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Estamos a perder o medo do 
coronavírus, o que é perigoso

Está difícil conceber esta realidade de 
muita limitação naquilo que devíamos ou 
gostaríamos de fazer se não houvesse o es-
tado de emergência decretado pelo Chefe do 
Estado. 

É verdade que o país não parou na sua 
totalidade, mas os receios multiplicam-se 
quanto ao futuro. O comportamento dos mo-
çambicanos quanto às medidas de prevenção 
está também confuso, caso para dizer que há 
ainda muito por ser feito. 

Quando falamos de haver muito por ser 
feito, não estamos a dizer que o que é feito até 
ao momento é insignificante. Estamos, sim, 
a dizer que a mensagem que foi transmitida 
sobre o perigo que o coronavírus representa 
na nossa sociedade começa a ficar fraca. 

Nos primeiros 15 dias dos iniciais 30 dias 
do estado de emergência determinados pelo 
Presidente da República, os moçambica-
nos tinham muito cuidado e transmitiam 
sentimento de responsabilidade quanto ao 
assunto. 

O mesmo já não aconteceu nos segundos 
e últimos 15 dias desse primeiro período. 
As pessoas foram gradualmente relaxando 
quanto às medidas de prevenção. 

Muita coisa "fomos" deixando de observar, 
o relaxamento, de forma gradual, foi crescen-
do e o medo da doença ou do seu impacto foi 
cada vez mais reduzindo. 

As autoridades governamentais e as da 
saúde, em particular, parece-nos já se terem  
dado conta do que  estamos aqui a dizer,visto 
que o Presidente da República, na sua co-
municação à nação, que visava anunciar o 
prolongamento do estado de emergência em 
Moçambique, fez referência a esta atitude ne-
gativa por parte da sociedade. 

Na verdade, a única coisa que não está a 
acontecer é a ida à escola. É o não aprendiza-
do por parte dos alunos em todos os níveis de 
ensino. 
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Os bêbados continuam a beber nas barra-
cas e em grupos, mesmo que seja em núme-
ros reduzidos; os mercados continuam abar-
rotados de gente como dantes, os transportes 
semi-colectivos de passageiros andam cheios, 
as ruas estão cheias de pessoas, o que signifi-
ca, em outras palavras, que não "estamos" a 
ficar em casa. 

Não estamos, sim, a ficar em casa, e não es-
tamos também a fazer o melhor uso das más-
caras, há igualmente um grande relaxamento 
quanto à lavagem das mãos e observância de 
outras medidas de higiene e prevenção. 

Este tipo de comportamentos que a socie-
dade vai tendo pode, num futuro não muito 
distante, trazer consequências graves, onde o 
nosso sistema de saúde, eventualmente, não 
poderá suportar. 

Moçambique não é nenhuma ilha em rela-
ção aos outros países que se viram em apuros 
por causa desta doença. Precisamos ganhar 
consciência a cada dia e colocarmos nas nos-
sas mentes que a cada dia o perigo está mais 
próximos de nós. 

Ultimamente, a nossa atitude revela o des-
leixo total. Já ouvimos várias vozes dizendo: 
"se até o SIDA ainda não me matou não será 
o coronavírus que vai conseguir". Isso é erra-
do, esse tipo de comportamento é típico de 
alguém que não gosta da sua própria vida e 
muito menos do resto das pessoas que o cir-
cundam, ademais, não quer ver a sociedade 
em geral saudável. 

Devemos também lembrar e reconhecer 
que, infelizmente, o nosso sistema de saúde 
é bastante deficitário, e que se atingirmos ní-
veis de infecções comunitárias, o colapso será 
maior. 

Neste contexto, para além de apelamos a 
sociedade ou aos nossos compatriotas para 
que recuem um pouco, para voltar a encarar 
o aviso do mau tempo que é dado sobre a Co-
vid-19, o Governo também precisa de endu-

recer algumas medidas. 
Quando falamos de endurecer as medi-

das, não nos referimos apenas a determinar 
outras, mas sim de obrigar ao cumprimento 
rigoroso das já anunciadas anteriormente, e 
para que isso se efective, os nossos governan-
tes também precisam ser exemplo. 

Precisam evitar reuniões políticas e co-
lectivas que andam a fazer, precisam avançar 
para as teleconferências, também precisam 
trazer a cada dia um discurso ou mensagem 
sobre o que esta doença traz para a sociedade. 

Por exemplo, apesar da complexidade que 
as matérias que iam sendo abordadas repre-
sentam, o nosso Chefe do Estado e o do Zim-
babwe deviam ter se reunido através de tele-
conferência, tal como acontece nos últimos 
dias em outros quadrantes do mundo. 

Os nossos governantes não devem ser os 
primeiros a relaxar quanto às medidas nem 
ao medo da contaminação pelo coronavírus. 
Precisam sempre mostrar ao povo que eles 
encaram esta situação com muita responsa-
bilidade e medo acima de tudo. 

Vamos todos, porque é nosso dever aceitar 
que os números que são avançados podem 
não ser reais, não por vontade das autori-
dades de omitir, mas sim pelas fragilidades 
e incapacidade de testar massivamente as 
comunidades. 

Devemos estar sempre desconfiados e 
aceitarmos que há mortes que não são nor-
mais e que o nosso país ainda não começou ir 
atrás delas para investigar, se as vítimas terão 
sido infectadas ou não pelo coronavírus. 

Em suma, estamos a dizer que há um rela-
xamento total e completo quanto às medidas 
de prevenção, a sociedade e o próprio Gover-
no também mostram um pouco de perda do 
medo quanto do coronavírus, e precisamos 
de voltar a ter medo, de forma séria, desta 
pandemia. 

serodiotouo@gmail.com
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Dhlakama previu que depois da sua morte 
a Renamo teria muitos problemas

AFIRMA ELIAS DHLAKAMA, IRMÃO MAIS NOVO DO “LÍDER”

Texto: Serôdio TowoD&F

Assinalou-se, este Do-
mingo, 03 de Maio, 
a passagem de dois 
anos após o desa-

parecimento físico do líder da 
Renamo, Afonso Dhlakama, 
cujos restos mortais jazem num 
cemitério familiar no distrito 
de Chibabava, sua terra natal. E 
para traçar a radiografia da Re-
namo dois anos depois da perda 
do seu líder histórico, ouvimos 
Elias Dhlakama, seu irmão mais 
novo, que revela que Afonso 
Dhlakama já previa a possibi-
lidade de a Renamo entrar em 
crise depois da sua morte. Entre 
várias coisas, considera a rebe-
lião movida por Mariano Nhon-
go contra a liderança da Rena-
mo uma situação triste para o 
partido, mas, no seu entender, 
é um problema que já saiu das 
fronteiras da capacidade da Re-
namo, cabendo ao Governo e 
aos moçambicanos solucioná-
-lo. Nas entrelinhas, deixa es-
capar que se fosse presidente 
da Renamo, já teria estratégia 
de como resolver o assunto. Na 
entrevista que se segue, revela 
pormenores da sua relação com 
Ossufo Momade, e não descarta 
a possibilidade de voltar a con-
correr ao cargo de presidente da 
Renamo.

Dossiers & Factos (D&F) 
- Há sensivelmente cinco ou 
seis meses, tivemos eleições 
gerais, provinciais e legislati-
vas, e uma vez mais a Renamo 
perdeu as eleições, mas desta 
vez da pior forma. Perdeu, in-
clusive, nos círculos eleitorais 
que nos havia habituado a ven-
cer. Como membro sénior do 
partido, que leitura faz dessas 
eleições? O que terá falhado 
no seio do vosso movimento?

Elias Dhlakama (ED) - Tal-
vez dizer que não falhou prati-
camente nada, a Frelimo já nos 
habituou a roubar-nos, talvez 
nós ainda não encontramos as 
melhores maneiras de nos pre-
venirmos, para não sermos rou-
bados dessa maneira, porque 
nunca estivemos tão próximo 
do poder como desta vez. A Fre-

limo usou todas as artimanhas, 
a partir do recenseamento, e um 
exemplo claro é o de Gaza, que 
foi uma vergonha para o país. 
Aliás, viu-se um pouco por todo 
o país que quando as pessoas 
chegavam para se recensear, 
alegava-se que as máquinas es-
tavam avariadas, isso cansava 
os eleitores, que acabavam por 
regressar às suas casas.

Essa foi a primeira fraude que 
a Frelimo orquestrou a partir do 
recenseamento, e não houve re-
censeamento em Moçambique, 
só podia se recensear aquele 
que era ou é membro da Freli-
mo, porque levavam consigo as 
listas, e os secretários de bairro 
tinham registados todos aqueles 
que eram membros da Frelimo.

E o outro cenário foi mesmo 
no dia da votação, o enchimen-
to das urnas aconteceu e houve 
intimidações. As Forças de De-
fesa e Segurança foram prota-
gonistas no processo eleitoral, 
ao invés de defender e manter 
a segurança, estavam envolvi-
das directamente na fraude, e  
sabe-se que alguns membros da 
polícia eram presidentes de me-
sas. Isto para dizer que isso não 
surpreende a ninguém. Quem 
esteve em Moçambique no dia 
15 de Outubro assistiu a todas 
aquelas falcatruas, que deixa-

ram a nu que a Frelimo sempre 
nos roubou. Talvez a pergunta 
fosse: Por que a Renamo tam-
bém não cria mecanismos para 
que isso não aconteça?

D&F - Pode responder à sua 
própria pergunta?

ED - Bom, eu diria que nós, 
de facto, devíamos aprofundar, 
pois já faz muito tempo que es-
tamos a participar nas eleições, 
mas nunca adoptamos nenhu-
ma estratégia para nos preve-
nirmos de ser roubados. Já é 
momento de a Renamo abrir a 
vista, porque de contrário nun-
ca chegaremos ao poder.

D&F - Acha que a Renamo 
está estruturada e tem uma 
organização muito forte para 
derrubar a Frelimo?

ED - Olha, a Renamo é um 
partido muito forte, acho que é 
do conhecimento do senhor jor-
nalista que na maioria das elei-
ções que já houve, desde 1994 
para cá, ganhamos, a Frelimo 
tirou-nos as nossas vitórias, um 
dos exemplos claros é o do mu-
nicípio da Matola, do município 
de Marromeu, do município de 
Moatize, do município de Alto 
Molocué e do município de Mo-

napo, onde a Renamo ganhou 
limpamente, mas nos foi  tirada 
esta vitória, e não só, em tantas 
outras eleições gerais que nós 
já ganhamos, um exemplo con-
creto foi de 1999, em que nós 
ganhamos nas seis províncias, 
mas não governamos, porque 
a Frelimo tem muitas forças e 
prefere uma guerra do que dei-
xar a Renamo governar.

D&F – Há quem diga que a 
Frelimo receia deixar o poder 
porque a Renamo pode mover 
processos. Concorda?

ED - Bom, eles é que têm 
medo, eu acredito que a Rena-
mo nem está preocupada com 
isso, porque não é um partido 
de caça às bruxas, mas, de facto, 
para aquele indivíduo que está 
indiciado num crime, quero 
acreditar que a Justiça pode ser 
accionada.

“Seria um erro comparar 
Dhlakama com Ossufo 

Momade”

D&F - Como é que avalia a 
Renamo depois da morte de 
Afonso Dhlakama, por sinal 
seu irmão mais velho? Qual é a 
comparação que faz da Rena-
mo, antes e depois de Ossufo 

Momade?

ED - Olha, é muito complica-
do fazer uma comparação dos 
dois líderes. Afonso Dhlakama 
foi o que foi e Ossufo Momade é 
o que é, e em momentos diferen-
tes. Comparar Dhlakama com o 
actual presidente seria cometer 
um erro. Dhlakama esteve em 
frente da Renamo durante 39 
anos, aproximadamente 40, e 
Ossufo Momade está apenas 
há um ano, se não dois ou um e 
meio. Ossufo Momade é aquilo 
que é, Dhlakama foi o que foi, 
em momentos diferentes, con-
junturas diferentes, então essa 
comparação seria um erro.

Como se costuma dizer, 
aprende-se fazendo e a fren-
te é que é o caminho, por isso 
acredito que Ossufo Momade 
vai conhecer o caminho que vai 
seguir. No início, sempre se co-
metem falhas, até algumas po-
dem ser fatais, mas eu gostaria 
de não fazer uma comparação 
entre o presidente Dhlakama e 
o presidente Momade, pois este 
último entrou num momento 
conturbado, num momento em 
que foi deixado um processo, 
que primeiro devia entendê-lo 
e depois entrar nele. Creio que 
não foi muito fácil para ele.
  Continua na Pag 04

Elias Dhlakama

   “Não sei se perdi as eleições internas” 
   “Posso candidatar-me novamente”
   “Dentro da Renamo sinto-me um peixe na água”
   “Eu não conheço Mariano Nhongo e nunca o vi”



SEGUNDA-FEIRA
04 de Maio de 2020

Dossiers
Factos&4 DESTAQUE

D&F – Noticiámos, há semanas, que 
o presidente da Renamo vive num, ho-
tel onde gasta quase 100 mil meticais 
por dia, só com alojamento, num país 
onde mais da metade da população vive 
no limiar da pobreza. Que leitura faz 
desta atitude, vindo de um líder de um 
partido da oposição que defende, entre 
outras coisas, a justiça social e inclusão?

ED - Eu acredito que isto está no âmbi-
to do acordo, e ele já veio a público expli-
car-se, e deixou claro que não é seu desejo, 
mas as condições ainda não estão criadas 
e que quem faz o pagamento dos custos 
não é o partido, mas sim aqueles que fize-
ram parte da mediação do conflito.

D&F - E isso vos conforta, como 
membros?

ED - Bom, confortar, como tal, não, 
mas tudo o que estiver no âmbito do 
acordo deve ser respeitado. Ele conseguiu 
tirar-nos a dúvida, ao esclarecer que está 
no âmbito do acordo, que estão a ser cria-
das condições e que se fosse por ele já não 
estaria lá, pois gostaria de estar num sítio 
onde se sentiria melhor.

D&F - Elias Dhlakama foi um dos can-
didatos derrotados nas eleições internas 
para a sucessão de Afonso Dhlakama. 
Pode aqui, em poucas palavras, con-
tar aos moçambicanos, em especial aos 
membros e simpatizantes da Renamo, o 
que lhe guiou a essa iniciativa?

ED - Nem sei se devo dizer que fui der-
rotado (risos). Bom, houve um proces-
so interno do partido e que os Estatutos 
da Renamo abriam um espaço para que 
aqueles membros que estivessem prepara-
dos e que desejassem podiam concorrer. 
Avaliei os prós e contras, e achei que era 

mesmo favorável concorrer, e eu concor-
ri com muito apoio de membros seniores 
do Partido Renamo. Foi um processo in-
terno, por isso eu não gostaria de avançar 
muito sobre aquilo que aconteceu ou que 
deixou de acontecer.

D&F - O processo constitui um passa-
do. Está a querer dizer que não deixou 
nenhuma mazela?

ED - O processo constitui passado e nós 
queremos ir à frente, talvez falássemos 
de coisas que talvez podem acontecer, o 
que aconteceu é que eu sou membro do 
Conselho Nacional, sou deputado da As-
sembleia da República e sou guerrilheiro 
da Renamo, combati durante 16 anos, 
portanto, toda a minha juventude foi na 
Renamo, para dizer que eu não me sen-
ti vencido, mas sim senti-me estando em 
casa. Ganhou quem ganhou, ganhou um 
irmão, estou a dar o meu máximo e a con-
tribuir positivamente para que a Renamo 
avance, independentemente das dificul-
dades que está a encarar. Quando falo de 
dificuldades, refiro-me a esses roubos que 
houve, quer nas autarquias quer nas elei-
ções gerais, e isso é triste para o partido.

D&F - Foi membro sénior bem desta-
cado nas Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM), às quais se jun-
tou após o Acordo Geral de Paz, mas 
recentemente renunciou ao cargo. O 
que motivou esse seu pedido junto ao 
Comandante em Chefe das Forças de 
Defesa e Segurança? (…) Isso espantou 
aos moçambicanos...

ED - A motivação estava bem paten-
te no pedido que eu fiz. Eu fiz parte das 
Forças Armadas por um longo período 
e já tinha ultrapassado o meu tempo de 
serviço. Eu fiz 38 anos de serviço nas For-
ças Armadas de Defesa de Moçambique, 
quando eu falo de 38, faço a soma do tem-
po que permaneci na guerrilha da Resis-
tência Moçambicana, assim como a parte 
que eu fiz no Exército moçambicano, mas 
o que está previsto para um cidadão cum-
prir são dois anos do serviço obrigatório e 
depois passa-se para o quadro permanen-
te, que devem ser 35 anos de permanência 
no Exército.

Portanto, já tinha passado esse tempo, 
e sentia-me cansado, principalmente de-
pois da grande perda que tivemos do meu 
irmão. Sinceramente, eu queria cuidar 
dos meus pais, porque Afonso Dhlaka-
ma era o provedor da família, não só dos 
moçambicanos, na política, mas também 
desempenhava um papel preponderante 
na família. Na ausência dele, eu devia as-
sumir esse papel dentro da família, cuidar 
do meu pai, que já é de idade, então isso 
foi motivo suficiente para eu fazer este pe-
dido de passagem à reserva.

“Não considerava Afonso Dhlakama 
meu irmão, mas sim meu comandante”

D&F – Puxamos muito a conver-
sa para o lado do falecido seu irmão, 
permita-nos abrir parêntesis para  per-
guntar-lhe se, como irmão mais novo, 
como uma pessoa com uma aproxima-
ção muito profunda com ele, entanto 
que militar, que esteve sob ordens dele, 
como seu comandante durante décadas, 
transmitiu-lhe algumas palavras, even-
tualmente, que no caso ele desaparecer 
poderia usá-las para o benefício do pró-
prio partido?

ED - Eu devo dizer que não considera-
va Afonso Dhlakama como meu irmão, 
como ele também não me considerava 
tanto assim como irmão. Nós nos víamos 
como colegas, eu como combatente, ele 
como meu comandante-chefe, como meu 
presidente, e eu aprendi muito com o pre-
sidente Dhlakama, pois trabalhei muito 
próximo dele por alguns anos, e mais tar-
de saí para trabalhar fora. Ele sempre me 
considerou um quadro muito experiente 
nas funções que desempenhei, e até em 
algum momento fui um oficial, e o asses-
sorava em alguns aspectos.

Portanto, para mim, falar de Dhlakama 
é falar do presidente, do meu comandan-
te-chefe, de um pai, de um irmão, para 
dizer que aprendi muita coisa com ele. 
Mas indo concretamente à sua pergunta, 
ele dizia sempre: “um dia eu vou morrer 
e o partido vai ter muitos problemas”. Fa-
lava muita coisa, e dizia que não via nin-
guém que estivesse preparado, ninguém 
interessado em ver o partido Renamo a 

progredir, e que isso era um erro fatal dos 
membros da Renamo.

Bom, eu devo dizer que, de facto, ele 
não preparou ninguém para o substituir, 
é por isso que estamos a ter dificuldades 
imensas, nós estamos a fazer nossos pró-
prios arranjos, mas acredito que vamos 
poder alcançar os objectivos desejados, 
pois ele deixou com cada membro uma 
experiência. Todo o membro da Renamo 
tem os ideais de Afonso Dhlakama no 
coração.

D&F - Acha que foi um erro ele não 
ter deixado alguém preparado para o 
substituir?

ED - Eu não sei se foi um erro, porque 
eu me recordo que, nas suas últimas pa-
lavras, chegou a dizer que a Renamo não 
era um regulado, porque um jornalista lhe 
perguntava se estava a preparar alguém 
para o substituir, ele dizia que não, “não 
sou eu que devo preparar os membros, 
porque isto não é regulado, se fosse um 
regulado, já se podia saber que no caso 
de morte, quem havia de substituir-me 
seria o fulano, mas como uma presidên-
cia, como uma liderança, as pessoas con-
correm, quem se achar capaz concorre, o 
Estatuto da Renamo abre espaço para que 
haja concorrência, ganha quem ganhar” e 
foi o que aconteceu.

D&F - Elias, depois da morte do Afon-
so Dhlakama, vários membros próximos 
dele ou que eram de sua confiança fo-
ram, digamos, perseguidos e afastados 
pela actual liderança. Temos membros 
aqui que não precisamos mencionar, 

mas se assim o exigir, podemos falar de 
Ivone Soares, Manuel Bissopo, dentre 
outros. Que comentário pode fazer em 
torno desta matéria?

ED - Eu não sei se foram afastados con-
cretamente, o que eu sei é que a Ivone 
Soares era a chefe da Bancada Parlamen-
tar da Renamo, cada bancada tem a sua 
organização, ela cumpriu o seu mandato, 
não terminou ao meio, terminou no fim 
do mandato, mas não teve a possibilidade 
de continuar como Chefe da Bancada, ela 
é membro da Renamo, é deputada da Re-
namo. O Bissopo não sei os motivos que 
o levaram a não concorrer. O que eu sei 
é que quando chegou a vez do congres-
so, elegeu-se o novo presidente, acredito 
que de acordo com os Estatutos da Rena-
mo o secretário-geral é da confiança do 
presidente, e o presidente indicou outro 
membro para ser seu secretário-geral, e o 
Conselho Nacional da Renamo ratificou. 
Acredito que Bissopo é membro da Rena-
mo, a Ivone deputada e membro da Re-
namo. Os cargos no partido Renamo não 
são vitalícios.

D&F - Há membros seniores da Re-
namo que apontam que os resultados 
eleitorais que a Renamo conseguiu fo-
ram fruto de erro estratégico do actual 
presidente, pelo facto de ter levado mui-
to tempo nas matas, enquanto o seu ad-
versário fazia a pré-campanha eleitoral. 
Quer comentar sobre a matéria?

ED - Eu não gostaria de fazer 
comentários.

“Ossufo Momade vive no hotel, no âmbito do acordo”

Já tinha passado o tempo de serviço

        Continua na Pag 05
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D&F – Fomos todos colhidos de sur-
presa, no fim da manhã do dia 03 de 
Maio de 2018, quando foi confirmada a 
morte de Afonso Dhlakama. Em algum 
momento sentiu que seu irmão estivesse 
próximo da morte?

ED - Olha, todo ser vivo tem o seu iní-
cio e tem o seu fim.

D&F - A pergunta é se chegou a pres-
sentir que algo de errado estivesse a 
acontecer com ele? (…) Falo da degra-
dação do seu estado de saúde.

ED - Eu nem sei se posso dizer sim ou 
não, mas de forma surpreendente eu me 
recordo dos discursos em entrevistas, em 
que ele dizia “eu não sou pedra, um dia 
vocês jovens devem preparar-se”. Ele colo-
cava-se no lugar de qualquer humano que 
um dia qualquer podia deixar de existir, 
um dia podia deixar de ser líder da Rena-
mo, não praticamente morrer, mas podia 
ele um dia sentir que já deu o que devia 
dar e podia deixar de liderar o partido. 
Na família nunca pensamos nisso, a sua 
partida para todos foi uma surpresa, e eu 
tinha comunicação com ele diariamente.

D&F - Ele dizia que estava doente?

ED - Não, nem tomei conhecimen-
to, porque até dia 1, se não for dia 30 de 
Abril, falei com ele, só que, nessa altura, 
as nossas conversas não eram tão longas 
como eram dantes.

D&F - E isso não te preocupou, que 
as conversas com ele não fossem mais 
longas?

ED - Desconfiado fiquei, porque tinha 
uma particularidade com ele, de não lhe 
considerar como meu irmão, mas sim 
como meu superior. Apesar de eu estar 
nas Forças Armadas, tinha um respeito 
para com ele, porque foi meu comandan-
te em chefe, portanto, nosso superior na 
cadeia de comando sempre é nosso chefe. 

Então, quando ele dissesse que queria fa-
lar com uma outra pessoa, eu compreen-
dia e, pronto, voltávamos a falar numa 
outra ocasião.

D&F - A sua integração nas Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique 
não foi complicada, pelo facto de ser ir-
mão ou uma pessoa próxima de Afonso 
Dhlakama?

ED- Olha, passei momentos um pouco 
difíceis. Não foi um processo muito fácil, 
porque eu faço parte de um grupo que 
passou por um estágio de actualização de 
comando e direcção em 1994, por sinal 
o último grupo desse curso, e fui depois 
colocado em Chókwè como comandante 
da brigada. Lá, a maioria dos militares 
vinham da parte do Governo, por isso a 
comunicação não foi fácil logo de início. 
Foi um grande desafio, mas consegui con-
quistá-los, usando a cadeia de comando e 
tivemos uma boa convivência.

Mais tarde, ou seja, cinco anos depois, 
fui transferido para Nampula, como che-
fe do Estado-Maior da região militar das 
quatro províncias do norte. Na altura, 
a província da Zambézia militarmente 

subordinava-se à região militar norte. Lá 
também trabalhei com algumas dificulda-
des, mas depois todas as pessoas entende-
ram que as Forças Armadas são apartidá-
rias. Anos depois, fui transferido para o 
Departamento das Operações do Estado-
-Maior General, onde também trabalhei 
e depois fui continuar com os meus es-
tudos, tendo concluído a licenciatura em 
Ensino de História, mestrado em Política, 
Governação e Relações Internacionais. 
Para dizer que sou um professor e político 
de mão cheia.

Depois disso, sou promovido e afecto 
como comandante do Comando de Re-
servistas e promovido a oficial general, 
portanto, consegui vencer esse desafio e 
outros que ao longo dos anos surgiram.

D&F – Esteve na linha de comando 
das Forças Armadas de Defesa de Mo-
çambique. Quer nos falar um pouco de 
como é que se sentia quando a Renamo 
decidia voltar às matas para fazer as suas 
reivindicações e o Exército era chamado 
para combater o seu antigo grupo? Qual 
era a posição que tomava?

ED – Neutra. Aliás, as Forças Armadas 

são apartidárias, e sendo assim eu devia 
estar do lado das FADM.

D&F – Explique bem esses momentos. 
Conhecia bem a estratégia de guerrilha 
da Renamo e conhecia a estratégia de 
defesa da soberania, como oficial supe-
rior das FADM, e os seus subordinados 
sabiam que a voz de comando vem de 
um indivíduo que operou e tem o san-
gue da outra área. Como é que viveu es-
ses momentos?

ED – Olha, as Forças Armadas são or-
ganizadas em uma cadeia de comando 
vertical. Queira ou não, um elemento das 
Forças Armadas sob minhas ordens devia 
obedecer aquilo que era o meu comando, 
porque as FADM se guiam através de um 
regulamento, que é para todos. Então, eu 
como militar devia seguir o Regulamen-
to das FADM, por isso eu não entrava 
em contraste com as Forças Armadas. Eu 
conseguia separar os momentos.

D&F – E nesses momentos, falava com 
o seu irmão?

ED – Em alguns casos.

D&F – E qual era o teor das vossas 
conversas quando se comunicassem 
nessas alturas?

ED - O presidente Dhlakama era uma 
pessoa que conseguia respeitar aquilo que 
cada um fazia. Ele sabia qual era a orga-
nização das FADM, por isso separava as 
coisas. Ele podia entrar na minha linha 
e perguntar como estava, e eu respondia 
que estava bem, e falávamos de outras 
coisas.

D&F - E dia seguinte orientava um 
ataque contra a base dele?

ED – Não, não. Por acaso eu nunca fiz 
parte da linha da frente durante esses con-
flitos que se seguiram depois da guerra 
dos 16 anos. Não fiz parte.

D&F – A nossa conversa vai longa, 
pois estamos a falar com um general 
do Exército, político, professor, cidadão 
moçambicano, irmão de um grande lí-
der, filho de um régulo de reconhecido 
mérito na província de Sofala e, agora, 
com um deputado da Assembleia da Re-
pública. Nalgum momento foi conotado 
como uma das pessoas que terá criado 
uma desestabilização interna, para que 
Ossufo Momade não brilhasse. Como é 
que se sentiu?

ED – Acredito que possa existir um e 

outro que não me vêem com bons olhos, 
mas sinto-me bem dentro da Renamo. 
Dentro do partido, há uma democracia e 
acredito que nos guiamos por aquilo que 
está dentro dos estatutos, mas não posso, 
obviamente, afirmar que todos gostam de 
mim.

Agora, respondendo à sua questão, se 
já fui acusado de desestabilizar o partido, 
a única coisa que posso dizer é que essas 
pessoas podem falar por detrás de mim e 
não conseguirem encarar-me, mas sinto-
-me membro sénior do partido, membro 
do Conselho Nacional da Renamo e, hoje, 

deputado da Assembleia da República. É 
preciso lembrar que fui guerrilheiro da 
Renamo, que contribuí com todas as mi-
nhas forças e energias e jurei até à última 
gota do meu sangue defender a Resis-
tência Nacional Moçambicana, por isso 
dentro da Renamo sinto-me um peixe na 
água. Para dizer que sou fruto da Rena-
mo, podem aparecer uns e outros que não 
vão comigo, mas estou bem dentro da Re-
namo, sinto-me bem dentro do partido e 
estou a contribuir positivamente.

D&F – Que comentário faz da re-

belião que nasce dentro da Renamo, 
liderada por vossos ex-companheiros 
de trincheira, nomeadamente Mariano 
Nhongo, João Machava e outros?

ED – Eu devo dizer que quanto a esses 
eu não sei, porque, como sabe, eu não es-
tava nas fileiras e não sei exactamente o 
que aconteceu, se havia motivo para isso 
ou não. Não gostaria de comentar, apesar 
reconhecer que é uma situação triste para 
o partido.

Dhlakama escondeu para a família que estava 
doente

“Pode existir um e outro que não ‘me vêem com bons 
olhos’ dentro da Renamo”

        Continua na Pag 14
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Espaço da FACIM transformado em centro 
de tratamento de coronavírus

COM CAPACIDADE PARA 300 CAMAS

Reduz número de casos positivos diários no 
país

COVID-19

Uma fonte ligada ao processo 
garante que o espaço contará com 
300 camas, para atender prová-
veis pacientes graves da covid-19, 
oriundos dos Oito distritos da 
província de Maputo.

Segundo apurou o Dossiers 
& Factos, tal como noutras pro-
víncias, já foram constituídas, a 
nível de Maputo, as equipas mé-
dicas que estarão envolvidas no 
tratamento de doentes graves de 
coronavírus.

Cada equipa médica será 
composta por seis profissionais 
de saúde, dentre os quais médi-
cos especialistas, pneumonistas e 
pessoal de apoio, que terão a mis-

Os registos de novos 
casos positivos do 
novo coronavírus 
reduziram no país. 

Depois de por três dias conse-
cutivos não se ter notificado ne-
nhum novo caso de Covid-19, 
este domingo (03), registou-se 
um novo caso positivo, totali-
zando 80 casos, dos quais 19 já 
recuperados.

No período entre 27 de Abril 
e 03 de Maio (última semana) fo-
ram testadas, em todo o País, 706 
amostras de casos suspeitos, por-
tanto, mais 136 amostras do que 
na semana anterior, altura em que 
o número de testes limitou-se em 
570 amostras de casos suspeitos.

Os testes realizados na última 
semana resultaram em 4 casos 
positivos, contra 37 da semana 
anterior. Entre os casos positivos 
notificados até ao momento, 08 
são importados e 71 de transmis-
são local. Actualmente, há 61 ca-

sos activos e 18 recuperados. Não 
há registo de óbitos no país.

Segundo o Ministério da 
Saúde (MISAU), o maior núme-
ro de casos foi registado na faixa 
etária dos 35 a 44 anos, e no sexo 
masculino.

Por dois dias consecutivos 
sem registo de novos infectados 
pelo coronavírus, tinham sido 
testados apenas casos suspeitos 
na Cidade e Província de Maputo, 
e na Província de Gaza. No ter-
ceiro dia, foram testados 80 casos 
positivos nas instalações da Total, 
na Península de Afungi, e todos 
deram negativo.

Até domingo (03), foram tes-
tados 2466 casos suspeitos, dos 
quais 129 nas últimas 24 horas. 
Dos novos casos testados, no la-
boratório do INS, 128 revelaram-
-se negativos e 1 revelou-se posi-
tivo para a COVID-19.

Das amostras testadas nas 
últimas 24h, 95 são de Cabo 
Delgado,10 da Zambézia,13 de 
Inhambane e 11 da Cidade de 

Maputo. As (95) amostras testa-
das em Cabo Delgado estão todas 
relacionadas com a investigação 
em curso, em Afungi.

“Assim, actualmente, o nosso 
País conta, actualmente, com 80 
casos positivos registados, sendo 
72 de transmissão local e 8 casos 
importados”, disse Rosa Marlene.

O caso novo reportado é de-
corrente da testagem massiva 
em Cabo Delgado, Distrito de 
Palma, localidade de Afungi. O 
mesmo não apresenta sintomato-
logia e, por isso, encontra-se em 
isolamento domiciliar.

Este caso novo é do sexo 
masculino, na faixa etária dos 
25 aos 34 anos e é trabalhador 
da Total no acampamento de 
Afungi. Neste momento, decorre 
o processo de mapeamento dos 
contactos destes casos. O caso 
apresentado é de nacionalidade 
Moçambicana.

Moçambique conta actual-
mente com 19 pacientes total-
mente recuperados, e não há re-

gisto de óbitos como resultado da 
COVID-19.

O MISAU explicou que não 
há alimentos ou suplementos 
específicos que possam preve-
nir ou ajudar no tratamento da 
COVID-19.

No entanto, para garantir o 
fortalecimento do sistema imu-
nológico ou o sistema de defe-
sa do corpo humano deve-se 
ter uma alimentação variada e 
equilibrada, e por isso chama-se 
atenção para comer pelo me-
nos um alimento de cada grupo 
de alimentos por dia (proteína, 
vitaminas, açúcar, lípidos, sais 
minerais); comer mais frutas (da 
época) e vegetais para ajudar a 
fortalecer o sistema imunoló-
gico. Devemos dar preferência 
aos alimentos ricos em vitamina 
C, como: laranja, limão, tangeri-
na, toranja, papaia, caju, goiaba 
e outros; Beber muita água (2 a 
3 litros), ao longo do dia, pois 
manter um bom estado de hidra-
tação é essencial. Pode comple-

mentar os líquidos com água de 
coco, chás de ervas naturais (por 
exemplo, chambalacate, hortelã e 
etc.) ou suco de limão; As frutas 
e os alimentos que são consu-
midos na forma crua devem ser 
devidamente higienizados, se-
gundo as recomendações dadas; 
conservar bem os alimentos re-
feições preparadas para evitar a 
contaminação.

O Continente africano regis-
tou um cumulativo de 42.713ca-
sos da COVID-19, dos quais 
1.964 foram diagnosticados nas 
últimas 24 horas (aumento de 
4.8%). Adicionalmente, ocorre-
ram até ao momento 1.754 óbi-
tos, sendo que 65 tiveram lugar 
nas últimas 24 horas, (um au-
mento de 3.8%).

O número total de pessoas 
recuperadas da COVID-19, em 
África, cifrou-se em 14.152 pes-
soas. Importa referir que 769 
pessoas recuperaram da CO-
VID-19 nas últimas 24h, no nos-
so continente.

As tendas da Feira 
Internacional de 
Maputo (FACIM), 
localizada em Rica-

tla, no distrito de Marracuene, 
estão a ser preparadas para 
albergar possíveis pacientes 
graves da Covid-19, que even-
tualmente venham a precisar 
de internamento.

são de cuidar de um máximo de 
15 pacientes e não mais que isso.

Em outras palavras, significa 
que a funcionar na sua máxima 
capacidade, ou seja, com 300 pa-
cientes internados, o centro pre-
cisará de pelo menos 50 equipas 
de seis profissionais.

Devido à natureza delicada 
do tratamento da doença, cada 

grupo trabalhará durante 15 dias 
contínuos no centro de tratamen-
to, fazendo um turno diário de 
oito horas. Durante este período, 
não deverão ter nenhum contac-
to com as suas famílias.

No fim dos 15 dias intensivos 
de trabalho, as equipas serão ren-
didas, devendo, imediatamente, 
cumprir mais 14 dias de quaren-

tena, ou seja, proibidos de manter 
contacto com membros da sua 
família ou outras pessoas.

Só depois deste período terão 
permissão para juntarem-se às 
suas famílias, aguardando pela 
próxima escala.

Segundo apurou o Dossiers 
& Factos, a qualquer momento 
aquele centro de tratamento da 

Covid-19 poderá entrar em fun-
cionamento. Contudo, ainda não 
estão criadas as condições logísti-
cas, o pessoal médico já escalado.

Recorde-se que devido a pan-
demia, o governo decidiu, há al-
guns meses, adiar a edição deste 
ano da FACIM, que anualmen-
te realiza-se no fim do mês de 
Agosto.
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Xintavana: a história de um filho gay (12)
D&F

XIPHEFU

Mateus Licusse  |  mlicusse@gmail.com

Cláudio levantou-se, sacudiu a roupa, 
uma vez que tombou ao chão e sujou. De 
seguida, sai chorando e falando das in-
justiças, violência psicológica e física que 
vem sofrendo.

Informou aos primos e inclusive ao 
pai, autor desta violência, que, naquele 
momento, estava a dirigir-se à esqua-
dra, a fim de meter a queixa de violência 
doméstica e agressão. Embora algumas 
primas e a sua mãe persuadiam-o e im-
ploravam-no para que não levasse o caso 
à justiça, pois isso comprometeria a liber-
dade do pai.

- Cláudio, Cláudio não vá para esqua-
dra, perdoa seu pai, vamos dialogar filho, 
será que me ouve?

- Não, mamã, não. Eu vou processar 
papá, já chega de ser violentado. Que mal 
tenho por ter nascido assim? Eu não sou 
pessoa? Não mereço ser feliz? Quantos 
gays existem aqui no país? Será que esco-
lheram no ventre das mães que queriam 
nascer assim? Haaaaaaaaa, não!!!! Já che-
ga, papá tem que ir para cadeia.

Enquanto Cláudio (Cleya) desembu-
chava, o tio Pereira acalmava o compadre 
Baião.

Ninguém conseguiu conter a zan-
ga dele, pelo que, de seguida, ligou para 
o Rob, a fim de ter sua companhia à 
esquadra.

O telemóvel do Rob toca.
- Boa noite, amor. Atendeu e cumpri-

mentou Rob.
- Amor, chega aqui em casa. Rápido, 

é urgente.
- O que se passa? Há algum problema?
- Rob, amor,venha rápido. Irás saber 

cá, venha rápido, não demora. Advertiu 
Cláudio.

Já preocupado e confuso, Rob entrou 
na viatura e, a alta velocidade, rumou 
para a casa do Cláudio, e, inclusive, ao 
longo da condução, por vezes violava as 
mais elementares regras de trânsito, ma-
nobras perigosas, fazendo ultrapassagens 
irregularidades e passando alguns semá-
foros a vermelho, tudo isto para chegar o 
mais rápido.

Quando arriou, Rob presenciou um 
ambiente de chinfrim. Cláudio, logo ao 
ver a chegada do Rob, foi logo lhe abra-
çar, mas chorando.

- O que se passa? Não chore. Pergun-
tou e consolou, Rob

- Fui agredido pelo meu pai, só por-
que estava a dançar com os meus primos. 
Vamos à esquadra.

- Vamos mesmo, o seu pai passou dos 
limites.

De seguida, rumaram para a esqua-
dra, e tendo chegado, o Cláudio expôs o 
assunto e o seu rosto denunciava sinais 

claros de ter sido agredido. O oficial dia 
abriu o processo e notificou o senhor 
Baião para se apresentar no posto policial 
num período de dois dias.

Cláudio e Rob regressaram para casa, 
e chegados, o Cláudio desceu e entrou, 
enquanto Rob o aguardava do lado de 
fora. Ele encontrou o pai, a  mãe, a dona 
Janaína e o tio Pereira sentados na sala. 
Jerson havia saído para acompanhar os 
primos até à paragem.

Cláudio sentou-se do lado da tia Ja-
naína, abriu a bolsa e tirou a notificação, 
deixou-a na mesinha e disse: estou can-
sado de humilhação, a partir de hoje o 
meu pai irá à justiça. Após emitir estas 
palavras, sem mais demoras, despediu-
-se e saiu. Já quase para sair, enquanto 
segurou a tranqueta para abrir a porta, 
a dona Janaína pegou-o pelo antebraço 
e pediu-lhe para que voltasse à sala para 
conversarem, mas Cláudio respondeu 
que já não havia espaço para tal, alegou 

estar cansado de sofrer. Entrou no carro 
e foi com Rob à sua casa, tendo passado 
lá a noite.

- E agora, o que fazer desta notifica-
ção compadre? Questionou o Sr. Pereira.

- Veja como são esses miúdos. Me 
cria vergonha, dores de cabeça e ainda 
me processa a mim? Eu sou pai daquele 
miúdo e não deve me criar problemas na 
sociedade, nem vergonha. Mas compa-
dre, onde já viu um homem transformar-
-se em mulher?

- Compadre, isto acontece, não so-
mente aqui na família, o miúdo não esco-
lheu este destino, ele nasceu assim. Fica 
calmo Baião. Respondeu Sr. Pereira.

Tempo depois, os compadres Pereira 
e Janaína também despediram-se e foram 
para casa, mas advertiram para ele diri-
gir-se à esquadra, pois fora notificado. Sr 
Baião desculpou-se pelo sucedido, con-
cretamente agressão que havia cometido. 
Dona Felismina também.

Dois dias depois, ele dirigiu-se ao 
posto policial para prestar os devidos de-
poimentos. Foi acompanhado da esposa, 
e quando lá chegaram, o Cláudio já havia 
chegado primeiro.

Foram convidados a entrar na sala 
de audiências e, por coincidência ou iro-
nia do destino, na mesma sala está a Dra 
Tânia, a psicóloga que, meses atrás, pres-
tou assistência e deu conselhos à mãe do 
Cláudio, em torno da orientação sexual 
deste.

- Você aqui? Interrogou a Dra Tânia, 
perante dona Felismina.

- Sim, Dra, estou aqui.
O oficial deu a palavra a todos, mas 

preferiu que primeiro fosse Cláudio a 
depor.

- A palavra é sua Cláudio.
A história continua no próximo capí-

tulo, onde o leitor saberá se Cláudio vai 
avançar com o processo para o tribunal 
ou não.

OPINIÃO

Publicidade

Sucursais Maputo Matola Xaixai Cumbane Inhacoongo Maxixe 
Beira Chimoio Tete

Rue Eng Carlos Morgado No 361 Unidade 7 Maputo



SEGUNDA-FEIRA
04 de Maio de 2020

Dossiers
Factos&8

Na sociedade moçambicana ainda 
se assistem comportamentos menos 
dignos para seres racionais, uma ca-
racterística exclusiva dos humanos. 
Provavelmente, alguns homens erra-
damente nasceram homens, quando 
deviam ter nascido na qualidade de 
animais quadrúpedes, independente-
mente do meio em que estariam sujei-
tos a viver.

O que somos em termos compor-
tamentais, por vezes, não justifica a 
razão de sermos seres pensantes, pois 
alguns animais selvagem superam-
-nos em relação a solidariedade entre 
eles, salvo algumas excepções.

Isto é a propósito da violência do-
méstica, que apesar de várias redes 
sociais que arduamente se envolvem 
no repúdio e combate a este mal so-
cial, incluindo instituições criadas 
pelo governo, para lutarem pela defesa 
da integridade física e psicológica hu-
manas, porém, cidadãos há que ainda 
encontram este factor como meio de 
resolução de diferenças sociais entre 
pessoas de ou com alguma relação 
parentesca.

A nível nacional, têm sido reporta-
dos casos de violência contra pessoas 
idosas, actos que culminam em as-
sassinatos, alegadamente porque são 
a causa de azar para filhos ou netos, e 
até para o resto da família. Há famílias 
que não se falam entre irmãos e mes-
mo entre outros graus parentescos.

Há casos que, até certo ponto, po-
dem ser vistos como caricatos, porque 
não se tem em mente até quando uma 
mãe, que de facto se preze mãe, pode 

colocar a mão de um filho à uma bra-
sa, apenas porque a criança, seu filho, 
teria comido pão sem a sua autoriza-
ção. Como é que um tio pode amputar 
braço de um sobrinho apenas porque 
levou seu cartão de memória para te-
lemóvel, sem seu consentimento!

Por suspeitar que este cidadão ou 
cidadã deve ser portador disto ou da-
quilo, o que os agressores precisam é 
motivo suficiente para sofrer violência 
e até sujeito a perda de algum membro 
do seu corpo, se lhe perdoarem. Por 
vezes, a violência é planificada a partir 
da informação fornecida por alguém 
próxima da vítima.

Preocupante é saber que a violência 
é praticada por quem devia assegurar 
a protecção da pessoa seviciada, como 
pai, irmão mais velho, mãe, enfim. São 
pessoas que a olho nu vemo-las com 
alguma idoneidade, afinal são autênti-
cas hienas vestidas de ovelha.

Como é que um pai tem coragem 
de assassinar ou violar sexualmente 
sua filha? Como é que um filho tem 
coragem de violar sexualmente sua 
mãe? Isto preocupa ou deve preocu-
par sobremaneira a sociedade mo-
çambicana. Aliás, é necessário que se 
identifique as motivações que estão 
por detrás da perda de valores.

Como é que um grupo de sobri-
nhos consegue violentar até pôr cobro 
a vida de uma tia, que provavelmente 
tudo terá feito para o seu crescimen-
to, alegadamente porque ela é feiticei-
ra? Não acredito faltar algo para estes 
indivíduos agirem racionalmente, al-
guns possuem níveis académicos aci-

ma da média, outros têm o suficiente 
para a sua sobrevivência social, que a 
pessoa assassinada.

A superstição tem posto em causa 
tudo o que somos. Retira-nos a digni-
dade. Os profetas e curandeiros que 
demandam o nosso país, em particu-
lar as cidades capitais, são os principais 
promotores do fenómeno violência.

Alguns fazem isto para deixar 
transparecer que tudo só é possível 
depois da independência, como se a 
independência fosse algum mal. Os 
conflitos armados sucessivos podem 
ser a principal causa de perda de va-
lores, sim. Porque empunhando ar-
mas, crianças violavam sexualmente 
pessoas idosas, retiravam bens da 
população, ameaçando-a de morte. 
Faziam e desfaziam porque portavam 
armas, com as quais ameaçavam as 
populações.

Hoje em dia, tais ameaças foram 
transferidas para as cidades e locais 
de aglomerados populacionais, pondo 
as comunidades em autêntica instabi-
lidade social generalizada. São actos 
que ocorrem entre alunos nas escolas, 
local onde, antes, as pessoas eram in-
cutidas uma educação irrevogável. Os 
homens eram lacrados por um pro-
cesso educacional dogmático.

Num assalto a uma residência à 
mão armada, os assassinos diziam: 
“daqui não podemos sair sem X valor”, 
o contrário disso é a sua vida em troca 
do valor, isto é, se  não os desse o valor, 
iriam matá-lo.  A família justificou-se, 
sob banho de lágrimas, que na vida 
nunca pegara tal valor e os assassi-

nos concluíram que tinham sido mal 
orientados.

Afinal, os homens e mulheres 
que Domingo a Domingo abarrotam 
igrejas, de que é que procuram nas 
sagradas casas de Deus, quando, na 
óptica de muitos de nós, todos os que 
frequentam as santas casas de Deus 
fazem-o em obediência à vontade do 
Omnipotente, sim, a santidade.

Depois que santificadas, o ódio, o 
rancor, a violência, o carácter crimi-
nal, em suma, o mal são ou eram do 
passado, porque algo foi operado, no 
sentido de praticarem o bem. Assiste-
-se milhares e milhares de homens e 
mulheres, velhos e crianças que de-
mandam templos, na certeza de que 
para além de buscarem irmandade 
para os terem companhia à sua última 
morada quando o dia chegar, que bus-
quem sossego para a família e para a 
sociedade ainda em vida.

As crianças e adolescentes, para 
que se tornem homens e mulheres 
dotados da capacidade de gerarem e 
educarem seus ascendentes, devem 
merecer uma educação que garante 
esse desiderato ainda hoje. Se edu-
cados violentamente, violentamente 
também educarão seus filhos, sem 
amor, nem carinho.

O amor ao próximo e carinho para 
com os filhos são ABC das igrejas que 
se dignem verdadeiramente de Deus 
e complementadas na família, e pelos 
professores das escolas. Parece que de-
pois da covid-19 teremos que decretar 
emergência contra violência domésti-
ca e contra pessoa humana

Sociedade chamada a pôr cobro à violência 
generalizada

D&F

MALWANDLA

Fernando Benzane 

OPINIÃO

Publicidade



9Dossiers
Factos& SEGUNDA-FEIRA

04 de Maio de 2020OPINIÃO

Violência em Cabo Delgado: qual seria o papel 
do apoio externo?(1)

D&F

Recentemente, o Presidente apelou 
aos parceiros internacionais para con-
cretizarem os apoios que têm prome-
tido para o fim da violência armada 
no centro e norte do país. O Enviado 
Especial do Secretário-geral das Na-
ções Unidas e Embaixador da Suíça 
afirmou, durante o programa Causas e 
Efeitos da Radiotelevisão Portuguesa, 
difundido em 25 de Abril de 2020, que, 
de facto, as promessas de apoio exter-
no ainda estão por concretizar.

Ao nível do terreno, estudos para 
compreender a origem, manifestações 
e objetivos dos perpetradores con-
tinuam escassos ou não divulgados. 
Actualmente, é possível aceitar a na-
tureza radical do grupo a dizer pelas 
reivindicações de aliança de ataques 
feitos por conhecidos grupos radicais 
extremos. Porém, ainda não há clareza 
sobre se o grupo que actua no norte de 
Moçambique é ligado à e/ou se segues 
os ideais de Al Shabab, Estado Islâmico 
(IS) , Ahlu Sunna Waljama’a (ASWJ) e 
o que faz a “luta” deles comum?. 

Informações actuais mostram, 
igualmente, indícios da ligação do 
grupo com o estrangeiro de onde 
pode ter sido originado. O enviado do 
Secretário-geral das Nações Unidas a 
Moçambique admitiu que o fenómeno 
começou de “fora”, tendo ganhado, ac-
tualmente, uma natureza interna. Não 
se sabem, porém, a natureza do fora 
(se movido por um grupo ou organi-
zação com aversão por Moçambique, 
e por que razões), o que determinou 
a escolha de Cabo Delgado e porque 
tem sido “fácil” a inserção do mesmo 
no seio da sociedade local.  

Sabe se  ainda que o grupo possui 
uma forte capacidade de inteligência e 
excepcional uso do terreno para tornar 
eficiente as suas acções. Mas, não se 
sabe muito sobre onde tamanha capa-
cidade foi adquirida, mesmo quando 
se lhe reconhece a presença de elemen-
tos treinados na Somália no seu seio. 

Ao nível operativo das Forças de 
Defesa e Segurança de Moçambique, 
FADM, PRM e SISE, se reconhece 
muitas lacunas que dificultam as ope-
rações de erradicação do fenómeno. 
Depois de relatos  de militares desmo-
tivados e mal preparados, e sem capa-
cidade de operar, por exemplo, a noite, 
há igualmente relatos de escassez e uso 
de meios obsoletos. Pelo menos dois 
helicópteros foram perdidos em cir-
cunstâncias não claras. 

O recente assalto e hasteamento de 
bandeiras do grupo nos distritos de 
Mocímboa da Praia, sem nenhuma 
resistência das FDS, é sintomático da 
fraqueza das mesmas para erradicar 
o grupo, pelo menos por via da for-
ça. Aliás, uma das mais relevantes in-
formações veiculada pelo Centro de 
Estudos Estratégicos da Universidade 
Joaquim Chissano, muito próxima ao 
estado, apontam lacunas factuais den-
tro das Forças de Defesa e Segurança 
que contribuem para o fracasso das 
operações da erradicação da violência 
no norte.

Fontes externas corroboram com 
algumas informações nos medias e 
redes sociais, apontando a existência 
de assessoria externa as operações das 
Forças de Defesa e Segurança. Alguns 
dos relatos apontam a presença e des-
crevem o Grupo Wagner da Rússia e 
o Grupo Sul-Africano, com ramifica-
ções em Moçambique e liderado pelo 
americano Eric Prince, também dono 
e fundador da Blackwaters. As descri-
ções ao Grupo Wagner são feitas de 
forma imparcial e desprezível, alega-
damente porque não se reconhece a 
qualidade e curriculum, comparativa-
mente com os outros potenciais prove-
dores de assessoria. Isto deixa alguma 
desconfiança  quanto ao papel que os 
outros grupos poderiam ou podem es-
tar a jogar para arrebatar o “contrato “ 
dos Russos, semeando espinhas para o 
fracasso deste último. Quero acreditar 
que esta questão está 
certamente merecen-
do atenção dos nos-
sos estrategistas, mas 
igualmente dos nossos 
políticos, e ter-se-á em 
conta na hora de de-
cidir sobre o apoiante 
adequado às nossas 
necessidades. 

Em termos fac-
tuais, sabemos que 
um grupo de pessoas 
tem estado a mover 
violência e semeando 
luto na província de 
Cabo Delgado. Por-
tanto, estamos em 
Guerra! Politicamente 
e/ou publicamente re-
conhecido é para mim 
menos relevante. Sabe-
mos, igualmente, que 
o grupo originou no 

estrangeiro e continua a ter apoio do 
estrangeiro, apesar de aos poucos estar 
a cimentar as suas bases internas, po-
rém continua por determinar as mo-
tivações, o real parceiro e/ou mentor 
externo do grupo. 

Sabemos que há uma concorrência 
externa não usual para assessorar as 
FDS ou restaurar a segurança em Cabo 
Delgado. Além do citado Wagner 
Group, há indicações de vários outros 
grupos de Empresa Militares Privadas 
(PMC na sigla em Ingles)  que alme-
jam assessorar as FDS no norte de Mo-
çambique. A Frontier Services Group 
(FSG) , do Americano Erik Prince, 
igualmente fundador/proprietário do 
Grupo Blackwaters, mais conhecido 
pelas suas operações controversas de 
protecção de interesses americanos no 
Iraque,  operando desde África do Sul, 
chegou a ter e/ou ainda implementa 
alguns contractos experimentais atra-
vés de uma joint venture registada em 
Moçambique. A OAM Middle East In-
ternational ,  do antigo operativo Ro-
desiano John Gartner, engrossa a lista. 
Cita-se igualmente o Coronel  Lionel 
Dyke, um residente de Cape Town, 
que tem operado a Dyke Advisory 
Group (DAG) , uma PMC, já há vários 
anos; a Specialised Tasks, Training, 
Equipment and Protection Interna-
tional (STTEPI) , criada e detida pelo 
antigo tenente coronel das Forças Ar-
madas da África do Sul do Apartheid, 
Eeben Barlow, que igualmente fora um 

dos fundadores da Executive Outco-
me, integra igualmente a concorrida 
lista de potenciais assessores das FDS 
na erradicação da violência em Cabo 
Delgado. 

Uma verdadeira constelação de 
estrelas que deixa muitas perguntas 
no ar!  Por exemplo, seria interessan-
te saber porque as referidas empresas 
nunca apresentaram o seu interesse 
para assessorar as FDS no âmbito da 
violência na zona centro ou no comba-
te a criminalidade organizada. Quan-
do digo saber me refiro a utilidade de 
tal saber, para determinar os melhores 
moldes de desenhar e/ou solicitar o 
apoio externo, no caso o meu foco nes-
tas linhas. 

Sabemos que as FDS não tem feito 
grande progresso para erradicar o fe-
nómeno tendo dificuldades de índole 
variado. Porém, acredito, finalmen-
te, que já existe manancial de lições 
aprendidas por todos quantos tenham 
sido envolvidos em Cabo Delgado, 
desde  Militares, Polícias e as comu-
nidade afectadas, suficiente para per-
ceber significativamente o fenómeno. 
Ainda assim, é recomendável que se 
continue a estudar o fenómeno para 
poder desenhar planos robustos para a 
erradicação do fenómeno a curto pra-
zo e relançamento de uma Defesa Na-
cional robusta e viável a médio e longo 
prazos, incluindo, obviamente, o dese-
nho e determinação das necessidades 
de apoio externo.

Por: Salomao Tirço Mungoi | Mungoi440@hotmail.com

Publicidade



SEGUNDA-FEIRA
04 de Maio de 2020

Dossiers
Factos&10 OPINIÃO

Nos últimos 5 a 10 anos, Mo-
çambique tem conhecido um 
movimento ascendente de in-
trodução de novos cursos para o 
nível de graduação e em diversas 
áreas. São cursos actuais na dinâ-
mica mundial, e concebidos e im-
plementados, localmente, para, 
entre vários aspectos, agregarem 
valor e fazerem face aos desafios 
que se colocam para o País, na 
sua longa luta rumo ao desenvol-
vimento sócio económico.

Ora, reconhecendo a juventu-
de do Estado moçambicano e a 
necessidade que ainda conserva, 
de se apetrechar cada vez mais 
com quadros qualificados, em 
diversas áreas, entendo que a im-
plementação e a monitoria eficaz 
e eficiente destes cursos podem 
alavancar o sistema administra-
tivo nacional e do país como um 
todo. Pois é perceptível que uma 
conjugação racional das ferra-
mentas teórico-científicas dos 
graduados e do arcabouço práti-
co dos diversos técnicos, que in-
cansavelmente têm travado uma 
luta titânica na implementação 
das políticas públicas, pode levar 
o país a experimentar novos voos 
até aos níveis almejados.

Paradoxalmente, quer queira-
mos, quer não, existe uma cor-
rente de opinião que de forma 
unânime defende que apesar de 
existir défice de funcionários 
munidos de conhecimento es-
pecífico, em determinadas áreas, 
grande parte dos graduados nos 
cursos em referência não é ab-
sorvida pelas instituições públi-
cas, as quais pressupõe serem as 

maiores beneficiárias. Perante 
este cenário, cabe aos mais atre-
vidos, “atrelarem-se” num “for-
çado” empreendedorismo, e aos 
demais, entrar num beco sem 
saída e avançarem, literalmen-
te, numa autêntica “fila indiana” 
para engrossar a já extensa lista 
dos que dia após dia, com CV´ 
sem punho, vão percorrendo as 
avenidas e ruas da cidade capital, 
ávidos de encontrar uma porta 
aberta para o almejado emprego.

A título ilustrativo é o caso de 
Organização e Gestão de Educa-
ção (OGED), um curso lançado 
por uma das mais antigas institui-
ções públicas de ensino superior 
em Moçambique, em 2010(salvo 
melhor entendimento).O curso, 
segundo o Catálogo dos Cursos 
de Graduação(2016), disponí-
vel no site da internet habilita 
o graduado a trabalhar na do-
cência, organização e gestão da 
educação e numa diversidade 
de actividades profissionais, em 
instituições/organizações.

O simples facto de este curso 
capacitar os graduados em Orga-
nização e Gestão da Educação, 
aliado ao facto de Moçambique 
ter a educação, a par da saúde 
como áreas prioritárias para o 
desenvolvimento social, “arras-
ta-me” a considerar a decisão da 
introdução do mesmo como es-
tratégica, acertada e a espelhar 
uma vontade prática em mudar 
o “status quo” da gestão da edu-
cação na pérola do índico. Até 
porque, com esta ideia, na minha 
opinião, vislumbrava-se uma luz 
no fundo do túnel, para a gran-

de batalha de colmatar, gradual-
mente, os “furos” que, even-
tualmente, possam existir nas 
diversas unidades da educação, 
como escolas, cuja gestão foi, 
no passado, confiada aos anti-
gos pedagogos e administrativos, 
sem formação específica na área.

 Em bom rigor, a verdade 
manda dizer que volvidos alguns 
anos da introdução deste curso, 
vários certificados e diplomas 
foram chancelados, champanhes 
e festanças deram luz o momento 
posterior da graduação e zás, es-
tavam entregue os graduados ao 
mercado de emprego. Porém, os 
relatos que dão eco à indignação 
dos formados em outros cursos, 
pairam, também, nos graduados 
da OGED. Uma situação que não 
sossega a nenhum cidadão com 
boas intenções e que desde a pri-
meira hora acreditou que a in-
trodução deste curso constituía 
um sinal inequívoco para uma 
viragem qualitativa, que levaria 
o País a uma reforma, gradual, 
na gestão educacional, a vários 
níveis.

Assumindo que o desenvolvi-
mento de qualquer nação passa, 
necessariamente, pela educação 
dos cidadãos, arrisco em afirmar 
que a importância dos gradua-
dos da OGED, para o progresso 
de Moçambique (sem, no entan-
to, colocar de lado os dos outros 
cursos), não devia passar des-
percebido, nem ao cidadão mais 
incauto, visto que a educação 
configura-se um direito e deve 
ser garantido, igualmente, a to-
dos. Por outro lado, uma gestão 

de educação realizada por “ges-
tores de educação” seria uma das 
formas através da qual melhor se 
pode garantir o Direito à Educa-
ção, a Qualidade e, consequente-
mente, o fortalecimento da capa-
cidade institucional.

Se os cursos foram desenha-
dos e implementados para resol-
ver um determinado problema, 
julgo previamente identificado, 
é meu entendimento que os pri-
meiros graduados destes cursos, 
lançados ao mercado, deviam 
ser absorvidos massivamente 
pela Administração Pública e, 
paulatinamente, dotá-los de co-
nhecimentos práticos, em jeito 
de estágios profissionais e, do-
ravante, servirem de agentes de 
mudanças, em toda extensão do 
País, na nobre e árdua tarefa de 
modernizar as instituições para 
a prestação de um bom Serviço 
Público.

Enquanto o quadro actual 
teima em prevalecer, consciente 
de que todos os graduados, in-
dependentemente do curso, são 
imprescindíveis para o desenvol-
vimento sustentável de Moçam-
bique, QUE EXPLICAÇÃO SE 
PODE DAR AO PACATO CI-
DADÃO, QUANDO GRADUA-
DOS PIONEIROS EM ALGUNS 
CURSOS RECÉM-IMPLEMEN-
TADOS, INCOMPREENSIVEL-
MENTE, NÃO ALIMENTAM, 
MASSIVAMENTE, AS INSTI-
TUIÇÕES PÚBLICAS.

Ademais, reconhecendo que 
a introdução desses cursos de-
ve-se a uma necessidade bem 
identificada.

Novos cursos de graduação: Aposta para o futuro ou 
erro de casting?

D&F
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Foi-se o homem que amaldiçoou o Desportivo 
de Maputo

O pacato distrito 
de Manjacaze, na 
província de Gaza, 
nunca mais será a 

mesmo, após perder um dos 
seus filhos mais queridos. 
Trata-se de Timóteo Fuel, um 
empresário, desportista, fi-
lantropo e político, que em 
vida se destacou na área em-
presarial e lutou para colocar 
aquele distrito no mapa des-
portivo e académico do país. 
Vamos, nesta entrevista de ar-
quivo, relembrar algumas das 
declarações de um homem de 
fortes convicções, que partiu 
subitamente, sem realizar seus 
dois grandes desejos, nomea-
damente concluir o projecto 
de construção de um estádio 
de futebol em Manjacaze, sua 
terra natal, e requalificar a 
Associação Desportiva de Ma-
cuácua ao Moçambola, depois 
de ter sido desqualificado na 
secretaria, num processo um 
pouco nebuloso que benefi-
ciou o Desportivo de Maputo. 
Timóteo Fuel perdeu a vida na 
passada quinta-feira, no Hos-
pital Distrital de Manjacaze, 
unidade sanitária para a qual 
foi evacuado após um mal-es-
tar repentino.

PANO DE FUNDO

   Timóteo Valente Fuel morreu sem o Desportivo lhe pedir desculpas
   Cumpriu-se o seu vaticínio: Alberto Simango e seu elenco não renovaram

CAIU O LEÃO DE GAZA

Texto: ARQUIVO 
(Entrevista conduzida 
por Serôdio Towo)

D&F

As “peripécias” entre a Asso-
ciação Desportiva de Macuácua 
(ADM) e o Desportivo de Maputo 
tiveram início em 2018, quando 
mesmo sem serem os legítimos 
campeões da região sul do país, os 
alvinegros qualificaram-se na se-
cretaria para o Moçambola 2019, 
depois da deliberação do Conse-
lho de Disciplina da Federação 
Moçambicana de Futebol (FMF), 
alegadamente pelo facto de a 
ADM ter utilizado indevidamente 
o jogador Samuel Siaw.

Inconformado com a decisão, 
Fuel, que era patrono de uma das 
poucas equipas de uma localidade 
que uma vez conseguiram chegar 
ao Moçambola,  “moveu o céu e 
a terra” para protestar da decisão, 
mas debalde, pois tudo e todos 
conspiravam contra si e a sua equi-
pa. Numa entrevista ao Dossiers 
& Factos, o empresário chegou 

a amaldiçoar o Grupo Desporti-
vo de Maputo e a antiga direcção 
da FMF, que decidiu apadrinhar, 
na secretaria, a polémica subida 
do Grupo Desportivo de Maputo 
(GDM) ao Moçambola.

Na referida entrevista, o presi-
dente da ADM disse que continua-
va magoado com a forma como a 
sua colectividade foi prejudicada, 
e acusou a direcção liderada por 
Alberto Simango Júnior de não ser 
séria e de ter dirimido o polémico 
caso do BI falso do jogador Samuel 
Siao Mendes de forma muito levia-
na, escamoteando a verdade des-
portiva que um dia jurou defender. 
Nas entrelinhas da entrevista, ju-
rou pela terra que o viu nascer que 
antes do Desportivo se redimir e ir 
ao seu encontro para pedir descul-
pas, nunca mais voltará a ser um 
clube grande em Moçambique.

“Profecia de Fuel cumpre-se e 
Simango deixa FMF”

D&F A Associação Desporti-
va de Macuácua (ADM), após se 
apurar para o Moçambola, per-
deu a batalha na secretaria para 
o Desportivo de Maputo. Sentiu-
-se injustiçado com a decisão da 
Federação Moçambicana de Fu-
tebol (FMF). Como olha para os 
dirigentes da FMF?

 
TF – Olha, todos os dirigentes 

da Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF) não são sérios, na 
minha opinião, muito menos os 

dirigentes do Desportivo de Ma-
puto, que levantaram a polémica.

Olha, eu digo-te: o GDM virá 
ao meu encontro redimir-se e pe-
dir desculpas, senão nunca mais 
fará desporto em Moçambique.

 E digo mais: o Desportivo vai 
gastar rios de dinheiro e irá perder: 
“Nimutchangana mina, anitlangui 
hiswona!” (sou da tribo Changa-
na, eu sou terrível). Posso apostar 
consigo. Devido a brincadeiras de 
mau gosto, alguns dirigentes da 
FMF irão embora este ano, vão 
deixar de dirigir, mas por vontade 
própria.

 
D&F – Está a mover algum 

processo jurídico ou está a fazer 
algum movimento associativo 
desportivo. Afinal o que está a 
acontecer?

 
TF – Olha, quem elege o elen-

co da FMF são as associações pro-
vinciais, e eu não tenho nenhum 
problema com as associações 
provinciais. Diria até que tenho 
influência em todas as associações 
provinciais do país. Este assunto 
que o Simango dirimiu de manei-
ra leviana mexeu com todo o ter-
ritório nacional, e ele tem conhe-
cimento disso. Ainda por cima, 
ele é meu sobrinho, é daqui de 
Changanine. Este assunto mexeu 
com todo Moçambique e naquela 
cadeira ele não sentará novamen-
te, por mais que seja nomeado, ele 
não voltará a fazer um segundo 
mandato.

 
Recebi um pedido de alguns 

ministros para que não levasse o 
caso à CAF

 
D&F – Tendo em conta este 

seu posicionamento, quer dizer 
que não ficou conformado com a 
decisão da FMF. Por que não re-
correu a outras instâncias?

 
TF – Muito bem. Eu não re-

corri a nenhuma instância porque 
esta é uma equipa que nasceu da 
Frelimo. Se eu recorresse para a 
Confederação Africana de Fute-
bol (CAF) podia prejudicar o meu 
país, porque descobertas estas fal-
catruas, mesmo o Moçambola es-
taria interditado, e não há nenhu-
ma equipa neste país que não teve 
problemas semelhantes ao nosso. 
Até porque nós tínhamos dinheiro 
para levar o caso a instâncias supe-
riores, neste caso à CAF. Samuel 
Siao Mendes chegou a este clube e 
exibiu o seu BI, e nós não procu-
ramos saber das suas origens. Des-
cobrimos no último jogo contra o 
GDM, quando eles pediram o BI e 
mostramos, mesmo na FMF nin-
guém nos alertou.

 
D&F – O senhor Fuel recebeu 

alguns pedidos para que evitasse 
levar o caso à CAF?

 
TF – Sim, recebi pedidos 

verbais.
 
D&F – Quem são as pessoas 

que pediram para que não levas-
se o caso à CAF?

 
TF – A FMF pediu-me, e al-

guns ministros, que não posso 
avançar seus nomes,  pediram-me 
para que não levasse o caso à CAF. 
Não vou negar que também fiz um 
exame de consciência, tendo em 
conta que sou membro da Frelimo, 
e percebi que não valia a pena levar 
o caso à CAF.

 
D&F – De que maneira po-

deria se ultrapassar este cená-
rio, para que fique sossegado e à 
vontade?

 
TF– Olha, para que eu fique 

sossegado, primeiro tenho que 
voltar ao Moçambola, e o GDM 
encontrar-se em baixo da ADM, 
isto é, o GDM na segunda Liga. 
Aí me sentirei bastante alegre, da 
mesma maneira que eles estão 
contentes agora, devido à rouba-
lheira instalada na FMF.

 
A  ADM não é uma equipa 

herdeira ou financiada por empre-
sas do Estado, como o Costa do 
Sol, todos os Ferroviários, o Maxa-
quene, etc.

Eu sou o dono desta equipa, 
a única pessoa que nos patrocina 
encontra-se na mesma situação 
que eu. São os Transportes Lal-
gy. Ainda esta semana irei buscar 
o equipamento novo da ADM, 
oriundo da Holanda. É mais ou 
menos isso.
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D&F – O Dossiers & Factos sabe 
que, recentemente, Timóteo Fuel rea-
bilitou o campo da Associação Des-
portiva de Macuácua (ADM), para 
acolher jogos do Moçambola...

 
TF – Sim, o campo para acolher jo-

gos do Moçambola existe, mas por en-
quanto não iremos jogar naquele cam-
po, porque temos dois campos. Como 
vê, temos um património que nem o 
Desportivo de Maputo tem, mas é uma 
equipa que colocaram à frente da nossa. 
Nós temos dois campos oficiais, mais o 
estádio que estamos a construir, para 
quando voltarmos ao Moçambola, aco-
lhermos os nossos adversários em me-
lhores condições.

 
D&F – Qual é a capacidade do es-

tádio em construção?
 
TF – O estádio tem capacidade para 

acolher 14 mil espectadores.
 
D&F – Para quando está previsto o 

término das obras?
 
TF – Para este ano. Com o ritmo dos 

jogos nós também estaremos a fazer os 
acabamentos. É o que está a faltar neste 
momento.

 
D&F – A direcção da ADM mudou 

a equipa técnica liderada por Artur 
Comboio. Como está a actual equipa 
técnica?

 TF – Olha, não vou falar mal da an-
terior equipa técnica, aqui importa es-
clarecer que nós não mandamos embo-
ra o Comboio, ele pediu para sair, mas 
mesmo assim continua amigo da casa.

Agora quem está no comando da 
equipa é um jovem que foi treinador 
adjunto de Comboio e que tem mostra-
do serviço.

 D&F – Temos acompanhado rela-
tos de clubes que enfrentam dificul-
dades financeiras, até ao ponto de não 
pagar salários. A ADM não terá esse 
tipo de problemas?

 
TF – Olha, a ADM está a caminho 

do sexto ano de existência e nunca ti-
vemos problemas de salários com os 

jogadores. Preferimos ter problemas 
de salários com os trabalhadores, mas 
nunca tivemos problemas de salários 
com os jogadores. Apenas para se ter 
uma ideia, o mínimo que um jogador 
recebe são 10 mil meticais.

 
D&F – O senhor presidente quer 

deixar algum recado para os dirigen-
tes desportivos em Moçambique?

 
TF   Sou da opinião que todos os 

actores desportivos, principalmente 
nós que somos patronos de equipas pri-
vadas, devemos estar de olho na FMF, 
para que não sejamos prejudicados, tal 
como tem acontecido. Esta federação 
jurou lutar pela verdade desportiva, 
mas está a fazer o contrário. Esta FMF 
prejudicou muito a ADM, mas manti-
vemos os nossos planos de rejuvenescer 
o plantel. Temos o nosso estádio prati-
camente pronto. Eu contava que o Che-
fe do Estado viesse inaugurar o nosso 
estádio, mas ainda vamos a tempo. Peço 
encarecidamente aos meus colegas des-
portistas para que não desistam, como 
fez a ADM. A frente é que é o caminho, 
apesar de investirmos rios de dinheiro, 
por vezes sem retorno.

Por exemplo, o dinheiro que estou 
a investir na construção do estádio, eu 
poderia investir na construção de casas 
de praia ou condomínios, mas por ser 
amante do futebol, optei por investir no 
desporto.

A Associação Desportiva de Ma-
cuácua (ADM) é a primeira equi-
pa de uma localidade a ascender ao 
Moçambola. Surgiu na localidade de 
Macuácua, distrito de Manjacaze, 
província de Gaza. O clube nasce sob 
orientação do partido Frelimo, no 
Comité Central, que determinou que 
os membros deviam conceber equi-
pas de futebol ao nível das localida-
des, como fonte de renda e geração 
de emprego para os jovens da provín-
cia de Gaza.

 A ADM teve a sua primeira apa-
rição no campeonato provincial, 
tendo ficado na segunda posição, no 
primeiro ano, e no segundo ano de 
existência do clube, venceu o cam-
peonato. No terceiro, disputou a se-
gunda Liga, e no quarto ano conse-
guiu ascender ao Moçambola.

Timóteo Valente Fuel morreu ao 
princípio da tarde da passada quin-
ta-feira. Fontes próximas do finado 

disseram ao Dossiers & Factos que 
Fuel teve uma crise respiratória por 

pouco tempo e não resistiu, tendo 
perdido a vida no Hospital Distrital 
de Mandlakazi.

Aliás, antes da sua morte, o Dos-
siers & Factos ficou a saber que há 
sensivelmente uma semana e meia, 
o ora falecido teve complicações de 
saúde, o que o levou a ficar hospitali-
zado por um período de três dias, no 
Hospital Provincial de Xai-Xai, onde 
teve alta oito dias antes da sua morte.

O finado padeceu durante vários 
anos de diabetes, e na fase em que se 
encontrava, vinha fazendo tratamen-
tos periódicos na vizinha África do 
Sul, mas devido à pandemia do co-
ronavírus, falhou a uma consulta que 
devia ter efectuado em 30 de Março 
naquele país vizinho. Desde então, a 
sua saúde começou a complicar-se, 
com altos e baixos, o que acabaria 
precipitando o seu desaparecimento 
físico.

Morreu sem realizar seu sonho de construção 
de um estádio em Manjacaze

Algumas notas sobre a Associação Desportiva 
de Macuácua
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“A Junta Militar já não é problema da Renamo 
é dos moçambicanos”

“Eu não conheço Mariano Nhongo e nunca o vi”

D&F - Que papel tem desempenha-
do, como membro do Conselho Nacio-
nal, como general e como uma pessoa 
que está a aproximadamente 40 anos 
dentro da Renamo? O que é que tem fei-
to face a esta situação real?

ED – Eu, como membro, general na 
reserva, antigo guerrilheiro e deputado 
da Assembleia da República, penso que a 
Renamo tem seus órgãos, tem o Conselho 
Nacional, a Comissão Política, tem estru-
turas de base, tem a sua liderança e acre-
dito que este problema já foi falado várias 
vezes. Já ouvimos o próprio líder actual da 
Renamo a distanciar-se deles e a dizer que 
cabia ao Governo resolver o problema.

D&F - E você acha que realmente 
cabe ao Governo resolver, sendo um pro-
blema interno da Renamo?

ED – É um problema da Renamo que 
já saiu da Renamo. Devia ser o proble-

ma da Renamo no passado, mas já saiu 
do nível da Renamo. É um problema dos 

moçambicanos.

D&F – E se Elias Dhlakama fosse o 
presidente da Renamo, como iria gerir 
este problema?

ED – Como não sou, neste momento, 
não posso tecer nenhum comentário. Se 
eu fosse, já teria estratégia de como ajudar 
o país a sair deste problema.

D&F – E acha que, neste momen-
to, a Renamo está num bom caminho 
politicamente?

ED – Olha, não posso precisar como 
eu estou dentro da Renamo. É como se 
fosse numa casa, onde quando alguém 
entra pode sentir um cheiro, mas nós que 
estamos dentro da nossa própria casa e já 
nos familiarizámos não sentimos nada.

D&F - Recentemente, Elias Dhlakama 
foi notificado para uma audição de um 
processo sobre uma provável ligação com 
a Junta Militar. Quer comentar?

ED – Sim quero comentar e dizer que é 
triste, porque o Elias Dhlakama é um cida-
dão moçambicano, membro do partido Re-
namo e deputado da Renamo, para dizer que 
eu não tenho nada a ver com o assunto. Não 
preciso de apoiar ou financiar a Junta Militar, 
aliás, nem tenho condições para isso, porque 
nem consigo sustentar toda a minha família, 
e financiar significa ter dinheiro suficiente 
para alimentar, armar e muitas outras coisas. 
Elias Dhlakama é um indivíduo que sobrevi-
ve através da sua pensão das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique. Eu não faço 
nenhuma outra coisa, senão agora que sou 
deputado da Assembleia da República e re-
cebo lá algum ordenado que não é também 
suficiente, porque tenho uma família vasta.

Ademais, se eu saí das Forças Armadas 
é porque eu cansei de ser militar, porque é 
que vou financiar os outros? Não há razão 
para eu ter qualquer ligação com aqueles se-
nhores, porque eu nem os conheço. Estou a 
dizer a verdade, eu não conheço Nhongo de 
vista, nunca o vi, vejo-o a partir dos jornais 
e televisão, quando ele fala. Nunca falei com 
ele, nunca o conheci, porque eu saí em 2018 
das Forças Armadas, e nessa altura eu nem 
tinha como me aproximar a eles, e nunca 
conheci o indivíduo. Para dizer que nunca 
tive ligação com esses homens, até porque 

eu não fazia parte das forças da Renamo nos 
últimos 26 anos  e, como tal, não tinha como 
ter ligação com eles e nem como apoiá-los.

Eu já comentei que me sentia cansado, 
porque estive mais de 18 anos nas FADM e 
saí para amparar os meus pais, que já são ve-
lhos, e não havia razão de eu sair das FADM 
para meter-me num sarilho desses. De facto, 
fui notificado e eu expliquei que não havia 
motivo para eu fazer isso e não há mais es-
paço para guerra em Moçambique.

D&F -  No seu entender, o que motivou 
essa notificação da Procuradoria Geral?

ED – Quando eu cheguei, disseram que 
o meu nome foi citado por alguns indivíduos 

capturados em Quelimane, e que eu era o fi-
nanciador, eu tinha comunicação com aque-
les sujeitos, mas eu disse que não os conheço 
de nenhum lado. Não os conheço.

D&F – Pensa em voltar a candidatar-se 
à liderança da Renamo no próximo con-
gresso do partido?

ED – Olha, não posso dizer sim ou não. 
Vai depender da minha avaliação dos prós 
e contras no momento. Se eu achar que o 
espaço está preparado, por que não? Eu sou 
um cidadão moçambicano, sou membro ac-
tivo do partido Renamo e o estatuto abre es-
paço para os seus quadros, e se eu achar que 
há condições propícias para isso, vou, caso 

não, vou deixar outros candidatarem-se.

D&F – Qual é a sua ligação agora com 
o líder da Renamo?

ED – Ele é o líder do meu partido, eu 
respeito-o como tal, ele me respeita tam-
bém como membro do meu partido e nos 
respeitamos.

D&F - Tem ligação próxima?

ED – Devo dizer que sim. Nós falamos, 
quando há necessidade para isso, porque não 
há nenhuma maldade. Nós falamos, como 
membros, nós falamos de membro para o 
seu presidente do seu partido e vice-versa.

D&F – Há uma pergunta que não po-
dia terminar esta entrevista sem a fazer. 
É deputado da Assembleia da República 
pelo círculo eleitoral de Sofala, contudo, 
reside em Nampula. Explique-nos como 
é que é a interacção com o seu círculo 
eleitoral?

ED – Olha, isso não acontece exclusiva-
mente com Elias Dhlakama. A maioria dos 
deputados da Assembleia da República, de 
todos os partidos, é residente na capital do 
país. Eu sou residente de Nampula, mas faço 
todo o meu trabalho político na província 
de Sofala. Como pode perceber, durante as 
eleições gerais, eu fiz uma grande campanha 
pelos distritos ao sul da província de Sofala.

Eu, particularmente, acredito que de-
viam existir outras formas de resolver 
os problemas internos, sem optar-se por 
separação para existir o que está a acon-
tecer hoje. O povo moçambicano precisa 
de paz, e neste país há espaço para recla-
marmos por outras vias aquilo que achar-
mos que queremos, ou o que devia ser. As 
condições para este país estão criadas. Há 

uma Constituição da República, a pró-
pria Renamo tem os seus estatutos e nós 
devíamos recorrer a isso. Agora, não sou 
eu quem deve dizer se estas pessoas estão 
cobertas ou não de razão. Não gostaria de 
não entrar em detalhes.

D&F – Há pouco tempo disse que se 
sentia como um peixe na água dentro 

da Renamo. Conhecia perfeitamente a 
Renamo. Porque é que não pode fazer 
alguns comentários em torno desta ma-
téria? O povo moçambicano quer perce-
ber o que está a acontecer e que contri-
buto você pode dar?

ED – Olha, eu só posso aconselhar as 
partes, porque o povo, que sofre, não tem 

culpa. Se alguma coisa falhou, deve-se 
concertar, para não mergulhar o país mais 
uma vez numa situação de guerra, por-
que a guerra não constrói, a guerra mata, 
a guerra destrói e o povo moçambicano 
precisa de circular, precisa de produzir e 
deve haver outras maneiras de se resolver 
aquilo que são os problemas, sem recorrer 
às guerras.
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(MDM), Daviz Simango, defen-
deu, há dias, que a violência ar-
mada em Cabo Delgado resulta 
da desigualdade social e pobreza 
das populações, considerando 
que o Governo se mostra incapaz 
de resolver o problema.

“Esta guerra tem um histórico 
de vários problemas não resolvi-
dos ao longo de anos, associados 
a erros de governação, que em-
purram a população a desigual-
dades sociais e níveis de pobreza 
agudas, o que facilitou organiza-
ções internas e externas a finan-
ciarem este terrorismo, mas o seu 
rápido alastramento é indicador 
da ausência de capacidade, eficá-
cia e eficiência internas”, disse.

“Não é momento de procurar 
culpados nem achar que é pro-

blema do Governo”

Alguns analistas ouvidos pelo 
nosso Jornal olham para a ati-
tude dos partidos da oposição a 
respeito da insurgência em Cabo 
Delgado como sendo errada, 
porque, segundo eles, este não é 
o momento de procurar culpa-
dos nem deixar o problema para 
o Governo, mas sim unirem-se e 
resolver o mal que assola todo o 
Moçambique.

Alberto Manhique, analista 
político, considera que este é um 
momento crítico e preocupante, 
por isso não faz sentido que os 
partidos políticos, ao invés de se 
juntarem ao Governo e resolver 
o problema, fiquem denuncian-
do alegadas violações e atirando 
a culpa.

O analista lamenta o facto 
de a Renamo preferir politizar 
os ataques em Cabo Delgado. “A 
Renamo está a habituar o povo 
moçambicano a remar sempre 
contra a maré, ouvimos as de-

NACIONAL

Partidos da oposição instados a serem parte 
da solução

Numa altura em que 
cresce o tom dos 
partidos políticos 
da oposição que 

acusam o executivo de Filipe 
Nyusi de não estar a fazer o sufi-
ciente para pôr fim aos ataques 
armados protagonizados por 
insurgentes há dois anos e meio, 
nalguns distritos da província 
de Cabo Delgado, analistas po-
líticos defendem a união dos 
partidos políticos na busca da 
solução para este mal, ao invés 
de trocarem  acusações, como 
tem vindo a acontecer.

Os ataques de homens arma-
dos em Cabo Delgado, protago-
nizados por desconhecidos há 
já aproximadamente três anos, 
têm vindo a tomar contornos 
alarmantes. Depois de terem 
chegado ao nível da ousadia de 
tomarem de assalto e controlar 
durante horas algumas sedes 
distritais, as Forças de Defesa e 
Segurança, apoiadas por merce-
nários e militares estrangeiros, 
intensificaram operações há duas 
semanas, tendo, segundo relatos 
oficiais, infligido duros golpes aos 
insurgentes.

Segundo garantiu o ministro 
do Interior, Amade Maquidade, 
numa comunicação conjunta 
com o ministro da Defesa, Jaime 
Neto, em retaliação ao assassina-
to bárbaro de 52 jovens de algu-
mas aldeias de Muidumbe, por se 
terem recusado a fazer parte das 
fileiras dos insurgentes, as Forças 
de Defesa e Segurança persegui-
ram, nas últimas semanas, e exe-
cutaram mais de 120 insurgentes.

Foi a primeira vez que as FDS 
reclamaram ter abatido maior 
número de insurgentes e conse-
guido recuperar algum espaço no 
teatro das operações. Antes deste 
sucesso, as FDS somavam várias 
derrotas e mostraram várias in-
suficiências, facto que sempre 
mereceu duras críticas por parte 
dos partidos da oposição.

Com a Renamo e o Movimen-
to Democrático de Moçambique 
(MDM) ao leme, a oposição sem-
pre exigiu explicações por parte 
do Governo e acusaram-no de 
estar a violar os direitos huma-
nos, durante a sua perseguição 
aos malfeitores. Aliás, o MDM 
não parece ter dúvidas de que o 
“Governo se mostra incapaz de 
resolver o problema”.

O líder do Movimento De-
mocrático de Moçambique 

clarações do presidente da Rena-
mo, as declarações do porta-voz. 
Num momento tão crucial como 
este, devia-se desenhar uma es-
tratégia eficaz para acabar com os 
insurgentes em Cabo Delgado”, 
destacou.

A fonte apreciou a decisão do 
Presidente da Republica, de con-
vocar o Conselho Nacional de 
Defesa e Segurança para encon-
trar caminhos e autorização para 
declarar que o país está a ser vio-
lentado por forças estrangeiras.

“Com esta decisão do Pre-
sidente, concluímos nós que se 
abre o caminho para o país soli-
citar junto às Nações Unidas e à 

Comissão de Defesa e Segurança 
da SADC apoio para fazer face a 
esta situação, que está ceifando 
vidas dos moçambicanos. Está 
a ceifar vidas e a economia, está 
a distanciar-nos de todos os ho-
mens de negócios que queiram 
investir no país, é momento de 
todos os moçambicanos estarem 
unos e lutar pela unicidade do 
Estado e para que criemos condi-
ções de estabelecermos uma paz 
duradoira no país”, sublinhou.

“Temos que nos reencontrar, 
como país, para resolver essa 

situação”

Dércio Alfazema, director 
de Programas do Instituto para 
a Democracia Multipartidária 
(IMD), começou por dizer que, 
apesar de ser considerado um 
grupo terrorista, ainda não está 
claro quem dirige ou orienta o 
grupo, quais são as suas inten-
ções e como se sustenta.

“Há necessidade de nos reen-
contrarmos, como país, para po-
dermos definir as formas como 
se pode fazer face àquela situa-
ção, porque não escolhem a raça 
nem a cor partidária, se é criança 
adulto ou jovem, isso é, de facto, 
uma afronta à soberania, e deve 
tocar a sensibilidade de todos os 
segmentos da sociedade, não só 
políticos, mas também religiosos, 

académicos e outros. Os partidos 
da oposição devem contribuir 
para encontrarmos solução para 
esta questão, porque até seus 
membros estão a ser vítimas dos 
ataques desse grupo”, explicou.

Alfazema é da opinião de que 
deve ser o próprio Chefe do Esta-
do a procurar formas de incluir 
os partidos da oposição e outras 
partes da sociedade na busca 
de soluções, porque será difícil 
que estes por iniciativa própria o 
procurem.

“Temos um Governo em fren-
te de tudo, por isso as pessoas fi-
cam a apontar o dedo para ele, e 
para o Governo ter soluções seria 
muito bom mostrar essa abertura 
e inclusão na resolução do proble-
ma do povo, e por sua iniciativa 
convidar esses outros segmen-
tos da sociedade e ouvi-los, uma 
iniciativa dos partidos da opo-
sição por si só não seria eficaz”, 
sustentou.

A fonte chama atenção para 
a não politização da situação de 
Cabo Delgado: “o Governo deve 
partilhar informações sobre essa 
situação, de modo que não haja 
aproveitamento político, nem de 
um lado, nem de outro, porque 
esta é uma questão sensível, e se-
ria muito bom saber que os polí-
ticos nesta altura estão unidos em 
busca de uma solução para o país 
e não a trocar acusações”.

ATAQUES ARMADOS EM CABO DELGADO

Texto: Lídia CossaD&F

Publicidade
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Governo moçambicano não é transparente 
na prestação de contas

ÍNDICE DE ORÇAMENTO ABERTO

O Índice de Orçamento Aber-
to realizado pela International 
Budget Partnership, coligação in-
ternacional de organizações não-
-governamentais dedicadas a ma-
térias sobre transparência pública, 
avaliou documentos orçamentais 
de 117 países, incidindo sobre 
dois indicadores, transparência 
orçamental e participação pública 
no processo orçamental, atribuin-
do uma pontuação de zero a 100 
pontos.

Representado em Moçambi-
que pelo CIP, o estudo que con-
tinua a colocar o nosso país num 
lugar pouco confortável foi divul-
gada na passada quarta-feira, em 
Maputo, e uma tendência estacio-
nária de Moçambique no que toca 
a transparência desde 2015 a 2019.

O índice de Orçamento aberto 
é calculado com base em crité-
rios internacionalmente aceites e 
definidos pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Economico e a Global Ini-
tiative For Fiscal Transparece.

O índice de Orçamento aberto 
é um inquérito baseado em 109 
indicadores e toma em considera-
ção oito documentos orçamentais, 
olhando para a disponibilidade e 
o nível de abrangência desses do-
cumentos. Para cada um dos in-
dicadores, dá-se uma pontuação 
de zero a 100, o que significa que 
cada país tem uma pontuação até 
100.

Celeste Banze, pesquisado-
ra do CIP, explicou que, em ter-
mos de evolução de pontuação 
de Moçambique, de 2015 a 2019, 
a pontuação é quase a mesma, 
o que significa que a pontuação, 
em termos de transparência orça-
mental, praticamente estagnou, e 
ronda numa média de 40 em 100 

O Governo moçambi-
cano tem um défice 
de transparência 
em relação ao Or-

çamento do Estado e divulga 
informação insuficiente sobre 
gastos e despesas, conclui o  
Índice de Orçamento Aberto 
(IOA), num ano em que o país 
subiu apenas um ponto no in-
dicador global de transparên-
cia orçamental, ao atingir uma 
pontuação de 42 em 100 pontos 
possíveis. Para o Centro de In-
tegridade Pública (CIP), essa 
pontuação fica a dever à insufi-
ciente disponibilidade de infor-
mação sobre o Orçamento.

possíveis.
“O Governo disponibiliza in-

suficiente informação nos seus 
documentos orçamentais. Esta 
subida é insuficiente, em termos 
práticos, é uma estagnação. Num 
contexto de Covid-19, onde há 
um desafio crescente na dispo-
nibilidade de informação, essa 
pontuação representa um desafio 
enorme em termos de transparên-
cia”, disse.

Mas nem tudo vai mal

O índice de participação pú-
blica na discussão do Orçamento 
do Estado subiu quatro pontos, ao 
passar de 7, em 2017, para 11 pon-
tos, em 2019. A subida mais notó-
ria verificou-se na fiscalização do 
orçamento, que atingiu uma pon-
tuação de 50.

“O que contribuiu para esse 
aumento de pontuação no índice 
de participação pública, foi o facto 
de a Assembleia da República ter 
criado um espaço específico, em 
que a Sociedade Civil possa par-
ticipar nas diferentes reuniões ou 
audições com o Governo durante 
o processo de discussão da pro-
posta do orçamento”, sustentou 
Banze, acrescentando que “ outro 
aspecto que contribuiu foi o facto 
de alguns sectores terem marcado 
encontros com a Sociedade Civil, 
para poder apresentar o balanço 
de implementação do orçamento”.

“Ainda persistem desafios, 
porque, no processo de formula-
ção da proposta de orçamento, a 

Sociedade Civil não é envolvida, e 
é ainda mais grave o facto de o Tri-
bunal Administrativo não aceitar 
receber recomendações por parte 
da Sociedade Civil, para auxiliar 
na monitoria e fiscalização dos re-
cursos públicos”, acrescentou.

Comparativamente aos países, 
em termos de participação pú-
blica, Moçambique encontra-se 
abaixo da média global, entretan-
to, a nível da região, é ainda mais 
preocupante, pelo facto de estar 
entre os países que menos dão 
oportunidade da Sociedade para 
participar nos processos orçamen-
tais. Está abaixo de países como 
Zimbabwe e Malawi.

“Nós temos verificado, como 

Sociedade Civil, que há muitos re-
cursos que tem sido alocados para 
fazer face ao Covid-19, e por isso 
exortamos ao Governo que for-
malize um espaço a nível central, 
que permite que a Sociedade Civil 
participe na gestão ou na moni-
toria dos recursos alocados para 
fazer face a essa pandemia”, reco-
mendou a pesquisadora.

Refira-se que uma pontuação 
de 61, ou mais, indica um país 
que publica material suficiente 
para sustentar um debate público. 
Em relação a Moçambique, o país 
teve 42 pontos no indicador so-
bre transparência orçamental, em 
2019, aumentando apenas mais 
um ponto em relação a 2017, ano 

da última avaliação.
Refira-se que o executivo mo-

çambicano divulga as projecções 
do cenário fiscal, de médio prazo, 
após a aprovação do Orçamento 
do Estado, o que é contraprodu-
cente para a fiscalização das contas 
públicas. Como se tal não bastas-
se, não publica a revisão semestral 
do orçamento, informação sobre 
benefícios fiscais e os seus activos 
e passivos.

A falta de uma avaliação do 
impacto da variação das taxas de 
juro, nas contas públicas, e de de-
talhes sobre o volume da dívida 
pública, são outros aspectos que 
tornam os documentos orçamen-
tais pouco transparentes.

Texto: Lídia CossaD&F

Celeste Banze, pesquisadora do CIP
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IMOPETRO descarta redução de preço do 
combustível no mercado nacional

APESAR DA LENTA ROTAÇÃO DO STOCK E REDUÇÃO DAS VENDAS

  “Estamos a incorrer custos adicionais, por causa da manutenção dos navios no porto”   

Em entrevista ao jornal Dos-
siers & Factos, o director da 
IMOPETRO, João Francisco Ma-
candja, considerou que a situa-
ção crítica, provocada pelo co-
ronavírus, afecta o mundo todo 
e o sector dos combustíveis não é 
uma excepção, e é, se calhar, dos 
mais afectados, na medida em 
que muitos países estão numa si-

A venda de combustí-
veis no país baixou 
e o stock de rotação 
é lento, devido aos 

problemas criados pela pande-
mia da Covid-19, que faz com 
que os navios demorem descar-
regar o produto nos portos, por-
que os reservatórios do anterior 
combustível ainda não foram 
esvaziados. Entretanto, apesar 
da redução da procura, não há, 
neste momento, nenhuma pre-
visão da redução do preço do 
combustível. A informação foi 
avançada há dias, ao Dossiers 
& Factos, pelo director-geral 
da IMOPETRO, João Francisco 
Macandja, que garante que não 
haverá falta do produto a nível 
nacional.

Texto: Arão NualaneD&F

tuação de lock down, que limita 
o movimento das pessoas e bens, 
o que se reflecte no consumo.

No entender de Macandja, 
o combustível está a ser consu-
mido muito pouco no mundo e 
Moçambique não é uma excep-
ção. Para o caso do país, a rota-
ção do stock é muito lenta, pois 
as vendas estão a baixar e os tan-
ques praticamente cheios.

Na visão do nosso interlocu-
tor, a situação afecta o lado da 
importação, pois não havendo 
espaço para descarregar, porque 

o produto não está a sair, os na-
vios incorrerem a custos adicio-
nais, ligados a sua manutenção 
nos portos.

“Não é no sentido de haver 
falta de produto, mas no sentido 
inverso de haver muito mais pro-
duto e atrair os custos em estadia, 
porque os navios normalmente 
vêm numa altura em que ainda 
não conseguimos da vazão”, deu 
a conhecer a fonte, para de se-
guida afirmar que a importação 
acontece regularmente de um a 
um mês e o que está a acontecer 

neste momento é que “as embar-
cações chegam enquanto ainda 
não conseguimos abrir espaço 
suficiente para descarregarem”.

Para ilustrar a situação, Ma-
candja revela que as importações 
de Março foram programadas 
em Fevereiro. “Quando se im-
porta não é possível dizer que 
já não querem um navio que foi 
programado há dois meses. Esta 
é uma situação que não afecta 
apenas Moçambique. Na África 
do Sul, Tanzânia e Quénia temos 
navios parados, o que mostra 
que é uma situação global”, com-
parou Macandja, para defender a 
sua tese.

Refinarias produzem e nin-
guém compra

Informações avançadas por 
Macandja apontam que as refi-
narias, neste momento, também 
estão a enfrentar o mesmo pro-
blema, porque produziram e nin-
guém compra.

Entretanto, segundo garan-
tiu, em Moçambique decorre 
neste momento de reajustamen-
to do nível de procura no merca-
do, porque as importações foram 

preparadas numa situação em 
que não havia Covid-19, e quan-
do chegou a situação da pande-
mia ainda havia produto que 
continua nos tanques devido a 
redução de vendas. 

“Do lado das refinarias não se 
prevê nenhuma paragem, e uma 
das coisas que aconteceu é que 
até a Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) 
teve que reduzir na produção, 
porque há muito combustível a 
circular”, fez saber a fonte, garan-
tindo, no entanto, que o nosso 
país não terá ruptura de stock. 

Contudo, para evitar o pro-
blema de excesso, as importações 
de Abril e Maio já começaram a 
ter em conta a baixa de procura. 
Por exemplo, normalmente, o 
país faz duas importações num 
mês, mas em Abril último fez-se 
apenas uma. 

Este mês está também pre-
vista apenas uma única impor-
tação e como reflexo do nível de 
procura esta encomenda é mais 
reduzida ainda. “Normalmente, 
exportamos cerca de duzentas 
mil toneladas e em Maio só va-
mos importar um pouco mais de 
60 mil toneladas”, frisou.

Produtos alimentícios básicos sofrem maior 
variação de preços

Num período em que a Covid-19 faz estragos

A pesquisa da OMR é ba-
seada em produtos recolhidos 
semanalmente, seleccionados de 
acordo com as maiores variações 
dos preços, ou seja, aqueles que 
tiveram igual ou acima de 10%. 
Publicação destaca o amendoim, 
batata-reno, carvão, cebola, coco, 
feijão nhemba, frango, mandioca, 
ovos, repolho e sal.

Alguns produtos ali-
mentícios nos prin-
cipais mercados 
do país registaram 

maior variação de preços, du-
rante este período em que a 
pandemia da Covid-19 está a 
obrigar os moçambicanos a 
“apertar o cinto”. A informação 
foi avançada recentemente pelo 
Observatório do Meio Rural 
(OMR).

De acordo com a fonte, nos 
produtos em análise, a batata-
-reno, de Maputo, o amendoim, 
da Beira, e a cebola, de Nampula, 
foram os bens que os preços bai-
xaram em todos os mercados. A 
batata-reno reduziu em 20% no 
mercado Central, 9,4% no Fajar-
do e 5,7% no Xiquelene. Na Bei-
ra, o preço do amendoim decres-

ceu em 14% e a cebola baixou em 
13%, em Nampula.

O frango vendido na Beira 
foi o único produto cujos preços 
subiram em todos os mercados. 
Por exemplo, no mercado Mas-
carenha subiu em 15%. Já o feijão 
nhemba foi o produto com maior 
aumento de preço, tendo subido 
em cerca de 150% no mercado 

Central, em Maputo.
No Zimpeto, o preço deste 

bem aumentou em 28,6%, 14,3% 
no Fajardo e reduziu em 11% no 
Xiquelene. Na Beira, o preço do 
feijão nhemba manteve-se está-
vel, excepto no mercado Chin-
gussura, onde decresceu em 17%.

No que concerne ao car-
vão, o OMR diz que aumentou 
em 100% no mercado Central, 
50% no Xiquelene, 20% no Fa-
jardo e manteve estabilidade no 
Zimpeto.

Ainda de acordo com o OMR, 
na cidade de Maputo, o preço do 
sal aumentou em 25% no Zimpe-
to, baixou nos mercados Fajardo 
(33,3%) e Xiquelene (16,7%) e 
manteve-se estável no mercado 
Central.

O preço da cebola aumentou 
no Zimpeto em 14,6%, tendo re-
duzido no Central, em 16,7 e foi 

estável no Xiquelene. No que diz 
respeito ao amendoim, o preço 
aumentou no Zimpeto em 25%, 
baixou no Xiquelene, atingindo 
os níveis de 14,3% e manteve esta-
bilidade nos restantes mercados.

O preço da mandioca baixou 
em 40% no Fajardo e manteve-se 
constante nos restantes mercados. 
Em Maputo, o frango apresentou 
aumentos de preço, que variaram 
de 4,3% a 13,6%, exceptuando o 
mercado Central, onde verificou-
-se manutenção do preço.

A par do frango, em Maputo, 
o preço dos ovos também au-
mentou nos mercados Fajardo e 
Xiquelene em 10%, mantendo-
-se constante nos restantes mer-
cados. Na Beira, o preço do coco 
aumentou no mercado Chingus-
sura (50%), baixou no Maquini-
no (33%) e manteve estabilidade 
nos restantes mercados.

João Francisco Macandja, director da IMOPETRO
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Costureiros nacionais facturam em tempos de 
crise

Tida como um dos princi-
pais símbolos da mulher mo-
çambicana, a capulana passou a 
ter mais utilidade por causa do 
coronavírus, porém, o seu preço 
continua a ser o mesmo, custan-
do entre 100 a 250 meticais, de-
pendendo da qualidade.

Na baixa da cidade de Ma-
puto, a Casa Elefante é uma das 
casas de venda de capulana que, 
nos últimos meses, tem regis-
tado um movimento desusado 
de pessoas que buscam várias 
variedades daquele tecido para 
produzirem as máscaras. Tal 
como esta, vários outros pontos 
de venda de capulana passaram 
a ter mais demanda.

A alfaiataria da Dona Rita 
há muito que não funcionava 

No quadro do estado 
de emergência, que 
acaba de ser prorro-
gado por um perío-

do de mais um mês, o Governo 
instituiu o uso de máscaras em 
lugares públicos como uma 
obrigatoriedade. E, à moda mo-
çambicana, cidadãos de todos 
os estratos sociais têm vindo a 
cumprir a recomendação, mas 
há um tipo de máscara que se 
destaca, a de capulana, feita por 
costureiros locais, que viram 
nesta crise uma oportunidade 
para facturar. A grande deman-
da fez com que muitas pessoas 
investissem na produção e co-
mércio de máscaras caseiras.

MULHER E SAÚDE

com tanto ritmo, porém, desde 
que descobriu a produção das 
máscaras caseiras, todos os dias 
funciona. Por dia, produz cerca 
de 500 máscaras com ajuda da 
sua filha, Amélia, para depois 
revender nos principais merca-
dos e terminais da Cidade de 
Maputo.

Um negócio bastante rentável, 
mas trabalhoso

Em conversa com a nossa 
reportagem, Rita Muchanga 
contou que é costureira há 30 

anos, contudo, nunca tinha tra-
balhado tanto quanto agora, e 
reconhece que, para fazer face a 
demanda, é obrigada a sacrificar 
algumas horas de descanso.

Para além de revender nos 
mercados e terminais, ela tam-
bém vende a grosso para algu-
mas pessoas que, por sua vez, 
fazem o seu próprio negócio.

“Não é fácil, mas vale a 
pena”, é assim como ela define o 
trabalho da produção de másca-
ras caseiras para revender. Rita 
compra por mês 500 peças de 
capulana, e cada peça produz 50 

máscaras, sendo que cada uma é 
vendida ao preço de 50 meticais. 
Feitas as contas, em cada capu-
lana, consegue mais ou menos 
2500 meticais.

“O negócio é rentável, por 
isso, neste momento, parei de 
fazer outras peças e prefiro tra-
balhar só com máscaras, porque 
além de produzir para mim, 
tenho que produzir para as pes-
soas que compram a grosso. 
Produzo 150 para mim, produ-
zo 350 para essas pessoas que 
compram a grosso. Por vezes 
não consigo fechar a meta e pro-
duzo 400 ou 350, porque nem 
sempre as coisas saem como 
desejamos”, explicou. A grosso, 
cada máscara é vendida a 25 
meticais.

A costureira Laura Muianga 
é outra que há muito não tra-
balhava tanto. Para fazer face 
a demanda, mudou até de lo-
calização. Se antes trabalhava 
no quintal de sua casa, agora 
trabalha no interior do merca-
do Xipamanine, e é lá onde já 
conquistou um grande número 
de clientes, entre individuais e 
colectivos.

Laura contratou ajudantes 
para dinamizar a produção, ten-
do em conta que prefere vender 
a grosso para salões de cabelei-
reiro e para algumas empresas. 
“Cada um de nós aqui tem a ta-
refa de produzir 700 máscaras 
por dia, se não consegue tem 
que fazer horas extras, porque a 
demanda é grande”, revelou.

A costureira conta com três 

colaboradores permanentes e 
mais de dez circunstanciais. 
Conta que com o negócio con-
seguiu atingir lucros que nun-
ca teve antes. “Está a ser muito 
bom trabalhar com este negó-
cio, temos lucros, apesar de não 
descansar o suficiente”.

Mudar de negócio para fazer 
face a demanda actual

Antes da pandemia da co-
vid-19, os alfaiates, no mercado 
informal de Xipamanine, de-
dicavam-se ao ajustamento de 
roupas usadas, compradas no 
local, mas por causa da grande 
procura pelas máscaras, agora 
dedicam-se a produção destas, 
com base em algumas peças de 
capulana.

Os compradores consideram 
estas máscaras melhores que as 
convencionais, porque, para 
além de serem confortáveis, 
também se podem usar por mais 
tempo, desde que se cumpram 
as medidas de precaução reco-
mendadas pelas autoridades.

“Ando com três máscaras de 
capulana, todas lavadas e en-
gomadas, porque o Ministério 
da Saúde disse que não se pode 
ficar todo o dia com a mesma 
máscara. Essas de capulana são 
as melhores porque no fim de 
cada jornada é só chegar em 
casa lavar com água quente e 
sabão, engomar e voltar a usar, 
enquanto aquelas normais não 
tem essas vantagens”, considera 
Júlia Sérgio.

Texto: Lídia CossaD&F

NEM TODOS TÊM MOTIVOS PARA CHORAR
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Arrendamos escritórios 
modernos e espaçosos na Matola

Tchumene 1, entrada à Inspecção Nacional de Veículos, no 
seguinte endereço: Rua Carlos Tembe, Parcela número 696, 

Matola, Telf –869744238, celular – 82 47 53 360

Quer trabalhar 
em ambiente 
espaçoso e 
aconchegante? Nós 
somos a solução, 
arrendamos 
escritórios, a 
preços convidativos
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Governo aposta na redução do volume das 
importações

A informação foi torna-
da pública, semana finda, pelo 
vice-ministro da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Ole-
gário Banze, durante a visita de 
trabalho que efectuou, semana 
finda, à Província de Maputo.

A visita tinha como objecti-
vo fazer auscultação e harmoni-
zação do plano de produção dos 
próximos cinco anos, centrado 
em dez grandes cadeias de va-
lores, das quais seis agrícolas, 
destacando-se arroz, milho, fei-
jões, soja, gergelim e girassol. 
E quatro referentes à pecuária, 
destacando-se o gado bovino, 
caprino, suíno e aves.

Neste ponto da Província 
de Maputo, o vice-ministro fez 
saber que, apesar da seca, estia-
gem, inundações e ciclones que 
assolaram o Sul, Centro e Norte 
do país, o balanço da primeira 
época é positivo e mostrou-se 
satisfeito com o que viu neste 
ponto do país.

Na ocasião, Olegário Banze 
deixou garantias de formação, 
acompanhamento e fiscalização 
dos produtores agrícolas para 
que o país possa reduzir o actual 
volume das importações na or-
dem dos 46%.

“Temos uma lista de 10 pro-
dutos cuja importação represen-
ta 46 por cento no país, por isso, 
tudo o que devemos fazer é lutar 
para que esta fasquia do valor 
das importações reduza o míni-
mo possível, para facilitar que o 
país exporte alguns produtos já 
identificados”, referiu Banze. 

O dirigente escalou duas 
unidades do ramo agropecuário 
situadas no distrito de Boane, 
uma unidade de produção de 
ovos, com capacidade de 93.340 
por dia, e um campo de produ-
ção de feno, usado para mitigar 

O Governo, através do 
Ministério da Agri-
cultura e Desen-
volvimentos Rural 

(MADER), pretende reduzir, 
nos próximos anos, importa-
ções dos principais produtos, 
como é o caso da farinha de 
trigo, arroz, óleo vegetal, bata-
ta reno e soja, em 46 por cen-
to. Para o efeito, vai apostar na 
formação, acompanhamento e 
monitoria dos produtores, de 
modo a garantir resultados po-
sitivos no Plano de Produção 
2020-2024.

a falta de pasto aos animais em 
confinamento, podendo ajudar 
no aumento do peso do gado, 
melhorar a qualidade da carne e 
reduzir a circulação dos animais 
neste período de emergência de-
vido à Covid-19. 

Um dos produtores de ovos 
a nível do distrito de Boane re-
velou ao nosso Jornal que con-
segue, actualmente, produzir e 
abastecer o mercado nacional 
com 93 mil e 340 ovos por dia, 
e garantiu que, apesar das res-
trições impostas pelo Estado 
de Emergência no país e pelo 
lockdown na África do Sul, a 
produção não está a ser afectada 
pelo novo coronavírus. 

Governo promete reforçar a 
rede de extensionistas

Ainda na Província de Ma-
puto, o dirigente reuniu-se com 
a Direcção da Agricultura e Pes-
cas, num encontro alargado aos 
directores dos serviços distritais 
das Actividades Económicas, 
com a finalidade de se inteirar 
do estágio da campanha agrária 
2019-2020. Na ocasião, o gover-
nante prometeu que será refor-
çada a rede de expansionistas e 
providenciados insumos agrá-
rios em todos os distritos, sendo 
foco aumentar a produção de 
alimentos.

Falando sobre a primei-
ra fase da campanha agrária 
2019/2020, a directora provin-
cial da Agricultura e Pescas, 

Leonor Neves, disse que, mesmo 
com as mudanças climáticas, a 
produção agrária global da pro-
víncia não foi afectada.

“No âmbito da extensão 
agrária, assistimos 37.893 pro-
dutores, sendo 32.575 na área 
agrícola e 6315 criadores de 
gado, representando um cres-
cimento em 36.5 por cento. 
No que tange à mecanização 
agrária, contamos com cinco 
Centros de Serviços Agrários 

equipados por 46 tractores, que 
contribuíram para lavrar cerca 
de 2620 hectares, tendo benefi-
ciado 1114 produtores”, explicou 
Leonor Neves.

A directora Provincial da 
Agricultura explicou ainda que 
“pretende-se, igualmente, ad-
quirir vacinas a tempo e hora, 
alocar mais extensionistas ao 
sector; compensar os criadores, 
caso os seus animais levados ao 
matadouro sofram de alguma 

doença; abrir linhas de financia-
mento específicas para a produ-
ção pecuária; voltar a produzir e 
fornecer a vacina contra raiva, 
apetrechando os laboratórios”.

Refira-se que, durante a vi-
sita, o vice-ministro da Agri-
cultura e Desenvolvimento Ru-
ral ofereceu duas máquinas de 
processamento de feno, a fim de 
incentivar a produção daquele 
suplemento alimentar no distri-
to de Boane.

ATRAVÉS DA FORMAÇÃO DE PRODUTORES

Texto: Lídia CossaD&F

Olegário Banze, vice-ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural
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Sulemane Amugy, empresá-
rio e agente económico na vila 
autárquica de Vilankulo, e Ab-
dul Razak, agente económico 
e presidente da Confederação 
das Associações económicas em 
Inhambane, defendem que é res-
ponsabilidade do governo apoiar 
o sector privado, sobretudo neste 
momento de crise.

Segundo o presidente da CTA 
em Inhambane, Abdul Razak, 
desde que foram anunciadas as 
medidas de prevenção pelo che-
fe do estado, Filipe Nyusi, vários 
agentes económicos começaram 
a ressentir-se da crise e anuncia-
ram o encerramento dos seus es-
tabelecimentos comerciais devi-
do ao agravamento do preço dos 
produtos, aliado a escassez dos 
mesmos.

“Já recebemos várias cartas 
dos agentes económicos comu-

nicando o encerramento de seus 
estabelecimentos devido a crise 
causada pela COVID-19, facto 
que, por um lado, tem a ver com a 
capacidade de aquisição dos pro-
dutos, aliado a escassez do pró-
prio produto. Ficamos um tempo 
sem sermos fornecidos o açúcar, 

As Pequenas e Mé-
dias Empresas 
(PME) estão a en-
frentar uma gran-

de crise económica causada 
pela pandemia da Covid-19, e 
já há relatos de várias empre-
sas que encerraram as portas, 
deixando centenas de traba-
lhadores sem emprego. Para 
reverter o cenário, ao nível 
da província de Inhambane, 
agentes económicos lançam 
um grito de socorro ao Go-
verno, para isentar as taxas 
de água e energia, com vista a 
mantê-las estáveis.

Agentes económicos em Inhambane pedem 
isenção de taxas de energia e água

NACIONAL

Publicidade
por isso que o preço disparou 
drasticamente no mercado”, justi-
ficou Razak.

Razak reconhece, no entanto, 
haver alguns agentes económicos 
de má fé, que se aproveitam desta 
doença para especular os preços 
de produtos, com maior destaque 
para os de primeira necessidade, 
porém, diz ser responsabilidade 
da Inspecção Nacional das Acti-
vidades económicas (INAE) fis-
calizar e penalizar os violadores 
da lei, porque, segundo ele, este 
não é momento para oportunis-
mo, mas sim de solidariedade e 
amor ao próximo.

“Como CTA, não estamos 
alheio a esta situação, de tal forma 
que sempre temos apelado aos 
agentes económicos para não se-
rem oportunistas, eles devem ter 
em conta que este é o momento 
de calamidade, nós não podemos 
usar o sofrimento dos outros para 

o nosso benefício, pelo contrário, 
devemos demonstrar a nossa soli-
dariedade”, defende.

Já Sulemane Amugy, um 
agente económico local, entende 
que a solução parte do governo 
e o sector privado sentarem e en-
contrarem uma saída para o ac-

tual problema que o mundo está a enfrentar, e adverte que se as 

empresas fossem isentas de pagar 
as taxas de energia e água, ajuda-
ria a mantê-las estáveis.

“As empresas fecharam por-
que não estavam a conseguir pa-
gar as despesas, como por exem-
plo a água, energia e outros custos 
de operação. O importante penso 
que é entendermos o tipo de me-
didas que devemos tomar, de for-
ma a alavancar o empresariado 
das pequenas e medias empresas, 
o país precisa dessas empresas 
para manter a economia estável, 
embora seja difícil ter uma eco-
nomia estável, referiu Suleman 
Amugy, alertando o empresaria-
do local a preparar-se para dias 
piores que ainda estão por vir.

PARA MINIMIZAR OS CUSTOS

“Sulemane Amugy, um agente 
económico local, entende que a solução 
parte de o Governo e o sector privado 
sentarem e encontrarem uma saída para 
o actual problema que o mundo está a 
enfrentar, e adverte que se as empresas 
fossem isentas de pagar as taxas de 
energia e água, ajudaria a mantê-las 
estáveis
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Desportivo e Maxaquene com infra-estruturas 
a caírem aos pedaços

RIVAIS FALIDOS FINANCEIRAMENTE QUE PRECISAM DE SE REERGUER

Para quem conheceu os 
tempos glorioso do Desportivo 
Maputo, a imagem actual que 
o espaço do campo de futebol 
apresenta é de dar muita pena e 
deixar cair lágrimas.

Actualmente, o espaço per-
tence ao Grupo Premier Mica, 
que comprou o lugar ao preço 
de 143.568.000,00 meticais. O 
mesmo foi tomado por um ma-
tagal, propício para o habitat de 
cobras.

Canhoeiros e outras espécies 
de árvores tomaram o espaço 
que viu nascer Calton Banze, 
Tico-Tico, Dário Monteiro, Do-
minguez, Zainadine Júnior, Me-

xer, Josimar, entre tantos outros 
que serviram a selecção nacional 
de futebol, os Mambas.

O tecto que cobria a tribuna 
foi removido, as bancadas todas 

Os quase geminados 
campos de futebol 
do Maxaquene e 
Desportivo de Ma-

puto, na baixa da cidade, car-
regam consigo uma história in-
delével nos manuais e corações 
dos moçambicanos amantes do 
futebol. Nos tempos áureos do 
futebol moçambicano, nos dois 
recintos desportivos, corações 
palpitaram, surgiram paixões 
e houve adversários de oca-
sião e os dois vizinhos da bai-
xa tornaram-se eternos rivais. 
Neste momento, as duas infra-
-estruturas estão literalmente 
“escangalhadas”, e o secretário 
de Estado do Desporto, Gilber-
to Mendes, propõe a união dos 
dois emblemas para fazer face 
à crise. cheias de capim. Os balneários 

dos árbitros e dos jogadores qua-
se que já não existem, o seu lugar 
foi tomado por bananeiras.

E o que dizer do Maxaquene 
que foi vendido ao Afrin? Cená-
rio um pouco diferente com o do 
Desportivo Maputo. O campo de 
futebol está lá, mas impróprio 
para a práctica da modalidade, 
visto que a relva não é tratada. 
Enfim, é um lugar que se pode 
fazer tudo, menos a práctica da 
modalidade “rei”.

Gilberto Mendes propõe resga-
te dos “monstros”

O secretário de Estado do 
Desporto, Carlos Gilberto Men-
des, desde que foi indicado ao 
cargo tem se mostrado em ver e 

colocar o desporto nos patama-
res mais altos. Pelo que, recen-
temente, visitou as instalações 
do Desportivo Maputo e sugeriu 
a direcção do clube a se juntar 

DESPORTO

Texto: Arão NualaneD&F

com o Maxaquene a criarem um 
campo único, para que o mesmo 
seja partilhado pelos mesmos.

Aliás, durante a visita, nas 
instalações, Mendes viu como 
um grupo em crise e “fali-
do” financeiramente, há anos, 
funciona. 

Na ocasião, o secretário de 
Estado do Desporto mostrou a 
intenção de aproximar o actual 
proprietário do antigo campo, 
para fazer vincar a ideia de cons-
trução de um estádio único com 
o vizinho e rival tricolor.

 Mendes visitou a sala de 
troféus do clube, o pavilhão, a 
piscina que foi reabilitada, mas 
as suas águas estão turvas, o que 
mostra claramente que a infra-
-estruturas não está em uso.

 À comunicação social, de-
pois de ter estado em vários lo-
cais no Desportivo, afirmou que 
pretende tentar juntar os envol-
vidos. Por isso que já conversa-
ram com o actual proprietário 
do espaço pertencente ao Grupo 
Mica.

 Outro dado avançado por 
Mendes é que estão a encetar 
contacto com o Grupo Afrin que 
tem litígio com o Maxaquene.

 “Vamos ver o que daí pode 
sair, acho que se as partes esti-
verem interessadas em dar um 
salto qualitativo, em termos de 
oferta de mais um espaço de re-
ferência na baixa da cidade, com 
todos ganhos que podem vir 
com a exploração dos espaços 
adjacentes, acho que saem todos 
a ganhar”, perspectivou Mendes, 
para de seguida afirmar que exis-
te abertura do proprietário em 

discutir o assunto.
 “Resta saber qual será a con-

trapartida e se lhe interessa ou 
não, mas isso depende da ne-
gociação que vamos ter com o 
Maxaquene e o Desportivo. Eles 
é que vão negociar e nós só va-
mos juntar as partes”, assegurou 
Mendes.

 
“Andamos nisto há muito 

tempo”
 
Comentando sobre a visita e 

a proposta feita por Carlos Gil-
berto Mendes, Inácio Bernardo, 
presidente do Desportivo Ma-
puto, foi categórico em dizer 
que desconhecem os detalhes do 
projecto de construção de cam-
po único com os tricolores. Con-
tudo, a decisão será tomada pe-
los sócios em Assembleia Geral. 

Bernardo considera que, 
caso haja sinal da parte dos pro-
prietários do espaço de poder 
rever a situação, podem se aco-

modar nesse sentido.
Segundo o presidente do 

Desportivo, soube da iniciativa 
a partir imprensa, e, como direc-
ção, estão abertos, pelo que, esta 
quarta-feira haverá uma reunião 
entre o tridente, neste caso, a di-
recção do Desportivo, Maxaque-
ne e a Secretaria de Estado do 
Desporto.

Debruçando-se sobre a ges-
tão financeira do Desportivo, 
Bernardo foi céptico ao argu-
mentar que é aquela que feita em 
todas as partes. Mas, o grande 
problema que tem é com a equi-
pa sénior de futebol e estão a tra-
balhar para resolver o problema.

“Há muitos clubes com os 
mesmos problemas, mas nun-
ca são questionados como se 
faz com o Desportivo”, disse o 
presidente, e como quem quer 
mostrar que tem o domínio dos 
assuntos, disse: “Estamos prepa-
rados para isto. Há muito tempo 
que andamos nisto e estamos 
preparados. Não temos dúvidas 
do trabalho que estamos a fazer”.

De referir que antes de visitar 
o Desportivo, o secretário de Es-
tado do Desporto fê-lo também 
pelo Maxaquene. E viu que, de 
facto, o clube precisa de inter-
venção urgente, porque está a 
cair aos pedaços.

Salientar que Mendes foi 
“cáustico” ao ver a precariedade 
das infra-estruturas, afirman-
do que necessitam de uma rea-
bilitação urgente, onde o Go-
verno pode intervir, caso seja 
necessário.

O clube tricolor desceu de 
divisão e disputa o segundo es-
calão. Actualmente, é gerido por 
uma comissão de gestão liderada 
por Domingos Langa.

   Campo do Desportivo vira ninho de cobras
   Proposta de “resgate” da Secretaria do Desporto pode ser uma luz no fundo do túnel

 Carlos Gilberto Mendes, secretário de Estado do Desporto
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STANDARD BANK PROMOVE ESPECTÁCULO AO VIVO ATRAVÉS DA INTERNET

CULTURA

Mais de 14 mil pessoas rendem-se ao 
irreverente Jimmy Dludlu

Festival AZGO entra no circuito internacional 
virtual do Oslo World

No Facebook, o primeiro 
show ao vivo com banda em 
Moçambique obteve aproxi-
madamente cinco mil visuali-
zações, 247 comentários e 115 
partilhas de retransmissão. No 
Instagram, registaram-se cerca 
de 200 visualizações em tempo 
real.

O projecto social, promo-
vido pelo Standard Bank, aliou 
duas vertentes, educação e en-
tretenimento, pois os artistas 
em palco intercalaram a músi-
ca com mensagens sobre a pre-
venção da pandemia do novo 
coronavírus.

Para o director de Marke-
ting e Comunicação do Stan-
dard Bank, Alfredo Mucavela, 
pretende-se com este projecto, 
realizado em parceria com a 
Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM) - Escola de Co-

O concerto musical 
ao vivo do guitar-
rista moçambica-
no Jimmy Dludlu, 

ocorrido na sexta-feira, 1 de 
Maio, alcançou cerca de 14 mil 
pessoas nas redes sociais, no-
meadamente Facebook e Ins-
tagram.

O Festival AZGO está 
integrado no Oslo 
World – Map The 
World, um circuito 

de festival virtual, face à propa-
gação da COVID-19. Segundo 
a nota da organização daquele 
festival moçambicano, o circui-
to envolve mais  de 50 festivais 
de vários cantos do mundo.

municação e Artes e a Televisão 
de Moçambique (TVM), levar a 
cabo uma campanha de sensibi-
lização sobre a prevenção contra 

Cabe a cada um seleccionar 
vinte músicas de artistas que 
particimaram numa de suas 
edições. O AZGO já fez a se-
lecção do seu vasto repertório 
construído ao longo das nove 
edições, segundo escreve o 
portal O País.

Com o alastramento da 
COVID-19 e o consequente 
isolamento social ou quarente-
na, dependendo das circustân-
cias, a música tem sido o refú-

a covid-19.
“Queremos reiterar sobre a 

necessidade de as pessoas cum-
prirem com todas as recomen-

dações emanadas pelo Ministé-
rio da Saúde e pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) rela-
tivas à prevenção desta pande-

mia. Referimo-nos ao distancia-
mento social, etiqueta da tosse, 
alimentação adequada, prática 
de exercícios físicos, bem como 
ficar em casa e sair apenas em 
casos de extrema necessidade”, 
disse.

O recurso à música, nesta 
iniciativa, conforme sublinhou 
Alfredo Mucavela, deve-se ao 
facto de ela constituir um veí-
culo comunicacional profundo, 
pois leva as pessoas a uma refle-
xão, passando as mensagens de 
maneira agradável.

Esta ideia foi corrobora-
da por Jimmy Dludlu, quando 
abordado momentos após a sua 
actuação: “A música é vida. Há 
pessoas que quando estão mal-
dispostas encontram inspiração 
na música, pelo que ela pode 
ajudar muito na actual emergên-
cia de saúde pública", afirmou.

“Juntamos sinergias e ela-
boramos este projecto, liderado 
pelo Standard Bank. Como do-
cente da UEM, achei que ao usar 
o jazz alcançaríamos o nosso 
objectivo de entreter as pessoas 
e celebrar, igualmente, o Dia In-
ternacional dos Trabalhadores 
(1 de Maio) e o Dia Internacio-
nal do Jazz, que se celebra a 30 
de Abril”, concluiu o guitarrista.

gio de muitas pessoas ao redor 
do mundo.

Foi pensando nessa condi-
ção, num momento em que os 

maiores festivais a nível mun-
dial estão cancelados, incuindo 

o AZGO, que o Oslo Word or-
ganiza um circuito de festival 
virtual.  

“Face à pandemia da CO-
VID-19, acreditamos que a 
música tem um efeito positivo 
em aprimorar o senso de união 
e acalmar-nos em momentos 
de medo e  ou ansiedade. É por 
isso que a Oslo World está de-
senvolvendo um mapa mundial 
do festival online”, escreveu ao 
AZGO, Alexandra Archetti, re-
presentante da Oslo World.

A Oslo Word vê neste festi-
val uma forma de solidarizar-
-se com a humanidade. “Para 
nós, agora é mais importante 
estarmos juntos com o restante 
da indústria, para lutar por me-
didas e soluções eficazes para o 
sector - e mostrar solidarieda-
de à nossa sociedade como um 
todo”, acrescentou Archetti, ci-
tada na nota do AZGO. O País
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Número de casos da Covid-19 em África mantém-se 
crescente

Aulas presenciais só regressam próximo ano em Cabo Verde

O número de mortes 
provocadas pela Co-
vid-19 em África su-
biu para 1.754 nas úl-

timas horas, com mais de 42 mil 
casos da doença registados em 
53 países, segundo as estatísticas 
mais recentes sobre a pandemia 
naquele continente.

Islândia recomenda que população abrace árvores durante isolamento
As entidades governamentais da 

Islândia trouxeram mesmo uma forma 
alternativa de combater a solidão que o 
isolamento social tem provocado a mi-
lhares de pessoas e bem, basicamente 
as indicações foram simples: abracem 
uma árvore.

Bergrun Arna Thorsteinsdottir, um 

dos responsáveis pela Floresta Nacio-
nal de Hallormsstadur, disse: “Porque 
não aproveitar a floresta e abraçar as 
árvore? É uma forma incrível de ob-
ter a energia incrível que se vive nesta 
área”. E as pessoas têm seguido.

“É bom fecharmos os olhos en-
quanto abraçamos uma árvore. Eu 

aperto a minha bochecha contra ela e 
sinto todas as energias da árvore a vi-
rem na minha direcção. Começa nos 
dedos dos pés, passa pelas pernas e 
rapidamente chega ao cérebro. Sentes 
uma sensação de relaxamento incrível 
e é um impulso para enfrentar novos 
dias e novos desafios”, disse Bergrun.
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O primeiro-ministro cabo-
-verdiano, Ulisses Correia e 
Silva, anunciou, semana finda, 
no Parlamento, que as aulas 
presenciais do ensino básico e 
secundário, suspensas desde 20 
de Março, devido à Covid-19, 
só regressam no próximo ano 
lectivo, realizando-se uma 
"avaliação administrativa" dos 

CONTRARIANDO TENDÊNCIA DE REDUÇÃO AO REDOR DO MUNDO

DEVIDO À COVID-19

alunos.
"As aulas presenciais do en-

sino básico e secundário volta-
rão a ter lugar apenas no pró-

ximo ano lectivo. Começou já 
a vigorar o ensino à distância, 
que vai ser estendido a todas as 
localidades do país", anunciou o 
primeiro-ministro, ao discursar 
na Assembleia Nacional, reuni-
da hoje em sessão extraordiná-
ria para votar a prorrogação do 
estado de emergência nas ilhas 
da Boa Vista e de Santiago, até 

14 de Maio.
"Proceder-se-á à avaliação 

administrativa dos alunos com 
base nas notas do primeiro e 
segundo trimestre, com possi-
bilidade de recurso. Provas na-
cionais presenciais de avaliação 
do 12.º ano serão realizadas. A 
alimentação escolar continuará 
a ser assegurada", acrescentou.

De acordo com o Centro de 
Controlo e Prevenção de Doenças 
da União Africana (África CDC), 
nas últimas 24 horas o número de 
mortos subiu de 1.689 para 1.754, 
enquanto as infecções aumentaram 
de 40.746 para 42.713. O número 
total de doentes recuperados subiu 
de 13.383 para 14.152.

O norte de África mantém-
-se como a região mais afectada 
pela doença, com 1.093 mortos e 
16.297 casos registados. Na África 
Ocidental, há 280 mortos e 11.503 

infecções. A África Austral contabi-
liza 137 mortos, em 6.783 casos de 
covid-19.

A pandemia afecta 53 dos 55 
países e territórios de África, com 
cinco países – África do Sul, Argé-
lia, Egipto, Marrocos e Nigéria - a 
concentrarem cerca de metade das 
infecções pelo novo coronavírus e 
mais de dois terços das mortes as-
sociadas à doença.

O Egipto regista 415 mortos 
e 6.193 infectados, a África do Sul 
conta 123 mortos e 6.336 doentes 

infectados, enquanto Marrocos to-
taliza 173 vítimas mortais e 4.729 
casos e a Nigéria, que ultrapassou 
os Camarões e se tornou o quin-
to mais afectado, tem 85 mortos e 
2.388 infectados.

O maior número de vítimas 
mortais regista-se na Argélia (459), 
em 4.295 doentes infectados. Ape-
nas o Lesoto e a República Saharauí 
continuam sem notificar casos de 
Covid-19.

Entre os países africanos lusó-
fonos, a Guiné-Bissau é o que tem 

mais infecções, com 257 casos, in-
cluindo o primeiro-ministro no 
poder e mais três membros do seu 
governo, e regista uma morte.

Cabo Verde tem 152 casos e 
duas mortes, e Moçambique tem 
79 doentes infectados. Angola tem 
35 casos confirmados de Covid-19 
e dois mortos, e São Tomé e Prín-
cipe regista 23 casos positivos e 
anunciou no sábado o aumento do 
número de mortes para três.

A Guiné Equatorial, que está 
integrada na Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portuguesa (CPLP), 
mantém há vários dias 315 casos 
positivos de infecção e um morto, 
segundo o África CDC.

Isso acontece numa altura em 
que noutros países mais afectados 
pela doença estão a registar uma 
redução de novas contaminações. 
Pela primeira vez, desde o início da 
epidemia de coronavírus na Itália, 

o país registrou, neste sábado (4), 
uma diminuição de pacientes gra-
ves internados em UTIs, e começa 
a ter esperança de, enfim, frear a 
propagação da doença. A Itália con-
tinua sendo o país mais afetado pela 
Covid-19 no mundo, com mais de 
15.000 mortos.

O número de doentes em rea-
nimação nos hospitais italianos é 
agora inferior a 4.000, isto é, neste 
sábado, 3.994 pacientes estavam in-
ternados em UTIs, contra 4.068 na 
sexta-feira (3).

A redução é considerada uma 
notícia importante porque ela di-
minui a pressão nos hospitais do 
país. A queda foi mais expressiva na 
Lombardia, no norte da Itália. Nes-
sa região de Milão, a mais afetada do 
país, os hospitais estão lotados, mas, 
nas últimas 24 horas, 50 pacientes 
puderam deixar a UTIs, reduzindo 
para 1.326 pessoas em reanimação.

  Mais de 1.754 mortes em mais de 42 mil casos


