tudo para mostrar que a nossa Polícia é capaz, agora o 
que está a acontecer? Porque não conseguem apanhar 
os executores e os mandantes dos raptos? Então entra-
mos num outro capítulo, o crime organizado. Estamos 
num Estado que foi assaltado pelo crime organizado. 
Repare que nós temos aqui, nesta cidade de Maputo, 
um sistema de vigilância por câmeras que foi monta-
do e que em nenhum momento conseguiu apanhar 
ninguém. Eu até digo, em forma de gozo, que “aquilo 
é para verificar a eficácia da operação (de rapto), ver se 
os rapazes são bons, executam com profissionalismo a 
operação ou não”. Não é para prender os malfeitores, 
porque as câmeras estão aí e o Estado moçambicano é 
responsável, independentemente da pessoa que esteve 
à frente do projecto. Então repito, este Estado foi assal-

tado pelo crime organizado. Agora, como combater o 
crime organizado depende de quem está no poder. Aí 
vai a linha de força da oposição, que deve apresentar-se 
como quem vai acabar com o crime organizado.

 D&F: Há relatos segundo os quais os que têm 
condições para acabar com os raptos fazem “vis-
ta grossa” porque se beneficiam dos mesmos. Quer 
comentar?

 RD: O crime organizado é exactamente isso. É ter 
dentro do sistema pessoas que deviam agir e que não 
agem. Está tudo coordenado, todos fecham os olhos. 
Ninguém vê, ninguém ouve. Isso não pára por aí, como 
é que se fazem os pagamentos? Levantam avultadas so-
mas de dinheiro nos bancos e ninguém consegue saber 
como é que o dinheiro saiu, para onde é que foi. Mas se 
eu for ao banco hoje para levantar 300 mil meticais vão 
querer saber a finalidade do valor. Os raptos não são pa-
gos por 300 mil meticais, é muito mais que isso. Já ouvi 
depoimentos de que quando uma portuguesa foi rapta-
da, os portugueses sugeriram mandar uma equipa para 
ajudar na busca e no rastreamento dos raptores, mas a 
Polícia moçambicana recusou a cooperação. Por isso, 
a Polícia portuguesa fez um trabalho unilateral, entrou 
cá, fez a sua investigação e descobriu que as chamadas 
que estavam sendo feitas para o resgate estavam sendo 
feitas a partir de um apartamento de um comandante 
da polícia. Aliás, usaria esta oportunidade para dizer 

que os empresários que continuam a financiar este po-
der devem pensar bem o que é que querem. Se querem 
mudanças ou querem continuar com esse poder.

 D&F: Foi indicado para fazer parte do Conselho 
do Estado. Isso não poderá de alguma forma inibir as 
suas acções políticas como presidente do PDD?

 RD: As atribuições do Conselho do Estado são 
muito claras na Constituição da República. O Conse-
lho do Estado é composto pelos antigos presidentes 
que não foram destituídos da função, pelos antigos pre-
sidentes da Assembleia da República não destituídos, 
pelo Primeiro-Ministro, Presidente do Conselho Cons-
titucional, Provedor de Justiça e por sete personalida-
des eleitas pela Assembleia da República, obedecendo 
a sua representação proporcional. E há quatro que são 
escolhidos pelo PR, pelo seu reconhecido mérito no 
país, e eu estou neste último grupo. Ao me escolher, 
o mérito que reconhece não é de apoiar o seu partido 
que está no poder, mas sim de contribuir com ideias 
claras sobre a paz, a democracia e o desenvolvimento 
de Moçambique. Se reconheceu este mérito e me es-
colheu, vai ter que me ouvir no Conselho do Estado 
nesta perspectiva. Ele não deve ter dúvidas disso. Se ele 
tiver dúvidas, eu vou dizer “I’m sorry Mr. President”, 
não aceitei ser membro do Conselho do Estado para 
abdicar da minha posição como político ligado a um 
partido da oposição. 
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1.      Globalização de guerra: um 
marco histórico dos nossos dias

-Por: Criscêncio Arão Carlos
Vários pensadores e vários órgãos de comunicação 

social retratam os horrores da vida quotidiana, 
caracterizada pela valorização galopante do capitalismo 
e desvalorização do ser, encontrando-se, desta forma, 
várias epistemologias e políticas exclusivistas.

Na posição de BECK (2010:12), a modernidade 
tardia, a produção social da riqueza é acompanhada 
sistematicamente pela produção social de riscos, enfim, 
estamos numa sociedade fora de controlo.

Os órgãos de comunicação social informam com 
rigor a cada santo dia sobre a triste realidade que 
vivemos no globo terrestre. O primeiro sinal de uma 
globalização de guerra é o desrespeito pela ecologia, 
partindo do pressuposto de que a guerra mata, periga a 
vida de todos nós. Os linchamentos na Beira e noutros 
pontos do país e a corrupção global são outros sinais.

(Idem), os paradigmas de desigualdades sociais estão 
sistematicamente relacionados a fases específicas do 
processo de modernização. As desigualdades sociais são 
um forte motivo para a prevalência da guerra. O que faz 
com que Moçambique registe conflitos subsequentes? 
Por que os famosos insurgentes actuam simplesmente 
na respeitada e geologicamente rica província de Cabo 
Delgado?

Segundo NGOENHA (2018: 25), a violência 
manifesta-se sob muitas formas, algumas latentes, 
escondidas, mas nem por isso menos devastadoras. 
Toda a guerra é perigosa; não há pequena nem grande 
guerra. Devido às políticas exclusivistas e desumanas, 
continuamos a ver, com muita melancolia, o crescimento 
das fábricas de armas de destruição maciça, um negócio 
rentável para certo grupo que enche ininterruptamente 
os bolsos enquanto milhares de pessoas sofrem, sem 
acesso sequer à alimentação básica.

 
2. Por que a guerra nos nossos tempos?

“Quando o mundo estiver unido na busca do 
conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, 
então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo 
nível.”

 Os conflitos surgem-nos, assim, como uma constante 
incontornável na formação e no desenvolvimento 
das relações de poder que se vão estabelecendo e na 
consequente evolução das políticas entre países ou 
blocos.

Não se pode, pois, ter a veleidade de tentar 
compreender o que se passa no nosso mundo, se não 
conseguirmos entender a razão da existência dos 
conflitos, o porquê da sua ocorrência e localização 
geográfica e quais os objectivos dos seus intervenientes.

Muitos problemas que a humanidade enfrenta 
actualmente foram legados da época moderna. A 
primeira associação da política à guerra encontra-se 
em Maquiavel, na obra “O Príncipe”; a política não se 
resume à guerra, mas a guerra é um assunto da política 
e está relacionada com as escolhas dos homens. Escrita 
em épocas de várias transformações profundas no 
sistema geopolítico e do pensamento da sua época, esta 
obra suscita várias leituras e interrogações, sem soluções 

A paz é um caminho a ser construído diariamente e, 
para a sua efectivação, é preciso promover um diálogo 
sincero e aberto, como diz Kant (2008: 14): «não deve 
considerar-se como válido nenhum tratado de paz que 
se tenha feito com a reserva secreta de elementos para 
uma guerra futura.»

A paz não significa simplesmente ausência da guerra, 
a ausência da guerra seria simplesmente uma cessação 
das hostilidades militares. Uma paz efectiva implica 
o respeito das liberdades fundamentais dos cidadãos; 
uma paz que implica ausência de guerra seria uma paz 
armada. Os acordos subsequentes do mundo que não 
têm atenção para o futuro terão várias consequências 
funestas.

Enquanto não se resolverem problemas ligados às 
desigualdades sociais no mundo e em Moçambique, 
de modo particular, teremos vales tenebrosos para a 
prevalência de vários conflitos.

O primeiro caminho para uma paz efectiva é 
promover uma educação de qualidade para todos, 
sem olhar a componente étnica, religiosa, económica 
e social. Como dizia Nelson Mandela, “a educação é a 
arma mais poderosa que podemos usar para mudar o 
mundo”.

É preciso impulsionar a reconciliação nacional 
para todos os moçambicanos, a paz em Moçambique 
não deve ser politizada, deve, sim, ser um assunto que 
interesse a todos e a cada um dos moçambicanos.

É preciso evitar, principalmente, aquele princípio 
segundo o qual a paz é assunto dos

políticos. Nós podemos dar o nosso contributo.
Precisamos fazer uma série de coisas: fornecer 

a todos os cidadãos moçambicanos igualdade de 
oportunidades, criando, deste modo, condições 
mínimas para a sobrevivência sobretudo dos mais 
vulneráveis; recuperar a cultura do diálogo que a 
humanidade nos últimos tempos descartou para 
prevalecer o seu egoísmo e individualismo; ter em 
conta que com a paz tudo se ganha, e tudo se perde 
com a guerra.

Para a manutenção da paz nada é mais significativo 
do que o grito de Dom Jaime: “podemos tocar todos 
os tambores de uma só vez – ninguém vai escutar. Se 
Moçambique não acabar com a guerra, a guerra vai 
acabar com Moçambique”.

Nós somos responsáveis pela resolução dos conflitos 
que apoquentam a nossa sociedade.

Previna-se da Covid-19, porque é uma realidade.
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fáceis, pela abrangência e complexidade dos temas 
abordados.

Na sociedade hodierna, encontramos na política 
vários interesses do “príncipe” que são os nossos 
governantes. No momento em que escrevia este 
artigo, vieram-me à mente várias lucubrações sobre os 
problemas que amofinam o nosso país, sendo um deles 
a desigualdade social. Não se justifica que num país 
cheio de recursos naturais e faunísticos como o nosso, 
onde a agricultura é decretada pela Constituição da 
República como a base do desenvolvimento da nossa 
nação, milhares de pessoas, sobretudo crianças, morram 
por causa da fome. Não serão motivos suficientes para a 
prevalência da guerra?

Uma nação onde temos os professores mais pobres e 
os políticos mais ricos, onde temos doutores ignorantes, 
formados sem emprego, uma educação influenciada 
pelas políticas exclusivistas... estas podem ser condições 
favoráveis para guerras frequentes e intermináveis.

Parece que os homens do nosso tempo perderam 
a cultura de diálogo. Neste capítulo, verificamos, com 
grande preocupação, a construção de uma sociedade 
onde o modelo de vida implementado é o da violência, 
esquecendo-se, deste modo, o aforismo segundo o qual 
“violência gera violência”.

 
3. Porquê a guerra em Moçambique?

Desde que se conhece Moçambique como um país 
social e economicamente constituído, não se pode 
descurar o fenómeno da guerra como característica 
profunda desta nação. Parece que os moçambicanos 
usam as posições maquiavélicas para ganhar as batalhas 
mais importantes.

Infelizmente, foi-nos ensinado que, para ganhar algo, 
não importam os meios. A nossa pretensão de alcançar 
a independência pacificamente  foi-nos negada devido 
ao modus operandi do nosso colonizador.

Sobre a política exclusivista e de guerra na região, 
somos arquétipos e pontuais. Como diz NGOENHA 
(2018:78), “a nossa diferença específica na África Austral 
não está na língua, únicos falantes de um idioma latino, 
mas no nosso belicismo. Durante os últimos cinquenta 
anos, nenhum país na SADC foi tão pugilista como nós; 
nós somos campeões da tareia. A que se deve este triste 
recorde? (Não podemos esquecer outro recorde que 
detemos, desta vez mundial: vice-campeões mundiais 
da corrupção)”.

Os tolos dizem que a guerra é a ausência da paz, mas, 
para os entendidos, a guerra é mais do que isso. Há países 
sem registo de algum tiro mas continuam em guerra 
ainda, pois não se respeita a liberdade de expressão, não 
há justiça social para todos, etc. Enquanto não existirem, 
em Moçambique, políticas que promovam a inclusão 
social e desenvolvimento sustentável, sempre existirá 
terreno fértil para a guerra.

 
4. Caminhos para a paz efectiva em Moçambique

“Não existe caminho para a paz, a paz é o caminho”
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No ano passado, Moçambique foi 
beneficiado por um valor estimado 
em milhões de euros para subsidiar as 
populações carenciadas neste  tempo 
da pandemia do coronavírus. 

O que aconteceu foi o registo das 
pessoas que supostamente seriam os 
consequentes beneficiários do subsí-
dio, isso em Outubro de 2020, num 
processo que foi pouco conhecido 
pela maioria das populações. Ouve o 
registo das pessoas, processo de re-
querimento dos cartões de identifica-
ção que contêm as respectivas fotos.

O que acontece é que, há dias, o 
processo de atribuição dos valores do 
subsídio iniciou e está a gerar muito 
barulho e polémica, porque, em cada 
bairro, o processo de inscrição dos 
beneficiários foi feito de forma pouco 
clara, pois os chefes dos quarteirões 
fizeram-no de forma discriminatória, 
isto é, escolhendo o tipo de pessoas 

que fariam parte do processo, e mui-
tas famílias foram excluídas dos 4500 
MT por receber.

Casos há em que cidadãos não sé-
rios e egoístas fizeram malabarismo 
no sentido de envolver quase todos 
os membros da mesma (sua) família, 
a fim de terem acesso a este dinheiro 
de barulho. Os chefes dos quarteirões 
têm também culpa no cartório, porque 
o critério de selecção por eles aplicado 
foi pouco claro, discriminatório e que 
carrega preceitos de exclusão social. 
Afinal este dinheiro é para alguns ou 
para todos os moçambicanos.

Quantos moçambicanos desempre-
gados o país tem? Quantos cidadãos 
vivem em condições deploráveis e de 
extrema pobreza? Se o lema é "ficar 
em casa", recolher obrigatório, como 
forma de mitigar os efeitos da Co-
vid-19, então que o subsídio de Covid 
seja para todos os carenciados, o que 

não se verifica neste processo.
O Estado moçambicano já recebeu 

inúmeras doações em dinheiro, ava-
liado em milhões de dólares para a 
dinamização e desenvolvimento dos 
diversos sectores no país, mas isso não 
se reflecte no pacato cidadão. O povo 
está cada vez mais pobre, e um grupo 
de pessoas cada vez mais rico. O sis-
tema de governação nesta pérola do 
Índico, às vezes, deixa muito a desejar.  

Aquando da eclosão do novo coro-
navírus, o E.M pediu ajuda de cerca de 
700 milhões para o controlo da pande-
mia, o que suscitou certa desconfiança 
por parte dos cidadãos, uma vez que a 
maioria das doações não se repercute.

Agora, o famoso "dinheiro do ba-
rulho", o dinheiro de corona, sem dú-
vidas, continuará a criar vuku-vuku, 
se o processo de atribuição continuar 
nos moldes em que é feito.

Mais não disse.

Dinheiro de corona
XIPHEFUXIPHEFU

Mateus Licusse  |  mlicusse@gmail.com

OPINIÃO 

Anúncio publicitário
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Falso alarme sobre manifestação de 
religiosos precipita alívio das igrejas.

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 

Mais um alívio para as actividades, no qua-
dro das medidas preventivas à pandemia, foi 
decretado, para o gáudio dos crentes e dos lí-
deres religiosos, dos comerciantes formais e in-
formais e ainda dos proprietários de barracas, 
desportistas e locais de diversão, que há meses 
os seus estabelecimentos não conheciam movi-
mento habitual de sua clientela e curiosos.

O alívio ou o relaxamento das medidas sig-
nifica o retorno ao barulho das barracas, al-
gumas delas que não chegaram a conhecer o 
dissabor da interdição do seu funcionamento, 
operaram normalmente, como se nada acon-
tecesse no país. Os números de infectados e 
de óbitos que a Saúde anunciava, diariamente, 
nada lhes dizia, pois o importante era buscar 
a sobrevivência para a família, independente-
mente dos riscos que isso acarretava, por não 
possuírem outra alternativa.

Há zonas onde as pessoas nunca obedece-
ram o recolher obrigatório, acantonavam-se e 
superlotavam garagens noite adentro, bebendo, 
o que, nalgum momento, torna difícil acreditar 
que por causa da pandemia alguém tenha per-
dido emprego. Parece que em plena pandemia 
há mais gente alegre que antes, isto é, mais gen-
te com dinheiro para beber.

Parabenizo o PR por ter decretado o alí-
vio ou relaxamento de algumas medidas, que, 
afinal de contas, são a maioria, pelo menos o 
fez antes que o pior acontecesse no país. Esta-
va iminente um perigo de centenas de pessoas 
morrerem sob efeito de asfixia, em alguns con-
tentores onde se fecham para beber sem incó-
modo da Polícia.

Algumas barracas e casas de pastos nunca 
respeitaram o estado de emergência ora em vi-
gor, mantendo seus estabelecimentos em fun-
cionamento, como se o decreto presidencial 
não lhes dissesse nada, alguns com conivência 
das autoridades da lei e ordem, que assegura-

vam a protecção destes agentes económicos 
em detrimento da prevenção da doença, tanto 
para si e sua família como para os utentes dos 
seus estabelecimentos.

Os líderes religiosos e os crentes já estavam 
intolerantes com o adiamento sucessivo do 
alívio à actividade religiosa. Os mais esclareci-
dos iam atenuando o exacerbar da intolerância 
dos impacientes, aliás, alguns nem chegaram 
a perceber que antes de o PR decretar o en-
cerramento dos templos, algumas confissões 
haviam tomado iniciativa, para evitar o pior.

O PR decretou o estado de emergência 
de que resultou no encerramento das igrejas 
quando algumas delas já tinham fixado nas 
entradas avisos aos crentes da interrupção de 
cultos colectivos por um período de 15 dias, 
na altura alguns cleros fizeram comunicação 
pública, exortando para que os crentes conti-
nuassem orar em família nas suas casas.

Os impacientes chegaram a alertar à socie-
dade moçambicana, a partir da casa do povo, 
sobre a possível manifestação dos crentes em 
repúdio à medida da manutenção do encer-
ramento dos templos. Como sempre, pareceu 
especulação de quem transmitiu essa preten-
são ao Governo a quando da sua presença no 
Parlamento.

Alguns deputados da chamada casa do 
povo já nos habituaram, com a sua maneira de 
ser e estar quando lidam com assuntos sérios, 
que mexem com a vida do povo, ao uso das 
preocupações do povo de forma leviana, por-
que os locais onde fazem a recolha das preo-
cupações do povo não são apropriados nem 
são dignos para abordagem séria.

Barraca nunca foi local para tratar as-
suntos honestamente construtivos e deveras 
preocupantes do povo moçambicano. Muitos 
crimes, muitos boatos, muita fofoca e inúme-
ros assaltos foram concebidos, planificados e 

executados a partir das barracas. Os deputados 
honestamente eleitos para representar o povo e 
levar as preocupações das populações a quem 
de direito não dão crédito aos assuntos tratados 
nas barracas.

Há deputados que se preocupam com sua 
popularidade no lugar de dignificar o voto do 
povo resolvendo seus problemas, e agitam o 
povo para actos desagradáveis e desnecessá-
rios. Os nossos deputados não têm postura de 
Estado, nem política na sua comunicação com 
a população. São autênticos palhaços e drama-
turgos, que para alguma graça do povo usam 
tindzava.

Há pessoas que propositadamente inven-
tam assuntos que não são assuntos, para pas-
sarem a alguns deputados, por saberem que 
eles são paparazzis e como são sedentos de 
transmitir mentiras, vão lhes entulhando de 
boatos, e tudo para logo que forem concedidos 
a palavra, pulverizem o país com a sua perfu-
mante mentira.

Não obstante que grande parte dos nossos 
deputados seja frequentadora assídua de igre-
jas, nunca coube nas suas cabeças a ideia de 
que Igreja é uma instituição organizada, cre-
dível e com alto grau de consciência nacional, 
e ainda nutre muito respeito para com as auto-
ridades governamentais e reconhece a respon-
sabilidade do Governo e o papel do Governo 
dentro da própria Igreja. Nunca constituiu 
verdade que alguma confissão religiosa tenha 
engendrado alguma manifestação. Foi uma in-
venção da ocasião daquele deputado.

É extremamente importante e dignificante 
que os nossos deputados, antes de usarem o 
pódio do Parlamento para falar o que quer que 
seja, busquem a veracidade dos factos, que até 
poderão fazer a comunicação ao país com os 
pés devidamente assentes no chão, porque se-
guros do que dizem.

Anúncio publicitário

BUSINESS OR LEISURE?
O IMPORTANTE É 
QUE SEJA PELA LAM

MAPUTO-JOANESBURGO

Linhas Aéreas de Moçambique

VANTAGENS:
• 2 voos todas as Segundas, Quartas,

 Sextas e Domingos;

• Leve consigo 2 peças de 23kg na Classe Económica   
 ou 2  peças de 32kg na Classe Executiva;
• Descontos de até 40% em hotéis em Maputo e
  na África do Sul;
• Ganhe um voucher no Restaurante Bom Garfo
  na sua quinta viagem.

www.lam.co.mz
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Maputo, a cidade dos prédios em que nascem 
“palhotas”nos terraços!

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

Anúncio publicitário

Há mais uma ofensiva municipal, e oxalá que não 
seja apenas mais um simples desejo do Sr. Magaia.

Infelizmente, virou um debate de maior escala e 
concentração dos munícipes, algo que não devia ser. A 
construção de casas sobrepostas em prédios e edifícios 
da cidade de Maputo é algo de barba rija e lamenta-
velmente alguém deixou que isso acontecesse. Não são 
poucas as vezes em que o cidadão denunciou este tipo 
de práticas, que, por sinal, até “envolvem” os próprios 
funcionários do conselho autárquico. A cidade de Ma-
puto bem como outras autarquias deviam ser geridas a 
partir de uma norma mais ampla e integrada, que defi-
ne princípios de ser e estar nesses espaços territoriais.

São várias as vezes em que fomos confrontados com 
uma luta titânica entre a Polícia e os vendedores ambu-
lantes, isto por se considerar que a prática do comércio 
informal descaracteriza a cidade, assim como vai con-
tra os princípios básicos de uma postura municipal. 
A postura municipal deve ou devia ser um exercício 
exemplar de práticas que colocam a cidade bela, segu-
ra e acessível a todos. Uma cidade que se caracteriza 
por estética permanente, onde seus usuários sentem 
o prazer de ainda pagar os impostos e contribuir na 
preservação deste “belo universo”. No cumprimento 
dessas medidas, nossa Polícia não tem dado tréguas, 
perseguindo os ambulantes até à última rua. Até por-
que para quem quer ver a cidade com uma mobilidade 
segura, a medida não deixa de ser boa, pecando, po-
rém, pelo facto de haver uma descontinuidade entre o 
ontem decidido e o que hoje se vive. Os ambulantes 
tinham sido garantidos que os mercados seriam espa-
ços equipados com condições básicas de saneamento 
do meio e segurança, o que permitiria que actividades 
desenvolvidas por eles fluíssem com maior dinamis-
mo. Tudo parece que foi uma daquelas conversas que 
só serve para adormecer o boi, isto porque não tardou 
para que aqueles voltassem de novo à rua.

A unidade zeladora da área do Comércio, Feiras e 
Transporte parece ser a única que “melhor” funciona, 
avaliando pela presença e pelo número de bens apreen-
didos dia após dia. Esta comparação surge pelo facto 
de prédios que parecem hoje palhotas em plena cidade 
possuírem um plano de gestão, com responsáveis mui-
to bem identificados. Onde é que estavam estes gesto-
res desta área até ao ponto do total descontrolo em que 
a cidade se encontra? Onde andam as comissões dos 
moradores dos prédios, que têm a responsabilidade 
de zelar pela tal postura no uso e gestão destas infra-
-estruturas? Porque é que o município tem apenas pos-
tura a ser bem comprida nas vereações acima citadas e 
nesta não?

Os jovens, e com algum tipo de coragem, produ-
zem pequenos vídeos dando conta que jamais sai-
rão da cidade/palhotas dos terraços, e acrescentam 
que estar em zonas de expansão, ou seja, bairros tais 
como Santa Isabel, Nkobe, Albazine e outros, é uma 
mera ilusão. Estes jovens pendurados nos prédios jus-
tificam-se, e com alguma razão, com o facto de estes 
bairros não terem nada de infra-estruturas básicas, 
algo que talvez pudesse os convencer a tornar-se seus 
moradores. Os bairros de expansão constituem os úni-
cos que desrespeitam princípios de planeamento e or-
denamento territorial. Nestes bairros, jovens iniciam 
vidas construindo suas casas, sem sequer uma única 
infra-estrutura de serviço público. As vias de acesso, 
água, electricidade, serviços sociais básicos, tais como 
escolas, centros de saúde, bancos, mercados, só apare-

cem, se aparecerem, décadas depois. Foi assim em Ma-
goanine e hoje tem sido assim em Santa Isabel, Nkobe, 
São Dâmaso.

As palhotas da cidade de Maputo e outros tantos 
cantos do país são reflexo da falta de cumprimento de 
política e programas de ordenamento territorial e cres-
cimento urbano, reparando para o crescimento demo-
gráfico e as necessidades de habitação que este mesmo 
crescimento demanda. Isto cria frustração e desmoti-
vação aos jovens, pelo que as palhotas de Maputo vão, 
sim, continuar. Demoli-las pode ser uma parte da so-
lução, mas não é tudo. Há que resolver os problemas de 
uma forma mais certeira e continuada. Por exemplo, 
o presidente municipal tem estado a emanar regras de 
convivência urbana que, infelizmente, pouco se cum-
prem. Todos os munícipes clamam pelo encurtamento 
das rotas no exercício da actividade de transporte de 
passageiros, mas uma simples nota 100 meticais não 
mão faz com que agentes reguladores de trânsito se es-
queçam do grito do munícipe, e, claramente, abrindo 
espaço para que motoristas e cobradores trabalhem a 
seu bel-prazer.

Nós, como munícipes, saudamos a nova intenção 
de varrer todas as palhotas nos terraços, mas antes é 
importante que esta intenção tenha recursos, capaci-
dades e meios para ser concretizada. Não gostávamos 
que este fosse um daqueles assuntos que menos ou 
mais dias estará bem esquecido e terá valido apenas 

a intenção do ilustre vereador da área. Em Maputo 
continuarão a nascer palhotas a olhos vistos, perante a 
inacção de toda a força municipal.

Os munícipes” exigem” ser parte do processo de 
gestão municipal. Deve haver espaços de consulta, 
concertação e tomada de decisão que satisfaçam o ser-
vidor e público-alvo. Não basta que se exarem medidas 
administrativas sem que munícipes sejam parte das 
mesmas medidas. A assembleia Municipal, que devia 
ser o vínculo de ligação com os munícipes, precisa de 
desenvolver mais jornadas de consulta e contacto di-
recto com munícipes, para que normas e regulamentos 
aprovados reflictam as expectativas de quem foi ele-
ger os dirigentes, com responsabilidades para resolver 
problemas do povo.

_________
No seu habitual informe, o Chefe do Estado, na 

prevenção da Covid-19, tornou relaxadas algumas me-
didas, permitindo que algumas actividades de índole 
social e económica ocorram. Este é um verdadeiro de-
safio a todos os moçambicanos, no sentido de ainda 
manter a vigilância e responsabilidade individual, evi-
tando novas vagas de contaminações e mortes. Mante-
nha-se firme na sua nova forma de estar e ser, evitando 
aglomerados, assim como sair de casa sempre que a 
necessidade o justificar. Previna-se usando todas as 
medidas do protocolo sanitário em vigor.

O nosso maior valor é a vida!

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Bento Neves, tu ainda vives em nós!

Desolado com a morte de Bento Neves 
(simplesmente inacreditável)!

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

Por CREMILDO LIPANGUE

Por Jorge Fernando Jairoce

A vida levou-me um amigo que, para 
além de colega, era um irmão e, consequen-
temente, membro da minha família. Os 
meus filhos perderam um tio, os meus tios 
perderam um sobrinho, a minha mãe ficou 
sem um filho e as minhas avós ficaram sem 
um neto. Os meus amigos perderam um 
amigo, porque os ensinei a ver no Bento Ne-
ves um Cremildo Lipangue.

Adiei a aquisição de um talhão para mi-
nha mãe para atender a instalação urgente 
de um amigo chegado da província. Não sa-
bia que hoje estaria sentado aqui no mes-
mo talhão a chorar a sua partida. Quebrei 

Perdemos, na semana finda, um companheiro de estrada com quem tínhamos uma excelente relação, o jornalista Bento 
Neves, da Televisão de Moçambique. Em jeito de tributo, abrimos, excepcionalmente, espaço para partilhar relatos de duas 
figuras que tiveram a oportunidade de privar com Bento Neves, a quem desejamos que descanse em paz.

A vida tem vários mistérios, e o maior deles 
é a morte. Nunca poderemos entender o por-
quê de um ente amado ter que partir. A dor 
que sentimos é imensurável. Nestas horas, não 
há nenhuma palavra que possa ser dita que 
seja capaz de confortar os nossos corações. 
Tudo parece perder sentido e ficar pequeno 
diante de tamanho sofrimento.

Não há nada capaz de reparar uma perda 
como esta, mas, em nome da amizade e fra-
ternidade que nutríamos de forma recíproca e 
em honra da sua memória, é preciso continuar 
vivendo. É preciso transformar o luto em uma 
luta pela vida e pela felicidade, e transformar a 
dor em saudade e serenidade. 

Conheci o Bento Neves na Cidade da Beira, 
onde, de forma natural, nos tornamos amigos. 
Mais tarde, eu viria a ser seu professor no en-
sino superior (nos sucessivos graus de Licen-
ciatura, Mestrado e Doutoramento). Em 2017, 
Bento Neves escolheu-me como supervisor da 
sua tese de doutoramento em história de Áfri-
ca. Pesquisava uma temática sobre as relações 
de conflito e poder na construção do Estado-
-Nação em Moçambique. Na altura, eu era di-

o protocolo da minha festa de graduação 
para sentar com um irmão igualmente gra-
duado, mas longe de sua família biológica, 
para o ajudar a celebrar.

 Eu, minha esposa, e ainda a sua espo-
sa Raquel, fomos os únicos a testemunhar 
a defesa do teu mestrado e logo depois al-
moçámos no Kalu, próximo da AEMO. 
Lembro-me como se tivesse sido ontem que 
o tio Almeida, irmão do meu pai, levou-te 
ao volante do corola dele para praticares a 
condução, porque eras também um filho 
para ele.

Sobrevivemos juntos na ponteca de ma-

rector nacional da Biblioteca Nacional de Mo-
çambique e tive que facultar o vasto manancial 
de documentação existente na casa e no meu 
arquivo pessoal. 

Aconselhei-o a trabalhar com Eugénia Ro-
drigues como co-supervisora na Universidade 
de Lisboa. Por esta via, efectuou estágio por 
um período de seis meses. Buscou em Lisboa 
novas fontes para sua pesquisa e novas expe-
riências académicas. Regressou a Moçambi-
que animado e veio mostrar-me o manancial 
de informação que possuía. Definimos que de-
via confrontar a documentação escrita com as 
entrevistas. 

Nesta senda, entrevistou figuras importan-
tes no processo de construção do Estado-Na-
ção, como, por exemplo, Joaquim Chissano, 
Raúl Domingos, Daviz Simango, Ismael Mus-
sa, João Pereira, Tomás Viera Mário, Venâncio 
Mondlane e outras figuras religiosas. A lista é 
enorme, aliás. Passou a fase da escrita e orga-
nização lógica do seu pensamento. Discutimos 
horas e horas. Ficávamos irritados um com o 
outro, o que é normal em ambiente académi-
co, mas depois ultrapassávamos e seguíamos 

zambanine, onde o teu carro “caiu” no cani-
ço, quando éramos perseguidos por ladrões. 
Voltávamos de Mahubo, em busca de terras 
para o futuro. Partilhamos uma esteira em 
Muxúnguè para repouso de meia hora, de-
pois de longa noite de condução no nosso 
passeio Maputo/Tete, tendo eu ficado em 
Chimoio e tu prosseguido com a marcha.

Sempre que me vê, o meu amigo Malate 
pergunta pelo “Ver Moçambique”, referin-
do-se a si. Hoje estacionei o carro no local 
onde juntos quebrámos nossas colunas a re-
mover areia e pedra para dentro do quintal 
em preparação das suas obras, obras hoje 
bem erguidas e cujas paredes testemunha-
ram o teu fim e agora testemunham os nos-
sos choros. 

Tu me dizias que engordo porque me 
contento com pouco, hoje não te tenho mais 
para me encorajares na loucura de ser fe-
liz com poucas realizações. Mais palavras 
para quê? Bento, tu bem sabes que devias 
estar ainda cá entre nós.  Descanse em paz, 
irmão! 

o rumo para frente. Ele estava empolgado em 
fechar o seu doutoramento e eu disse-lhe que 
dependia mais do seu esforço individual. 

Nas vésperas de qualificação, em Março, ele 
ligou-me a pedir adiamento, alegando não es-
tar bem de saúde. O seu pedido foi aceite pelo 
director da Faculdade de Ciências Sociais e Fi-
losofia, o professor doutor Bento Rupia. 

Procurou-me na semana seguinte para 
pedir desculpas e eu disse-lhe que nada esta-
va perdido e que devia recompor-se emocio-
nalmente. Percebi, semanas depois, que algo 
andava mal com o Bento Neves. Voltamos a 
conversar e ele mostrou algumas vicissitudes 
da vida social e profissional, que não corriam 
como o desejado. Expliquei-lhe que a vida era 
um jogo com altos e baixos. Disse-lhe que o 
importante era capitalizar o lado bom da sua 
formação académica e que tudo voltaria ao 
normal.

 Há duas semanas, procurou-me para dizer 
que estava preparado para a defesa de qualifi-
cação. Pedi-lhe para escrever a solicitar a mar-
cação da defesa. Estava tudo combinado para o 
mês de Maio. Eu estava a espera apenas de ver 
os seus slides. A notícia que recebi deixou-me 
desolado, sobretudo por saber que foi suicí-
dio. Sinto-me abalado porque acho que devia 
ter feito mais para apoiá-lo emocionalmente. 

Ele deu sinais evidentes, mas, ao mesmo 
tempo, mostrava ser forte. Até aconselhava-
-me (teologicamente falando), mostrando que 
o seu lado espiritual era forte. Era difícil ima-
ginar esse fim trágico. Maldito destino. Paz, 
paz e que Deus conceda eterno descanso ao 
meu supervisando/amigo.
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Cabo Delgado precisa de guerrilha e não de exército sofisticado

A oposição deve unir-se e lutar por uma única causa

Texto: Lídia CossaD&F

“Precisamos de guerrilha para 
combater a guerrilha”

Numa altura em que muito se 
discute a possibilidade de 
as Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS) lutarem lado a 

lado com forças estrangeiras em Cabo 
Delgado, Yaqub Sibindy defende que a 
receita para derrotar os terroristas pas-
sa por responder pela mesma moeda, 
ou seja, com guerrilha. Na opinião do 
presidente do Partido Independente de 
Moçambique (PIMO), “não se combate 
guerrilha com um exército sofisticado”.

FÓRMULA DE SIBINDY PARA DERROTAR TERRORISTAS

Nem intervenção militar estrangeira nem 
sofisticação do Exército. Para Yaqub Sibin-
dy, não são essas as reais necessidades de 
Moçambique no combate ao terrorismo que 
grassa na província de Cabo Delgado. Em 
entrevista exclusiva ao Dossiers & Factos, o 
político entende que o país precisa de uma 
espécie de “guerrilha governamental” para 
fazer face à estratégia do inimigo.

 “Do mesmo jeito que os insurgentes trei-
nam jovens para combater, a nossa guerrilha 
também deve treinar jovens. Os insurgen-
tes dormem lá no mato, comem lá e 
treinam lá, o Estado também 
deve começar a treinar a 
sua guerrilha lá mes-
mo, incluindo jo-
vens para com-
bater. As FDS 
são para 
defender a 
soberania, 
nós pre-
c i s am o s 
mesmo é 
de guer-
rilha, e 
vai de-
signar-se 
guerrilha 
g o v e r n a -
m e n t a l ” , 
e x p l i c o u 
Sibindy.

 Mais adiante, 
o político destacou 
que, pela sua natureza, 
a guerrilha não tem lugar 
fixo nem território para defender, 

sendo que um dos seus principais objecti-
vos é criar pânico. Nesse sentido, questiona 
como se pode combater um inimigo com es-
tas características usando helicópteros e tan-
ques de guerra.

 A fonte esclarece que não pretende pro-
por a transformação do Exército regular, mas 
sublinha que “a guerrilha precisa ser criada” 
e até aponta potenciais vantagens que Mo-
çambique tem neste domínio. “Temos ran-
gers frescos da Renamo que podem integrar 
a guerrilha, temos os que fizeram parte da 
Luta de Libertação Nacional, conhecem mui-
to bem Cabo Delgado”.

 
“Partidos da oposição devem unir-se”

Num outro desenvolvimento, o presiden-
te do PIMO lançou recados aos partidos da 
oposição, apontando para a necessidade de 
união entre eles. Sibindy visava especifica-
mente o presidente do Partido de Unidade 
Nacional, que o tinha acusado de estar ao 
serviço do partido no poder.

 Em entrevista publicada na edição 411 do 
Dossiers & Factos, com o título “A maioria 
dos extraparlamentares é frelimista”, Hipó-
lito Couto atacou quase a generalidade dos 
partidos sem assento no Parlamento, ten-

do afirmado que, em 2019, foram pagos 
pelo porta-voz da Frelimo, 

Caifadine Manasse, para 
afirmar que as elei-

ções tinham sido 
livres, justas e 

transparentes.
Em reac-

ção a tais 
a c u s a -
ções, Si-
b i n d y 
entende 
que a 
a t i t u d e 
de Hipó-
lito Cou-

to resulta 
da falta 

de agen-
da. “Quan-

do um partido 
não tem agenda, 

a única coisa que 
pode fazer é tentar 

aparecer usando o nome 
dos outros, e é isso que o meu 

amigo Couto está a tentar fazer”.
De resto, na opinião de Sibindy, o proble-

ma de agenda é transversal a quase todos os 
partidos políticos em Moçambique.

 “Se pegar um ou dois de todos os partidos 
que sempre concorrem às eleições, até esses 
grandes, Renamo e MDM, não te vão dizer 
a sua agenda de governação, esses esperam 
ganhar para depois traçar estratégias, mas o 
PIMO não, nós já temos a estratégia de go-
vernação”, explicou.

 Yaqub Sibindy rejeita o rótulo de “coap-
tado pelo regime” e diz ser descabida a ideia 
de que terá recebido dinheiro da Frelimo em 
eleições de que nem participou. Mais do que 
isso, sugere que os ataques de Couto deviam 
ter um outro alvo.

  “O PUN devia aparecer a criticar a Fre-
limo, que plagiou o projecto “Novo Moçam-
bique” e o está a implementar de forma erra-
da, em benefício de suas  próprias famílias, 
quando o PIMO quer implementá-lo em be-
nefício de todas as famílias moçambicanas”, 
anotou.

 
Aos partidos da oposição, o presidente do 

PIMO só tem uma palavra: união.
 
“Os partidos políticos da oposição em 

Malawi uniram-se em torno de um candidato 
e elegeram um presidente, hoje Malawi tem 
um presidente (Lazarus Chakwera) vindo da 
oposição, porque os partidos não dispersa-
ram votos, era disso que Couto devia falar, 
devia  preocupar-se com a coligação dos par-
tidos da oposição, para podermos ganhar as 
eleições e não sair por aí apontando erros aos 
seus pares”, disse.
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ADIN dá primeiros sinais 
de vida
Lançada em 31 de Agosto de 2020, 

com pompa e circunstância, a Agên-
cia de Desenvolvimento Integrado 
do Norte (ADIN) não tinha dado 

qualquer passo rumo à concretização do seu 
desiderato, que é aliviar a pobreza nas popu-
lações do norte de Moçambique, dando corpo 
ao lado não bélico do combate ao terrorismo. 
Foram precisos oito meses para que a agência 
embolsasse o primeiro financiamento, preci-
samente na mesma altura em que cai Arman-
do Panguene (primeiro PCA da instituição) 
e ascende ao seu lugar Armindo Ngunga, ex-
-secretário de Estado da província de Cabo 
Delgado. Será desta?

A cerimónia do lançamento da ADIN, presi-
dida pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, 
teve toda a pompa e circunstância, o que, por 
si só, alimentava enormes expectativas quanto 
aos resultados da implementação dos projectos 
desenhados.

A principal atribuição desta entidade pública 
é aliviar, através de projectos sociais e económi-
cos, os altos índices de pobreza das populações 
das províncias da região norte do país, nomea-
damente Cabo Delgado, Nampula e Niassa, onde 
vivem mais de dez milhões e quatrocen-
tos mil habitantes, cuja taxa de 
incidência da pobreza está 
acima da média nacio-
nal, que é de 43%, 
agravada pelos 
ataques terro-
ristas e efeitos 
do ciclone 
Ke n n e t h , 
que fus-
t i g o u 
N a m -
pula e 
C a b o 
D e l g a -
do, em 
Abril de 
2019, des-
t r u i n d o 
infra-estru-
turas sociais 
e económicas.

E s t i m a - s e 
que, em Cabo Del-
gado, 50% da popula-
ção viva abaixo da linha 
da pobreza; em Nampula situa-

-se nos 67%. Já em Niassa, o indicador de pobre-
za aponta para 65%.

Igualmente, um dos importantes objectivos 
da criação da ADIN é prover e massificar postos 
de emprego para jovens, como forma de “tra-
var” o recrutamento desta camada social para 
engrossar as fileiras dos jihadistas, que actuam 
na província de Cabo Delgado desde Outubro 
de 2017. Aliás, tem-se dito, repetidas vezes, que 
os jovens são facilmente aliciados porque lhes 
é prometido emprego e, uma vez nas mãos dos 
terroristas, vêem-se a empunhar armas de fogo, 
catanas e outros instrumentos contundentes, 
com os quais cometem toda a violência inimagi-
nável nas comunidades.

 
Cerca de um ano de letargia

Porém, a Agência de Desenvolvimento Inte-
grado do Norte, que tinha a missão de desenvol-
ver harmoniosa e integralmente a região norte 
de Moçambique, não implementou um único 
projecto desde a sua criação, alegadamente por 
falta de fundos, pois, dos mais de 700 milhões de 
dólares norte-americanos do orçamento geral, a 
ADIN ainda não tinha conseguido, dos seus par-
ceiros, angariar dinheiro que permitisse levar a 
cabo os projectos esboçados.

Mesmo sem um inquérito sobre o assunto, 
sabe-se que, actualmente, os níveis de pobreza 

elevaram-se nas três províncias do nor-
te, sobretudo em Cabo Delga-

do, onde as acções terro-
ristas recrudesceram 

no ano passado, 
tendo gerado 

uma grande 
onda de 

des lo c a-
dos. Os 
n ú m e -
ros ofi-
c i a i s 
i n d i -
c a m 
pouco 
m a i s 
de 700 
m i l 

desloca-
dos, que, 

na fuga, 
só conse-

guiram salvar 
o bem mais pre-

cioso - a vida. Hoje, 
vivem e dependem 

exclusivamente de apoios 

oferecidos por organismos humanitários nacio-
nais e internacionais e pessoas de boa vontade. 
Mesmo assim, nos centros de acolhimento e de 
reassentamento, a falta de comida, principal-
mente, e de outras condições básicas, não raras 
vezes, fazem parte das reclamações das famílias 
deslocadas.

As oportunidades de emprego reduziram 
substancialmente. Aliás, depois do ataque terro-
rista do dia 24 de Março à vila sede do distrito de 
Palma, a multinacional Total, que, directamente 
ou através das empresas sub-contratadas, dava 
emprego a alguns jovens, anunciou, há dias, a 
suspensão das actividades por “força maior”. 
Estes jovens vão ou estão, agora, a engrossar o 
exército de desempregados, e as prováveis con-
sequências disso são do domínio de todos nós: 
o aumento da criminalidade e, quiçá, a adesão à 
agenda terrorista.

 
 Mudança de direcção e primeiros sinais de 

esperança

Desde terça-feira passada, 27 de Abril, o ho-
mem forte da Agência de Desenvolvimento Inte-
grado do Norte chama-se Armindo Ngunga, até 
então secretário de Estado na província de Cabo 
Delgado.

Ngunga substitui, assim, no cargo, Armando 
Panguene, que, desde a génese, estava à frente da 
instituição. O porta-voz do Conselho de Minis-
tros, Filimão Suaze, ao anunciar o facto, à saída 
da sessão ordinária do órgão, disse que a troca 
de PCA (Presidente do Conselho de Administra-
ção) na ADIN é uma questão de “refrescamento” 
de quadros. Pode ser! Mas vozes há que dizem 
que a hibernação e a inoperância da agência, 
desde a sua fundação, há oito meses, pode ter Armindo Ngunga, novo PCA da ADIN

Texto: Natekhume 
MunyonyaD&F

Estes jovens 
vão ou estão, 

agora, a engrossar 
o exército de de-
sempregados, e as 
prováveis conse-
quências disso são 
do domínio de to-
dos nós: o aumento 
da criminalidade 
e, quiçá, a adesão à 
agenda terrorista.

OITO MESES DEPOIS
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Ataques terroristas acentuam a pobreza no norte

Assinatura do memorando garante USD 100 milhões, mas ficam a faltar USD 600 milhões

precipitado o afastamento de Panguene da direc-
ção da ADIN. A ser verdade, pode ter sido “in-
justiçado”, porque sem ovos não se faz omeletas.

Celso Correia, ministro da Agricultura e De-
senvolvimento Rural, em representação do Go-
verno, e Idah Pswariyi Riddihough, directora do 
Banco Mundial, rubricaram, na passada quarta-
-feira, 28 de Maio, um memorando do projecto 
de recuperação da crise na região norte de Mo-
çambique, sob o olhar atento do Chefe do Esta-
do, Filipe Nyusi. O Banco Mundial vai desem-
bolsar 100 milhões de dólares americanos, que 
vão servir, como ficou dito, para a assistência so-
cial produtiva, emprego, infra-estruturas sociais 
e promoção de valores de cidadania.

Discursando, momentos após da convenção 
entre o Governo e o Banco Mundial, o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, anunciou que, nos 
distritos afectados pelos actos terroristas e nos 
de acolhimento dos deslocados, serão construí-
das 800 salas de aulas, 10 hospitais (não foi dito 
de que tipo serão), 43 sistemas de abastecimento 
de água, 200 casas para professores, 20 mil latri-
nas, além da emissão de 324 Bilhetes de Identi-
dade (BI’s), entre outras acções.

 
Missão espinhosa para Ngunga

O ex-secretário de Estado na província de 
Cabo Delgado, Armindo Ngunga, actual PCA 
da ADIN, pode ser a pessoa certa para dirigir 
a agência, olhando para os desafios da região 
norte do país, sobretudo em Cabo Delgado, uma 
vez que ele domina o “dossier” dos deslocados. 
É verdade que a tarefa não é pequena, Ngunga 
deve agir rapidamente, visto que está a trabalhar 
contra o relógio, se se tiver em conta os últimos 
acontecimentos no campo militar naquela pro-
víncia rica em recursos naturais.

Será bem-sucedido se não se distrair com coi-
sas fúteis e marginais, se não se ocupar de guer-
ras intestinais, se não se dedicar à busca pelo 
protagonismo barato diante dos olhos da socie-
dade e, sobretudo, daqueles que, em função do 
trabalho dele, esperam minimizar a sua situação 
de vulnerabilidade.

Armindo Ngunga deve, desde já, pôr o facto-
-macaco e arregaçar as mangas para pôr a má-
quina a funcionar, porque não há mais tempo a 
perder. O maior desafio de Ngunga está na cria-
ção e promoção de emprego para jovens, como 
forma de os demover da ideia de se juntarem aos 
terroristas.

Há que sublinhar que o sucesso da imple-
mentação dos projectos da ADIN, em Cabo Del-
gado sobretudo, está dependente da garantia das 
condições de segurança, para evitar que aquilo 
que for construído hoje, amanhã seja queimado 
por terroristas.

Entretanto, o Chefe do Estado moçambicano 
enalteceu a necessidade de se robustecer as For-
ças de Defesa e Segurança, equipando-as e mo-
dernizando-as, para adequá-las aos novos desa-
fios impostos ao país pelas acções terroristas.

Aliás, o atraso de Filipe Nyusi à cerimónia de 

assinatura de memorando do plano de resposta 
à emergência teve que ver com a sua viagem à 
capital ruandesa, Kigali, onde manteve encontro 
com o homólogo Paul Kagamé, num exercício 
de busca de experiências na gestão de tropas es-
trangeiras e no combate às acções “extremistas”. 

 
O fim de um reinado curto e conflituoso

Na sua curta passagem pelo cargo de se-
cretário de Estado, Armindo Ngunga, que é o 
primeiro a ser exonerado na história da gover-
nação descentralizada, tinha, unilateralmente, 
“declarado guerra”  contra o governador de 
Cabo Delgado. Nos últimos tempos, a rixa esta-
va a agudizar-se de forma indisfarçável. O Pro-
fessor Catedrático, como gosta de ser tratado, 
chegou ao cúmulo de interditar a participação 
de Valgy Tauabo da celebração do 22 de Março, 
Dia Mundial da Água, no Centro de Reassenta-
mento de Deslocados de Nanjua, localizado no 
posto administrativo de Meza, distrito de An-
cuabe, alegando que Marokani é “sua” aldeia, 
pelo facto de ter, supostamente, fundado o tal 
centro.

Ainda nessa afronta ao governador de Cabo 
Delgado, Ngunga alojou a directora do seu ga-
binete, a senhora Tecla Sispa Momba, num dos 
aposentos adjacentes à ROG (Residência Ofi-
cial do Governador).

A contenda não termina aí, boa parte do pa-
trimónio imóvel e móvel foi “confiscada” pela 
Secretaria de Estado, deixando instituições sob 
a alçada do Conselho Executivo Provincial a 
braços com problemas de falta de edifícios e 
meios circulantes para o seu funcionamento. 
Por não terem residências protocolares, alguns 
directores provinciais vivem em cubículos im-
provisados e em residências de familiares. Que 
o digam Ivaldo Quincardete e Gildo Napanhu-
la, directores da Educação e das Obras Públi-
cas, respectivamente!
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O delegado provincial do INSS em Sofala, Jaime Chicamis-
se, recebeu no dia 28 de Maio, o edil da Beira, Albano António. 
Na ocasião, as partes comprometeram-se a criar uma equipa 
de trabalho, através de pontos focais, que irá aferir a situação 
real dos trabalhadores da autarquia da Beira.

O edil da Beira disse que a sua autarquia funciona com tra-
balhadores de diferentes contextos profissionais e de regimes 
contratuais, nomeadamente os do quadro de pessoal da insti-
tuição, os contratados e os sazonais.

Por seu turno, a delegação provincial do INSS de Sofala 
manifestou o interesse de trabalhar de forma articulada com o 
Município da Beira, no âmbito da mobilização e consciencia-
lização dos trabalhadores que exercem as suas actividades no 
sector informal da economia, facto que foi prontamente aco-

No encontro que manteve com o edil de Chimoio, 
o PCA do INSS disse ser importante que haja acções 
coordenadas entre as duas instituições com vista a 
identificar os potenciais grupos-alvo, mobilizá-los e 
criar facilidades na atribuição de licenças para a sua 
inscrição no Sistema de Segurança Social. De acor-
do com Kabir Ibrahimo, só assim os visados podem 
estar motivados e encorajados a se inscreverem e ga-
rantirem a sua protecção social, assim como dos seus 
familiares.

 Na ocasião, o edil de Chimoio referiu que está 
pronto a trabalhar em estreita colaboração com a 
Delegação Provincial do INSS de Manica, com vista 

lhido por parte da edilidade, que é conhecedora dos grupos-
-alvo e o seu espaço geográfico.

De referir que o INSS tem solicitado apoio, em todo o 
país, a diferentes autoridades locais, nomeadamente governa-

 Os procedimentos consistem na interpelação 
e troca de informação entre as Delegações Pro-
vinciais do INSS e da Inspecção do Trabalho, no 
contexto da cobrança da dívida de contribuições 
ao Sistema de Segurança Social. 

Os delegados provinciais do INSS e da Ins-
pecção do Trabalho da Maputo, Paulo Brito e 
Armindo Nhalungo, respectivamente, assumi-

à inscrição de mais trabalhadores no Sistema. A ce-
leridade na atribuição de licenças aos trabalhadores 
que exercem as suas actividades no sector informal 
por parte do Conselho Municipal de Chimoio é tida 
como catalisador do processo de inscrição de mais tra-
balhadores deste grupo sócio-económico no Sistema 

INSS e Município de Chimoio querem mais trabalhadores no 
Sistema de Segurança Social

INSS vai regularizar inscrição de trabalhadores do Município 
da Beira

INSS e Inspecção de Trabalho reforçam procedimentos

A Delegação Provincial do INSS de 
Sofala prontificou-se a ajudar o 
Conselho Autárquico da Beira na 
regularização dos seus trabalha-

dores que, do ponto de vista contributivo ou 
de inscrição no Sistema de Segurança Social, 
se encontram em situação não clarificada.

O Instituto Nacional de Segurança So-
cial (INSS) e a Inspecção de Trabalho, 
na província de Maputo, têm estado 
a trabalhar, através de brigadas con-

juntas, no processo de interpelação de empresas 
devedoras de contribuições, o que tem resultado 
na recuperação de valores ao Sistema, permitido 
que muitos trabalhadores e seus familiares usu-
fruam dos benefícios da Segurança Social.

O Presidente do Conselho de Admi-
nistração do Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS) realizou 
há dias uma visita de trabalho à 

Província de Manica, onde manteve diversos 
encontros com as autoridades governamen-
tais, autárquicas, órgãos da administração 
da justiça e parceiros sociais. Do município 
de Chimoio, teve a garantia de celeridade na 
atribuição

de Segurança Social
Ainda durante a sua estadia naquela província, o 

PCA do INSS visitou contribuintes e pensionistas do 
Sistema de Segurança Social, que receberam apoio di-
verso, como é o caso de produtos alimentícios e cadei-
ra de rodas.

INSS pronto a regularizar trabalhadores do municípioINSS Beira
mentais e municipais, visando a localização e mobilização de 
trabalhadores informais para a sua inscrição no Sistema de 
Segurança Social, que têm sido enquadrados no regime dos 
Trabalhadores por Conta Própria (TPC).

ram o compromisso, há dias, durante um encon-
tro realizado nas instalações da delegação pro-
vincial do INSS.

Armindo Nhalungo, que recentemente foi in-
dicado para o cargo de delegado da Inspecção do 
Trabalho ao nível desta parcela do País, efectuou 
uma visita de cortesia à delegação provincial do 
INSS, que para além de se apresentar, inteirou 
do seu funcionamento.

Cortesia: INSSD&F

Cortesia: INSSD&F

Texto: Dossiers & FactosD&F

PROVÍNCIA DE MAPUTO
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A S.T Projectos e Comunicação deseja a todos os Moçambicanos, 
em especial aos leitores do Jornal Dossiers & Factos, um

Feliz mês dos
Trabalhadores

“A verdade acima de tudo e todos”
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PARA FAZER FACE AOS DESASTRES NO PAÍS

Na ocasião, a presidente do INGD avançou 
que os Comités Locais de Gestão e Redução do 
Risco de Desastres representam o primeiro pas-
so de resposta ao risco de desastres a nível lo-
cal, num quadro geral em que a instituição é a 
entidade que coordena todo o ciclo de gestão e 
redução do risco de desastres em Moçambique. 

"Esta avaliação dos comités ora iniciada deve 
identificar a composição, liderança, participação 
activa dos membros, incluindo da mulher estado 
dos equipamentos, treinamento, capacidade de 
preparação de planos de emergência, capacidade 
de realização de evacuação antecipada e susten-
tabilidade funcional dos Comités Locais", disse 
Luísa Maque.

Espera-se ainda a criação de uma base de da-
dos do INGD actualizada com base na informa-
ção georeferenciada e distribuição dos Comités 
Locais por província, distrito, posto administra-

tivo e localidade.
 Para o efeito, foi contratado por via de con-

curso público o consórcio Mundiserviços Mo-
çambique para implementação desta fase inicial.

"Gostaríamos de apelar que colocassem a 
vossa marca na gestão do risco de desastres em 
Moçambique, através de um trabalho de elevada 
qualidade e isento de questionamentos"apelou a 
presidente, agradecendo ao Banco Mundial pelo 
apoio técnico e financeiro canalizado através do 
Programa de Gestão de Risco de Desastres e Re-
siliência em Moçambique.

Explicou ainda a presidente que o alcance 
do sucesso no processo de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres “passa por uma avaliação 
detalhada dos comités existentes, assim como a 
preparação de uma Estratégia Funcional que vai 
nos guiar na criação ou revitalização”.

Entretanto, a gestão e redução dos riscos de 
desastres passará do INGD para as comunida-
des, fazendo-se uma ponte desde o nível provin-
cial, distrital, postos administrativos até às loca-
lidades, e “a avaliação dos comités deve incluir 
a capacidade de treinar, a preparação de planos 
de emergência, capacidade da realização de eva-
cuação antecipada e sustentabilidade funcional 
antecipada dos comités de gestão de risco e de-
sastre”, referiu.

Os trabalhos para a formação dos comités de-
veriam ter começado em 2019, mas somente este 
ano é que iniciaram, facto que pode colocar em 
causa a sua realização.

No consórcio estão escaladas três empresas 
ligadas a gestão ambiental e de riscos, outra liga-

INGD pretende criar 1.500 Comités 
locais
O Instituto Nacional de Gestão e 

Redução de Riscos de desastres 
(INGD) iniciou na semana finda, 
concretamente no dia 29 de Abril, 

a preparação de estratégias para criar e revita-
lizar 1.500 comités locais de gestão e redução 
do risco de desastres em Moçambique. O pro-
jecto é financiado pelo Banco de Mundial em 
cerca de nove milhões de dólares norte ameri-
canos, e será inicialmente implementado pelo 
consórcio Mundiserviços Moçambique.

Texto: Quelto JaneiroD&F

Reunião de preparação de respostas contra os desastres

da ao desenvolvimento territorial.
“Temos aqui as três empresas que fazem par-

te do consórcio, empresas de avaliação de riscos 
e gestão ambiental. Estamos motivados e espe-
ramos trazer um trabalho de estrema valia para 
o desenvolvimento de gestão de territórios em 
Moçambique”, disse a representante de uma das 
empresas.

Entretanto, uma nota importante foi deixa-
da pelo Banco Mundial aos consórcios que irão 
implementar inicialmente o projecto de gestão 
de riscos de desastres, que é a centralidade dos 
comités locais das comunidades na estratégia 
do país, para facilitar a capacidade de resposta 
enquanto estratégias operacionais que sirvam 
aquilo que são as prioridades de Moçambique no 
que diz respeito a gestão de riscos de desastres. 

Devido à localização geográfica, Moçambi-
que é frequentemente assolado por desastres na-
turais, caracterizados pela distribuição desigual 
das chuvas ao longo dos anos, cheias, secas e ci-
clones que vêm devastando algumas regiões das 
zonas centro, norte e sul do país.

E para fazer face as calamidades, o INGD 
vem impulsionando e promovendo, no país, a 
modernização de estratégias já existentes e a im-
plementação de novos conceitos para a protec-
ção da população contra os efeitos de desastres 
naturais como as cheias catastróficas, ciclones e 
secas. 

Os Desastres Naturais representam um con-
junto de fenómenos que fazem parte da geo-
dinâmica terrestre, bem como da natureza do 
planeta. Quando ocorrem, podem trazer conse-
quências catastróficas para a humanidade. Nos 
tempos actuais, essas ocorrências têm aumenta-
do de maneira significativa, o que nos leva a crer 
nas estatísticas e estudos sobre o meio ambiente.

“Temos aqui 
as três empre-

sas que fazem parte do 
consórcio, empresas de 
avaliação de riscos e 
gestão ambiental. Es-
tamos motivados e es-
peramos trazer um tra-
balho de estrema valia 
para o desenvolvimen-
to de gestão de territó-
rios em Moçambique”,



17SEGUNDA-FEIRA 03 de Maio de 2021 DOSSIERS & FACTOS SOCIEDADE

A província de Cabo Delgado 
tem sido alvo de ataques ter-
rorista desde o ano de 2017 e 
o sector de educação é um do 

afectados, com cerca de 170 mil alunos 
deslocado e mais de 1500 professores na 
mesma situação. Apesar disso, o sector 
diz estar a criar as condições para ga-
rantir que as aulas corram com alguma 
normalidade. A informação foi avan-
çada recentemente por Manuel Bacar, 
chefe de repartição do ensino primário 
naquela província nortenha do país.

Sector enfrenta dificuldades para retomar 
curso normal

Texto: Arão NualaneD&F

EDUCAÇÃO EM CABO DELGADO

O cheiro de pólvora, des corpos decom-
postos e enterrados nos distritos alvos dos 
ataques terroristas em Cabo Delgado conti-
nuam bem patentes, principalmente em Pal-
ma, palco da última incursão dos insurgen-
tes. Porque é necessário reerguer-se, o sector 
da Educação diz estar empenhado em criar 
condições para permitir que as crianças te-
nham aulas.

A garantia é dada por Manuel Bacar, che-
fe de repartição do ensino primário em Cabo 
Delgado.

De acordo com a fonte, das 385 escolas que 
funcionavam em Cabo Delgado, apenas 194 

estão em condições de acolher alunos. Vale 
recordar que, desde a eclosão da Covid-19, 
o conceito de “escolas em condições” ficou 
mais exigente, o que complica ainda mais a 
situação naquela província.

O quadro apresentado é preocupante e dá 
conta da destruição de 46 escolas e da sabota-
gem de um total de 104 salas de aulas. Foram 
igualmente vandalizados pelosinsurgentes 27 
blocos administrativos e quatro instalações 

46 escolas foram destruídas por terroristas

nos quais funcionavam serviços distritais de 
educação.

Sete professores mortos por terroristas 

O jornal Dossiers & Factos soube que as 
investidas dos terroristas provocaram a mor-
te de sete professores, e levaram a que 1623 
se deslocassem das suas zonas de residência 
à procura de refúgio. O número de alunos 
deslocados é de 168.639. Grande parte das 
populações deslocadas está concentrada em 
Pemba, Chiure, Montepuez e Metuge. 

Apesar de a situação de segurança conti-
nuar preocupante, a fonte que temos vindo 
a citar entende ser momento de se criar um 
movimento de retorno à zonas atacadas por 
forma a prosseguir com a vida. Garante que 
os professores estão a beneficiar de prepara-
ção de modo a apoiarem psicoligacamente os 
seus educandos, que estarão traumatizados 
com o que foram obrigados a ver na zona de 
guerra.

De acordo com Bacar, mais de 54 mil es-
tão inscritos no nos mais diversos distritos da 
província de Cabo Delgado, onde o responsá-
vel garante que o processo de ensino e apren-
dizagem vai decorrer dentro da normalidade. 
Nessas zonas foram entregues cerca de oito 
mil livros de distribuição gratuita.

A excepção mesmo é Mocímboa da Praia. 
Palco da primeira acção visível dos terroris-
tas, Moímboa da Praia continua sob controlo 
do inimigo. De acordo com informações que 
apurámos, a vila-sede deste distrito continua 

• 	 Em	Mocímboa	da	Praia,	o	ano	lectivo	sequer	abriu

Crianças traumatizadas precisam de um tratamento especial
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Trata-se de uma infra-estrutura pecuária cuja 
reabilitação foi financiada pelo governo provincial, 
que irá contribuir muito para a sanidade animal, 
bem como para o aumento  da produção, uma vez 
que as doenças que atacam os bovinos são transmi-
tidas por carraças, devido à falta de banho.

O tanque entregue por Júlio Parruque possui 
uma capacidade de 22 mil litros. Com esta infra-
-estrutura, eleva-se para 145 o número de tanques 
carracicidas a funcionarem em pleno na província 
de Maputo.

Falando na ocasião, Parruque disse que, com a 
aposta de reabilitação dos tanques carracicidas, pre-
tende-se garantir o aumento da produção de carnes 
vermelhas na província, que foi desafiada pelo Chefe 
de Estado a ser o maior talho do país.

A reabilitação da infra-estrutura custou aos co-
fres do executivo da província de Maputo um mi-
lhão e duzentos mil meticais. O governante apelou, 
na circunstância, aos criadores de Catuane a dar ba-
nho aos seus animais pelo menos uma vez por se-
mana, bem como vaciná-los na campanha em curso.

Desafiou os criadores a fazerem uma reflexão 

ou a desvendarem o mistério que está por detrás da 
condição de pobreza de muitos deles, sendo que pos-
suem gado como riqueza.

O tanque carracicida estará sob gestão comuni-
tária. Os beneficiários deverão contribuir com um 
valor de 10 Meticais por animal por ano.

Sementes para a retoma da produção 

Ainda no mesmo dia, o governador da Província 
de Maputo cumpriu a promessa feita em Fevereiro 
último às comunidades afectadas pelas inundações 
no distrito de Matutuíne, com a entrega de quanti-

Tanque carracicida vai beneficiar 112 
criadores de gado em Matutuíne
O maior tanque carracicida a nível 

do posto administrativo de Ca-
tuane, no distrito de Matutuíne, 
entregue semana finda pelo go-

vernador da Província de Maputo, Júlio Par-
ruque, após reabilitação, vai beneficiar a 112 
criadores, com um efectivo de 3.190 bovinos 
de 5 povoados locais.

Texto: Lídia CossaD&F

dades diversas de produtos alimentares e sementes 
a 60 famílias nos povoados de Machia, localidade de 
Salamanga, e Zicale, em Catuane.

Os kits alimentares são constituídos por 20 Kg de 
arroz, 5 Kg de açúcar, 5 Kg de feijão e 5 litros de óleo 
e foram doados pela fundação Tzu Chi Mozambique, 
um parceiro do governo provincial.

Na interação com os beneficiários, Parruque dis-
se que as chuvas torrenciais que se abateram sobre a 
província de Maputo em Fevereiro último deixaram 
um misto de alegria e tristeza. 

Alegria, porque reavivaram os solos e permitiram 
o encaixe de água nas barragens dos Pequenos Li-
bombos e Corumana. Tristeza, porque provocaram 
destruição de culturas, estradas, entre outros, sendo 
que ao nível do distrito de Matutuíne, os postos ad-
ministrativos de Bela-Vista e Catuane foram os mais 
afectados.

No distrito de Matutuíne, as chuvas causaram a 
perda de 4.402 hectares de culturas diversas e afecta-
ram 4.385 produtores.

Júlio Parruque destacou que, com a entrega dos 
kits alimentares e sementes, pretende-se que os cam-
poneses tenham esperança na produção e força para 
trabalhar.

Apelou às comunidades para que continuem a 
investir na prevenção do coronavírus, de modo que 
a transição para o novo normal se processe com gra-
dualismo e cautela e não se recue nos ganhos até ago-
ra conseguidos.

Na ocasião, falou sobre a reabertura das igrejas e 
outros locais de culto, uma decisão anunciada pelo 
PR na sua comunicação de domingo último, 25 de 
Abril. O governante disse que as comunidades de-
vem rezar com responsabilidade.

Relativamente ao recolher obrigatório, Júlio Par-
ruque explicou que, na província de Maputo, foi 
alargado à Vila da Manhiça, devendo, porém, ser 
cumprido de forma voluntária nos restantes distritos 
ainda não abrangidos.

Com a ajuda, espera-se ver recuperado o verde nas machambas

Província de Maputo com 145 tanques carracicidas para gado bovino

MAPUTO PRIVÍNCIA

ENTREGUE POR JÚLIO PARRUQUE
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A título de exemplo, a Escola Superior 
e Desenvolvimento Rural, através dos 
seus quadros, vai garantir a assistência 
técnica aos produtores que exploram as 
zonas baixas e a criadores de animais na 
autarquia de Vilakulo, e deverão ajudá-
-los a melhorar a sua produção.

Já o Conselho Municipal de Vilanku-
lo vai, ao abrigo do mesmo memorando, 
garantir a disponibilização do material 
de treinamento aos técnicos da Escola 
Superior e Desenvolvimento Rural aos 
produtores agrários.

William Tuzine, presidente do conse-
lho Municipal da Cidade de Vilankulo, 
indicou que a implementação do acordo 
celebrado com a Escola Superior e De-
senvolvimento Rural vai contribuir no 
aumento dos níveis de produção naquela 
autarquia.

“Com este memorando hoje assinado, 
achamos nós que poderemos contribuir 
no incremento da produção agrícola, 
que era um dos nossos principais desa-
fios, pese embora os nossos agricultores 
sempre trabalharem para garantir que 
não haja falta de produtos nos mercados, 
refiro-me ao tomate, cebola, couve etc… 
mas, sentimos que precisávamos fazer 
mais, é por isso que assinamos este me-
morando de entendimento com a ESU-
DER para dar resposta a estes desafios”, 
vincou.

 O Director da Escola Superior e De-
senvolvimento Rural de Vilankulo, Bar-
tolomeu Tangune, espera melhorias não 
só na área de produção de comida, mas 
também na criação de animais. 

“Nós, como instituição de formação, 

nos comprometemos a dar a nossa con-
tribuição para que a cidade de Vilankulo 
seja referência na produção de comida e 
criação de animais, queremos que pes-
soas que vivem noutros distritos venham 
a Vilankulo para comprar produtos ali-
mentares. Os técnicos estarão disponí-
veis para dar a assistência aos agriculto-
res e criadores de animais”, disse.

O memorando de entendimento ora 

Município de Vilankulo pretende aumentar 
os níveis de produção agrícola

O edil de Vilankulo, William 
Tuzine, e o director da Es-
cola Superior e Desenvolvi-
mento Rural, Bartolomeu 

Tangune, assinaram na última terça-
-feira (27 de Abril) um memorando de 
entendimento que vai permitir a im-
plementação de diversos projectos com 
vista ao incremento dos níveis de pro-
dução agrícola e criação de animais a 
nível daquela urbe.

Texto: Anastácio Chirrute, 
Em InhambaneD&F

Espera-se que a produção aumente exponecialmente na autarquia de Vilankulo

assinado visa, entre outros aspectos, per-
mitir a implementação de diversos pro-
jectos com vista ao incremento dos ní-
veis de produção agrícola e criação de 
animais a nível da cidade de Vilankulo.

Vale recordar, ainda, que existem na 
autarquia de Vilankulo mais de quinhen-
tos agricultores que se dedicam a produ-
ção de hortícolas e centenas de criadores 
de animais. 

SOCIEDADE
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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. 
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O histórico distrito de Homoine ce-
lebrou no passado dia 18 de Abril 
do ano em curso mais um aniversá-
rio de elevação a categoria de vila. 

Ainda assim, continua com dificuldades bási-
cas, com destaque para a falta de vias de acesso 
e de serviços bancários. Ao longo dos 57 anos, 
vários administradores estiveram ao leme da 
região, mas sabe o Dossiers & Factos que gran-
de parte deles dedicou-se ao desvio de fundos 
para satisfação de interesses pessoais.

Homoine continua uma vila estagnada

Por: Anastácio Chirrute, 
Em Inhambane

D&F

Situado na parte central da província costeira de 
Inhambane, e com uma superfície de 1.942km qua-
drados e uma população estimada em cerca de 110 mil 
habitantes (de acordo com o senso geral da população 
realizado em 2017), o distrito de Homoine continua a 
carecer de [quase] tudo.

No passado dia 18 de Abril do ano em curso, o dis-
trito celebrou o seu 57º aniversário de elevação a cate-
goria de vila, mas, em meio a tantos problemas, quase 
que não há motivos para se festejar de facto. A popula-
ção local tem depositado confiança cega nos vários di-
rigentes que por lá passam, mas a situação mantém-se 
inalterada. Nas estradas, multiplicam-se buracos, sob 
olhar impávido das autoridades, que pouco ou nada 
fazem para reverter o cenário.

Viajar da vila sede do distrito para uma localida-
de ou povoado transformou-se num verdadeiro mar-
tírio. Devido a degradação das vias de acesso, o tipo 
de transporte usado é a “caixa aberta”, popularmente 
conhecida por My love. Ainda assim, são insuficientes, 
facto que obriga os passageiros a permanecerem lon-
gas horas nas paragens.

Actualmente, a fraca fiscalização leva certos auto-
mobilistas a violarem o decreto presidencial, fazendo 

e desfazendo na via pública. O importante para eles é 
cumprir a receita, relegando a saúde e a segurança dos 
passageiros ao segundo plano.

“O distrito é este que você está a ver, não existe 
nada que tenha mudado, continuamos a engolir poeira 
e a percorrer longas distâncias para termos acesso aos 
serviços bancários”, lamentou João Vitorino, residente 
no bairro 7 de Abril, distrito de Homoine.

A principal via de acesso que liga Homoine a Maxi-
xe, e que beneficiou de obras de reabilitação e melho-
ramento há poucos meses, já começou a ver buracos 
nascerem, obrigando os automobilistas a fintá-los para 

não danificarem peças das suas viaturas ou mesmo 
causarem acidentes de viação que, aliás, têm sido re-
correntes, sobretudo na famosa zona de Chovane, no 
interior da vila.

A saúde também é outra área que merece máxima 
atenção. O Dossiers & Factos chegou a reportar o caso 
de uma casa mortuária que permanecia escancarada 
por falta de portas. Volvidos vários anos, o problema 
ainda não foi resolvido, ainda que as autoridades este-
jam cientes dos riscos que isso representa para a saúde 
pública. 

A própria unidade hospitalar clama por uma pin-
tura para que volte a ostentar a beleza que sempre teve. 
As vezes, no interior do mesmo hospital, é possível en-
contrar capim crescendo e lixo espalhado. Enfim, tra-
ta-se de uma situação que merece maior atenção para 
que o centro não vire foco de transmissão de doenças 
tais como cólera, malária, diarreia, entre outras.

Entretanto, a que reconhecer que o distrito registou 
um avanço significativo no que tange a rede de abas-
tecimento de água e energia eléctrica, quase todos os 
bairros da vila tem a acesso a esses serviços, com ex-
cepção de povoados e localidades.

Um distrito com muita história

No dia 18 de Julho de 1987, o distrito de Homoine 
foi palco de um ataque armado que ceifou centenas 
de vidas humanas. Volvidos 34 anos, as marcas con-
tinuam visíveis em algumas infra-estruturas que se 
encontram ainda abandonadas. O edifício onde fun-
cionam os escritórios dos antigos combatentes é disso 
exemplo. 

Passaram pelo distrito de Homoine vários admi-
nistradores, com destaque para Mariazinha Domin-
gos, Miguel Feliz Pinto e João Barento. Alguns destes 
foram parar à barra do tribunal, acusados de terem 
desviado o erário público para atender seus caprichos, 
deixando a população na pior desgraça.Edifício da Administração do dstrito de Homoine

57 ANOS DEPOIS

Grande parte das estradas ainda não está alcatroada
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O Ferroviário de Maputo entrou 
para a derradeira etapa da sua 
preparação para a participação 
na Basketball África League 

que vai ter lugar de 16 a 30 de Maio pró-
ximo em Kigali, no Ruanda. Numa altura 
em que os campeões nacionais vão parti-
cipar na edição de estreia a primeira Liga 
Profissional da bola-ao-cesto africano, os 
campeões nacionais lamentam a indiferen-
ça dos moçambicanos em relação a parti-
cipação nesta prova sob égide da NBA – 
Liga Norte Americana de Basquetebol e da 
FIBA- África.

Ferroviário de Maputo lamenta falta 
de ritmo antes da BAL

E foi pela voz do experiente treinador Milagre 
Macome que veio esse desabafo, tendo referido 
que “o país não está comprometido pelo facto de 
o Ferroviário ir participar na maior competição 
de clubes de África, uma liga profissional, o país 
não está a encarar esta competição como a maior 
do continente, só o simples facto de ter como 
parceiro a NBA era motivo de o país orgulhar-se 
por este facto”.

Ao nível administrativo, a Secretária Geral 
dos “locomotivas”, Ivone Buque, lamentou o fac-
to de os parceiros da colectividade não terem se 
dignado em apoiar a campanha em curso, pois 
“esses apoios em lanches, quer em equipamentos 

iriam dar um ‘boost’ à a equipa e os jogadores 
se sentiriam acarinhados e o apelo que deixo é 
para que olhem para esta participação como a de 
Moçambique além fronteiras”.

Falta de competitividade será o grande adver-
sário no grupo da morte

Virando a página para a preparação na qua-
dra, Macome diz que o principal adversário dos 
“locomotivas” nesta competição será a falta de 
rodagem, por quanto os seus jogadores estão há 
quase um ano sem competir regularmente devi-
do a contingências da COVID-19.

“Em Março de 2020 estaria melhor preparado 
que hoje, passados 12 meses em que nós vamos 
participar na primeira edição desta competição 
com jogadores que neste período se calhar só 
fizeram três jogos, visto que nós não consegui-
mos desconfinar o basquetebol ao longo deste 
período, os nossos adversários todos eles estão a 
competir, e para agravar o cenário mudou, já não 
são dois grupos, são três e estamos no grupo que 
se diz ser o da morte com de três candidatos ao 
título”, disse Macome.

No novo formato da fase final da Basketball 
África League, a Comissão Organizadora da BAL 
já definiu três grupos de quatros equipas cada e, 
o Ferroviário de Maputo, integra o Grupo C, o 
mesmo do Zamalek do Egipto, AS Douane do 
Senegal e GSP da Argélia. Perante os candidatos 

ao título associado às contingências da prepara-
ção, a direcção “locomotiva” não eleva a fasquia 
em termos de objectivos para a prova.

“Temos o peso de levar não só o Ferroviário, 
temos o peso de levar Moçambique as costas e a 
nossa representação com todos esses condiciona-
lismos terá que ser a melhor possível, temos uma 
equipa jovem, fomos ao estrangeiro buscar qua-
tro jogadores conforme o regulamento o permite 
e o nível dos mesmos também é condicionado 
com o nível do que o clube pode aguentar pelos 
orçamentos que temos”, referiu Isidro Amade.

Jogadores motivados para darem o melhor de 
si

Para além de Álvaro Manso, já conhecedor 
da casa, o Ferroviário contratou alemão-ameri-
cano Demarcus Holland, um costa-marfinense 
Adejhi Baru e um nigeriano-americano Uchechi 
Obgonna, jogadores que Milagre Macome espe-
ra que sejam uma mais valia para a equipa, ape-
sar de ainda não ter trabalhado com três deles.

“Não vou dizer que foi a primeira, segunda 
ou terceira opção, mas como treinador do Fer-
roviário reconheço mérito neles, visto que temos 
o Baru que é da selecção da Costa do Marfim e 
reconhecemos que poderá trazer algum valor à 
equipa, tal como o Holland e o Uchechi que está 
motivado, jogou nos Estados Unidos não teve 
oportunidade de jogar em grandes palcos, neste 
momento está na terceira ou quarta divisão na 
Espanha é um jogador nigeriano-americano que 
poderá trazer algum valor à equipa”, analisou 
Milagre Macome.

Apesar de estarem sem ritmo competitivo, 
Custódio Muchate dos jogadores mais experien-
tes dos “locomotivas” diz que a moral está em 
alta no seio da equipa que espera dar o melhor 
de si para dignificar as cores nacionais.

Muchate revelou que “há um compromisso 
individual e colectivo naquilo que temos com o 
Ferroviário e com o país em representar de for-
ma condigna, o facto de estarmos a participar 
sem jogos nas pernas depois de uma paragem de 
12 meses não quer dizer que nós tenhamos que 
claudicar e deixar que as coisas aconteçam por 
si, há um esforço a dobrar que nós teremos que 
fazer , o treinador é exigente e percebe das limi-
tações que nós temos, mas ele gosta de ganhar e 
os atletas estão motivados e estamos a trabalhar 
bem para representar bem e tentar passar para 
outra fase”.

O Grupo A da BAL será composto pela 
GNBC- Madagáscar, Patriots – Ruanda, Rivers 
Hoopers – Nigéria, US Monastir- Tunísia, GRU-
PO B – As Police – Mali, As Salé – Marrocos, 
FAP – Camarões, e Petro de Luanda – Angola. 
(LANCEMZ)Milagre Macome, treinador do Ferroviário de Maputo

BASQUETEBOL
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A TERRA E OS HOMENS

Trabalhadores

FOTOS: DE ALBINO MAHUMANA

ALVOS

Americano resgata bilhete premiado do lixo e ganha US$ 50 mil de loteria
Um americano que ganhou US$ 50 mil em 

uma loteria teve de vasculhar no lixo de uma 
loja de conveniência para encontrar seu bilhete 
vencedor. Kevin Hayek, morador de Topeka, no 
Kansas, costuma jogar na loteria todas as sema-
nas, mas não é sempre que consulta para ver se 
ganhou algo. 

Na semana passada ele estava a beber um café 
quando se lembrou que ainda tinha dois bilhetes 

do sorteio de 18 de Outubro. Por isso, foi até à loja 
onde costuma fazer suas apostas para ver se havia 
faturado algum dinheiro. 

A atendente pegou o primeiro bilhete e passou 
na máquina para ver se estava premiado. Não esta-
va. Mas o segundo, sim. A máquina ficou maluca. 
Hayek acertou quatro dos cinco números. A aten-
dente então entregou um longo formulário para 
que ele pudesse pedir o prêmio à loteria. 

O problema é que o homem esqueceu o bilhete 

premiado na loja. Quando estava no trabalho, con-
tando a um colega sobre o prêmio, se deu conta que 
havia deixado o bilhete para trás. 

"Entrei no meu carro e voltei à loja. O problema 
é que a atendente havia jogado o bilhete fora jun-
to com aquele que não estava premiado", contou 
Hayek. Por sorte, o americano conseguiu encon-
trar o bilhete no lixo e já está com os US$ 50 mil de 
premiação. Ele contou que vai usar o dinheiro para 
pagar empréstimos e reformar sua motocicleta.

Dossiers
Factos& HUMORADAS Hahaha!



23SEGUNDA-FEIRA 03 de Maio de 2021 DOSSIERS & FACTOS CULTURA

“Não faço arte por falta de 
opção, é mesmo por amor”

Texto: Lídia CossaD&F

Adecoal. É assim que se designa Alberto Cor-
reia nos meandros da arte. Multifacetado, o jovem 
dedica-se ao design, ilustração, para lá de ser artista 
plástico. A paixão pela arte nasceu ainda na infância 
- começou a pintar aos quatro anos de idade. De lá 
para cá, não mais parou. 

Actualmente, é patrono da marca Adecoal Wear 

e é, igualmente, professor de artes e empreendedo-
rismo desde 2013. Curiosamente, a marca Adecoal 
surge da fusão das iniciais dos três nomes do artis-
ta (Alberto Correia Adelino), mas lido de trás para 
frente.

A criação da marca veio dar uma dimensão ain-
da maior a uma figura que, aos poucos, se ia trans-
formando num ícone. Para além disso, apercebeu-
-se Adecoal da necessidade de internacionalizar sua 
carreira de forma séria, criteriosa e objectiva, sendo 
que, para tal, a marca era fundamental.

“Eu não queria fazer as coisas de forma aleatória, 
ao sabor da sorte, queria fazer as coisas através de 
planos e alcançar metas. Por isso, comecei a dese-
nhar planos de negócios, planos de exposição, pla-
nos de treinamento de recursos humanos e percebi 
que tinha capacidade de me tornar uma marca re-
gistada e reconhecida nacional e internacionalmen-
te”, explicou o dono da marca que, embora exista 
desde 2015, só em 2020 se tornou legal.

“Foi no ano passado que consegui fazer o registo 
completo da marca, uma coisa que já vinha fazendo 
de forma faseada. Concluí em Novembro e decidi 
fazer o lançamento no Mozambique Fashion Week 

Adecoal licenciou-se em design pelo Instituto Superior de Artes e Cultura (ISArC).

de uma colecção que ia alavancar este grande feito 
que era para mim ter uma marca registada e aceite a 
nível nacional e internacional legalmente”.

Os desejos de Adecoal

Concretizado que está o sonho de viver da arte, 
Adecoal tem agora objectivos mais ambiciosos, quer 
no campo psicológico quer no material. No primei-
ro domínio, deseja desmistificar a ideia de que fazer 
arte é resultado de falta de opções, que entende estar 
empregnada na mente de governantes e do público 
em geral. O segundo passa por enriquecer através 
do seu talento e ajudar quem o rodeia a prosperar.

“O meu maior desejo era ser artista e viver de 
arte, e eu já sou artista e vivo de arte.  Actualmente, 
eu desejo ser rico com o que estou a fazer. Ser rico 
e gerar riqueza através da arte e fazer com que o go-
verno e todas outras pessoas olhem para o trabalho 
artístico como um trabalho de facto e não como ho-
bby, ou algo que as pessoas fazem por falta de ocu-
pação”, explicou o criativo. 

O artista abdicou de participar de concursos pú-
blicos por entender que estes servem essencialmen-
te como barómetro das capacidades de um criador. 
Na percepção do nosso interlocutor, participar de 
concursos é um método que visa tirar dúvidas sobre 
se é “bom astista ou não”, uma fase de dúvida que 
afirma já ter ultrapassado.

“Já participei de vários concursos e já ganhei 
alguns prémios também, mas ultimamente não te-
nho participado porque não acho que esteja a nível 
de me medir com outras pessoas”, gabou-se, tendo 
depois acrescentado que “há muita hipocrisia nos 
concursos”.

Para breve uma colecção de inverno

Adecoal aproveitou a nossa conversa para anun-
ciar uma grande novidade. Está a caminho uma co-
lecção de inverno, devendo ser lançada, em princí-
pio, ainda no decurso do mês de Maio, numa data 
a anunciar.

“Nós queremos tornar a SAVAGE tendência na-
cional e um conceito da Adecoal Wear, e estou a 
criar uma linha só de roupas SAVAGE, que significa 
selvagem ou rude, ou SURVIVOR, alguém que con-
siga sobreviver a qualquer clima ou condição que a 
vida lhe impõe. Estamos a preparar a colecção de 
inverno agora para Maio e depois faremos a colec-
ção do verão, porque o verão é só no fim do ano, 
praticamente”, explicou. 

Há uns meses, o designer lançou a colecção MA-
TALANE SURVIVORS, que retrata o caso de assé-
dio e violência sexual ocorrido no centro de forma-
ção policial de Matalane, em 2020. 

Com este trabalho, a intenção do artista era mo-
tivar a mulher para continuar sua vida e saber lutar 
pelos seus objectivos, reerguer-se e mostrar o seu 
poder como mulher a outras mulheres e ao mundo.

“A colecção MATALANE foi um grito de vitória 
que eu expus as pessoas. Conforme todos sabemos, 
os assuntos sérios, aqui em Moçambique, quando 
começam não têm desfecho. São vários assuntos que 
não tiveram desfecho e esse de Matalane é um deles,  
e eu vi neste caso de Matalane um assunto muito 
sério e que foi totalmente desleixado. Eu transmiti 
uma ideia de mulheres que saíram daquela situação 
de cabeça erguida, com outros planos de vida e ou-
tra forma de encarar as coisas. A ideia era mostrar 
que elas podiam se reerguer em outras profissões e 
seguir em frente”, esclareceu.

AFIRMA ADECOAL

O designer e ilustrador Alber-
to Correia quer ver o país e o 
mundo desconstruirem a ideia 
de que os artistas fazem aquele 

trabalho por falta de opção. Adecoal - seu 
nome artístico - afirma que faz arte não 
por falta de opção – até porque tem outras 
habilidades -  mas, sim, por amor. Deseja, 
ainda assim, enriquecer a si e criar rique-
za para todos que o rodeiam através do seu 
talento.
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INTERNACIONAL

Ex-Ministro investigado por 
alegada corrupção

Em comunicado, o Ministério 
Público avançou que “em causa 
estão factos susceptíveis de 
integrarem, por ora, a prática 
do crime de corrupção, previsto 
e punido pela legislação penal 
cabo-verdiana”.

O Ministério Público informa 
que a investigação é feita pelo 
Departamento Central de Acção 
Penal da Procuradoria-Geral 
da República, mas que quando 
ficar concluída “será tornado 
público o sentido do despacho 

de encerramento da instrução,  
que decorre em segredo de 
justiça”.

A polémica sobre a alegada 
oferta de uma viatura da marca 
mercedes no valor de 45 mil 
euros explodiu nas vésperas 
das eleições legislativas de 18 
de Abril, numa reportagem da 
televisão portuguesa SIC.

 Na peça jornalística, a estação 
mostra documentos nos quais 
supostamente o ex-ministro 
dos Negócios Estrangeiros, 
Luís Filipe Tavares, solicita à 
concessionária da mercedes na 
Praia uma proposta de compra 
de uma viatura topo de gama. 

O ex-chefe da diplomacia 
teria encaminhado um e-mail 
com o preço ao conselheiro 
e presidente da Fundação de 
César do Paço, precisamente 
três dias depois de obter a 
autorização dos Estados Unidos 
da América para nomear César 
do Paço, cônsul Honorário de 
Cabo Verde na Flórida. rfi

O Ministério Pú-
blico de Cabo 
Verde determi-
nou a abertura 

de instrução criminal sobre 
a alegada promessa patri-
monial ao ex-ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Luís 
Filipe Tavares, na sequên-
cia da nomeação do Cônsul 
Honorário de Cabo Verde na 
Flórida, César do Paço.

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

A Força das Redes Sociais
 

Txeee, Garganta está 
profundamente impressionado 
com a força das redes sociais. 
Já há algum tempo, um jovem 
de nome Masta Buggle vem 
desenvolvendo uma campanha 
denominada “não saiam da tawen”, 
campanha esta que ganhou muita 
força nas redes sociais (Instagram, 
Facebook, WhatsApp). Buggle 
ficou famoso, mas a fama chegou 
até ao município, que lançou 
uma guerra sem tréguas contra as 
“deps” construídas nos terraços 
da bela cidade de Maputo. Afinal 
de contas, Comiche, Magaia e 
companhia também têm Instagram 
e Facebook. Por consequência, a 
guerra está instalada. Porém, mais 
do que papo do Instagram, Buggle 
trouxe para a mesa um debate 
antigo relativo à problemática da 
habitação na classe juvenil, até 
porque esta campanha rivaliza 
com aquela que diz que os jovens 
devem sair da casa da “velha”, 
enfatizando que jovens com 30 
anos devem sair da casa dos pais. 
Garganta, sinceramente, não 
simpatiza muito com esta posição, 
não concorda que alguém deve 
sair de casa só porque a sociedade 
aleatoriamente determinou uma 
idade para se sair de casa. Há muito 
jovem desempregado, e não porque 
escolheu estar sem trabalho, 
simplesmente aconteceu. Pior 
neste cenário de crise económica, 
neste cenário COVIDiano em que 
o desemprego vem às toneladas, 
o que esperar dos jovens? Vai 
fingir que está bem? Na verdade, 
a sociedade acaba empurrando-o 
para as boladas, e o jovem acaba, 
menos ou mais dias, aparecendo 
no Balanço Geral, porque fez isto 
ou aquilo. Porto seguro mesmo 
é a casa dos velhos, voltar para lá 

não deve ser vergonha, não deve 
constituir humilhação, volte para 
casa, junte forças com os papás, 
restabeleça-se, beba da fonte, cuide 
dos velhos e volte à luta, não é 
vergonha estar na casa dos “kotas” 
depois dos 30.

 
Drogas

 
Garganta está preocupado com 

o cenário do consumo galopante 
de estupefacientes. É alarmante. 
Mas mais preocupante é saber 
quem são os donos ou supostos 
donos dessas drogas. Em 
Cabo Delgado, Pemba, capital 
daquela província, em menos 
de dois meses, duas famílias 
emblemáticas daquela urbe 
foram conectadas com este 
negócio nefasto para a sociedade. 
Quando é assim, é preocupante, 
e Garganta Funda espera mesmo 
que sejam especulações ou mal 
entendidos, pois não se explica 
como é que cidadãos exemplares 
numa dada província podem, 
afinal, ser responsáveis por tornar 
a mesma nociva. Já agora, este 
negócio da droga, principalmente 
em Cabo Delgado, já é recorrente. 
Quem não se lembra do famoso 
caso de haxixe de Quissanga, na 
década de 90, e de outros? Neste 
caso, o atrevimento foi maior 
e a droga foi mesmo baldeada 
a partir da praia do Wimbe, 
bem mesmo em frente à casa 
do suposto mandante. Muito 
preocupante o que Garganta vai 
observando na nossa sociedade. 
Num cenário mais assombroso, 
Garganta já ouviu cochichos 
de que a insurgência financia 
e é financiada por uma série 
de negócios tenebrosos, com 
destaque para os raptos, que vão 
acontecendo um pouco por todo 
o país.

Dossiers
Factos&
A verdade acima de tudo e todos

EM CABO VERDE


