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Contributo e o merecido reconhecimento

O mês de Setembro leva consigo duas datas históri-
cas para o país. São elas o 7 e o 25, respectivamente o Dia 
da Vitória (dia da assinatura dos Acordos de Lusaka) e o 
dia do início da Luta de Libertação Nacional.

Estas duas datas são marcos importantíssimos para 
os moçambicanos, e mais ainda para os jovens que há 
sensivelmente pouco mais de cinco décadas entregaram 
suas vidas e energias à causa da Luta de Libertação Na-
cional, que veio a culminar com a independência, em 
1975.

Volvidos estes anos depois da conquista da Inde-
pendência Nacional, várias acções foram desencadeadas 
pelo Estado moçambicano com vista a reconhecer a en-
trega dos chamados jovens de 25 de Setembro.

Alguns, senão muitos, logo após a Independência 
de Moçambique, em 1975, estiveram ligados à governa-
ção do país ou em cargos de representação diplomática 
de Moçambique além-fronteiras e a outros foram con-
fiadas pastas de direcção de grandes empresas, mas a 
maioria simplesmente  fez parte do grupo da história 
dos combatentes.

Na verdade, não seria possível afectar todos os com-
batentes em lugares de destaque no Governo, porque 
nem havia condições para tal.

 Para nós, o importante é que, com o andar do tem-
po, o Estado moçambicano criou uma instituição virada 
essencialmente para assuntos desta camada social (anti-
gos combatentes).

Esta é, quanto a nós, a forma mais ampla e abran-
gente de reconhecimento do papel que o combatente da 
Luta de Libertação Nacional desempenhou para a con-
quista da independência.  

Com essa instituição (Ministério dos Antigos Com-
batentes), vários foram os passos dados para se imorta-
lizar a história do país, construída voluntariamente por 
estes.

Em simultâneo, vários foram os decretos visando a 
criação de mínimas condições de vida ou de sobrevivên-
cia dos combatentes da Luta de Libertação Nacional.  

Foram instituídos fundos para a pensão de reforma 
dos combatentes, um processo que levou longos anos 
para se contemplar todos os beneficiários.

A seguir, o Estado criou outras regalias para os fi-
lhos dos antigos combatentes, nomeadamente bolsas 
de estudo, pensões para os filhos nascidos em tempo de 
guerra, que passaram a ser considerados combatentes 
também.

Ora, são várias as regalias ou condições criadas para 
que o combatente não se sinta desprezado no país. Aliás, 
com a criação da ACLLN, Associação dos Combatentes 
da Luta de Libertação Nacional,   a Frelimo estabeleceu 
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alicerces para que os interesses desta camada social fos-
sem salvaguardados.

É verdade que estes esforços visando o amplo e per-
manente reconhecimento pela entrega que estes jovens 
de 25 de Setembro deram pelo país podem não ser su-
ficientes, mas o importante é que  os moçambicanos, 
através do Governo,  criaram condições mínimas para 
a sobrevivência desses combatentes, e nos últimos anos,  
o ministério deixou de ser dos Antigos Combatentes e 
passou a ser dos combatentes, para incluir os chamados 
combatentes pela democracia. 

Tudo isso revela, quando a nós,  o valor que está sen-
do dado a todos que aceitaram dar suas vidas e energias 
em defesa da pátria.

O Estado criou ainda uma comissão para a atribui-
ção de símbolos e títulos honoríficos, que são atribuídos 
a cidadãos em reconhecimento da sua entrega e dedica-
ção à defesa dos interesses da nação. 

Bem hajam todos aqueles que durante anos foram 
sendo condecorados com medalhas de diferentes esca-
lões,   sobretudo aqueles que, este ano, também estão 
sendo homenageados, pois são verdadeiros merecedo-
res desses títulos,  não interessa o seu nível,  ficará para a 
história o reconhecimento. 

 
Contributo e o merecido reconhecimento 

 
O mês de Setembro leva consigo duas datas históri-

cas para o país. São elas o 7 e o 25, respectivamente o Dia 
da Vitória (dia da assinatura dos Acordos de Lusaka) e o 
dia do início da Luta de Libertação Nacional.

Estas duas datas são marcos importantíssimos para 
os moçambicanos, e mais ainda para os jovens que há 
sensivelmente pouco mais de cinco décadas entregaram 
suas vidas e energias à causa da Luta de Libertação Na-
cional, que veio a culminar com a independência, em 
1975.

Volvidos estes anos depois da conquista da Inde-
pendência Nacional, várias acções foram desencadeadas 
pelo Estado moçambicano com vista a reconhecer a en-
trega dos chamados jovens de 25 de Setembro.

Alguns, senão muitos, logo após a Independência 
de Moçambique, em 1975, estiveram ligados à governa-
ção do país ou em cargos de representação diplomática 
de Moçambique além-fronteiras e a outros foram con-
fiadas pastas de direcção de grandes empresas, mas a 
maioria simplesmente  fez parte do grupo da história 
dos combatentes.

Na verdade, não seria possível afectar todos os com-
batentes em lugares de destaque no Governo, porque 
nem havia condições para tal.

 Para nós, o importante é que, com o andar do tem-
po, o Estado moçambicano criou uma instituição virada 
essencialmente para assuntos desta camada social (anti-
gos combatentes).

Esta é, quanto a nós, a forma mais ampla e abran-
gente de reconhecimento do papel que o combatente da 
Luta de Libertação Nacional desempenhou para a con-
quista da independência.  

Com essa instituição (Ministério dos Antigos Com-
batentes), vários foram os passos dados para se imorta-
lizar a história do país, construída voluntariamente por 
estes.

Em simultâneo, vários foram os decretos visando a 
criação de mínimas condições de vida ou de sobrevivên-
cia dos combatentes da Luta de Libertação Nacional.  

Foram instituídos fundos para a pensão de reforma 
dos combatentes, um processo que levou longos anos 
para se contemplar todos os beneficiários.

A seguir, o Estado criou outras regalias para os filhos 
dos antigos combatentes, nomeadamente bolsas de estu-
do, pensões para os filhos nascidos em tempo de guerra, 
que passaram a ser considerados combatentes também.

Ora, são várias as regalias ou condições criadas para 
que o combatente não se sinta desprezado no país. Aliás, 
com a criação da ACLLN, Associação dos Combatentes 
da Luta de Libertação Nacional,   a Frelimo estabeleceu 
alicerces para que os interesses desta camada social fos-
sem salvaguardados.

É verdade que estes esforços visando o amplo e per-
manente reconhecimento pela entrega que estes jovens 
de 25 de Setembro deram pelo país podem não ser su-
ficientes, mas o importante é que  os moçambicanos, 
através do Governo,  criaram condições mínimas para 
a sobrevivência desses combatentes, e nos últimos anos,  
o ministério deixou de ser dos Antigos Combatentes e 
passou a ser dos combatentes, para incluir os chamados 
combatentes pela democracia. 

Tudo isso revela, quando a nós,  o valor que está sen-
do dado a todos que aceitaram dar suas vidas e energias 
em defesa da pátria.

O Estado criou ainda uma comissão para a atribui-
ção de símbolos e títulos honoríficos, que são atribuídos 
a cidadãos em reconhecimento da sua entrega e dedica-
ção à defesa dos interesses da nação. 

Bem hajam todos aqueles que durante anos foram 
sendo condecorados com medalhas de diferentes esca-
lões,   sobretudo aqueles que, este ano, também estão 
sendo homenageados, pois são verdadeiros merecedo-
res desses títulos,  não interessa o seu nível,  ficará para a 
história o reconhecimento. 

                                                 serodiotouo@gmail.com



3Dossiers
Factos& SEGUNDA-FEIRA

07 de Setembro de 2020DESTAQUE

“Escapamos da vala comum, graças à influência 
que Mondlane tinha na ONU” 

RECORDANDO PARTE DA HISTÓRIA QUE CONDUZIU MOÇAMBIQUE À VITÓRIA

Por ocasião do dia 7 de 
Setembro, data con-
sagrada como Dia da 
Vitória Nacional, pelo 

facto de ser o dia em que foram 
rubricados os Acordos de Lu-
saka, em 1974, que colocavam 
fim à Luta de Libertação Nacio-
nal do jugo colonial português, 
decidimos revisitar o nosso ar-
quivo, de onde extraímos parte 
de uma longa entrevista que 
nos foi concedida por Amós 
Estevão Mahanjane, no ano de 
2014. A escolha desta entre-
vista foi por acaso, porque, na 
verdade, existem outros tantos 
depoimentos, feitos em entre-
vistas também exclusivas e pu-
blicados neste Semanário. Na 
verdade, esta republicação tem 
como objectivo não só mostrar 
o quanto centenas de jovens, na 
altura, sofreram para se chegar 
à independência da qual hoje 
desfrutamos, e que, em algum 
momento, pouco sabemos va-
lorizá-la, mas também deixar 
patente o quão o Dia da Vitória 
pode ser importante para  aque-
les cujas cicatrizes provocadas 
pela opressão colonial jamais 
irão sarar. Mahanjane, nesta 
entrevista, que é apenas uma 
parte dela, fala de cenários bas-
tante desoladores pelos quais 
ele e outros tantos compatriotas 
passaram, sobretudo as torturas 
de que foram vítima e que eram 
protagonizadas pelos agentes da 
PIDE-DGS. Leia alguns extrac-
tos desta longa entrevista.

Dossiers & Factos (DF): 
Conte-nos como é que foi o tra-
tamento do lado da fronteira 
moçambicana?

 
Amós Mahanjane (AM): 

chegamos de manhã à Estação de 
Chicualacuala e fomos encami-
nhados a uma pequena cela e, no 
final da tarde, chegou um com-
boio que transportava, dentre vá-
rias pessoas, um trio de agentes da 
PIDE, dos quais fazia parte Fran-
cisco Langa (Chico Feio).

Eles vinham buscar-nos para 
Lourenço Marques, depois que 
Cobra Mamba os informou da 
nossa chegada a Chicualacuala. 
Lembro-me também que, en-
quanto estávamos na pequena 
cela, fomos conversando com Josi-
na, no sentido de ter que mudar de 

atitude, sobretudo na situação em 
que nos encontrávamos.

Apelamos a ela para que aban-
donasse momentaneamente o 
extremismo e as palavras pesadas 
que ela proferia, para evitarmos 
receber condenações e penas pe-
sadas. Ela aceitou, mas veja que 
chorou de raiva.

 
DF: Como foi a vinda a Ma-

puto com os agentes da PIDE?
 
AM- Quando já era noite, 

tiraram-nos das celas para um lo-
cal onde encontramos Fernando 
Panguene, que foi preso ao tentar 
atravessar a fronteira de Chicua-
lacuala, ele também tinha alegado 
que ia à procura de curandeiros, 
então os PIDEs questionaram-
-nos se era verdade que vacinas de 
curandeiros fariam alguém jogar 
bem o futebol?

Respondemos em conjun-
to que sim, mas a nossa resposta 
gerou muita confusão, porque até 
dissemos, para secundar, que o 
próprio Eusébio era bom jogador 
porque tinha sido vacinado.

 
DF: Em Chicualacuala não 

foram torturados? 

AM- Não! Até Josina, que 
antes proferia palavras pesadas 
contra “Cobra Mamba”, ninguém 
a tocou… depois disso, fomos le-
vados a um compartimento, e éra-

mos seis, algemados dois a dois. 
As mulheres foram metidas num 
outro, e onde nós estávamos trou-
xeram o Chico Feio, um verdadei-
ro torturador, pelo que passamos 
muito mal com os actos daquele 
senhor.

Confesso que foi onde passa-
mos a saber o que realmente era a 
PIDE, entramos no comboio por 
volta das 21:00 horas e chegamos 
a Lourenço Marques às 5:00 horas 
da manhã.

 
“Obrigou-nos a ficar de joelhos, 

de Chicualacuala a Lourenço 
Marques”

 
DF: De que tipo de torturas 

foram alvos?
 
AM: Muita coisa! Aquele se-

nhor era mau no verdadeiro sen-
tido da palavra, não tinha piedade 
de outro ser humano. Chico Feio 
obrigou-nos a ficar de joelhos na 
carruagem de comboio, de Chi-
cualacuala até Maputo, sem po-
dermos virar a cabeça para o lado, 
e só podíamos ficar cabisbaixos, e 
ele fazendo connosco tudo o que 
quisesse. Torturou-nos muito, e 
ainda pior ao camarada Guebuza, 
que estava justamente na direcção 
em que ele se encontrava. E outras 
coisas que aconteceram são difí-
ceis de relatar.

Mas a confusão começa quan-
do um dos nossos embrulhos que 

trazíamos cai, e Chico Feio man-
da o camarada Guebuza apanhar. 
Ali, como ele tinha ordenado que 
ninguém devia virar para os lados, 
Guebuza, ao invés de levantar, fez 
um gesto que dava a entender que 
estivesse a gozar do Chico, então 
este voltou a deixar cair o embru-
lho, e de novo ordenou-o para 
apanhar. Ali, eu tinha que levantar, 
porque estava algemado com ele 

(Guebuza), eu às vezes evito dizer 
o quanto Guebuza foi torturado.

Cheguei a pensar que em al-
gum momento o tivessem quebra-
do um dos membros. Mas entenda 
que a fúria do nosso camarada era 

maior que nem sequer chegou a 
chorar. No íntimo, conclui que este 
homem é de facto formidável.

Quando se cansou de infligir-
-nos maus tratos, obrigou-nos a 
entoar uma canção com os seguin-
tes dizeres: "hi navela mazumana", 
e fomos cantando, enquanto ele 
dançava, mas atenção, nós alge-
mados, de joelhos, e o comboio 
em marcha.

 
DF: Assim que o conheceu de 

perto, Chico Feio aparentava es-
tar bem de cabeça?

 
AM: Sim! É verdade que nos 

torturava enquanto bebia vinho, 
que os colonos lhe davam, e até 
certo ponto ficou muito embriaga-
do. Ele era um matador. Lembro-
-me que quando o comboio parou 
em Mapai, entrou um desgraçado, 
coitado do homem, abriu o nosso 
compartimento, quando ele viu 
que nós estávamos todos algema-
dos, tentou sair, mas Chico Feio 
não o deixou, correu e fechou a 
porta, e o comboio arrancou.

Depois Chico perguntou-lhe o 
que queria ali, e ele respondeu: “eu 
vou a Chókwè”, daí Chico pegou 
no homem, torturou-o, e muito, e 
depois obrigou-o a arriar as calças 
e fazer masturbação. O homem 
fez, mas não conseguia apanhar 
erecção. Chico bateu nele, dizendo 
que estava a gozar com ele, o ho-
mem não aguentou e caiu, quando 
começou a batê-lo, já estávamos 
quase em Mabalane. Bateu-no até 

chegarmos a Chókwè, quando o 
comboio estava a arrancar, empur-
rou o homem para fora. Eu não sei 
se aquele homem sobreviveu.

 Continua na Pag 04

    “Chico Feio torturou muito o camarada Guebuza”

Texto de Serôdio Towo
Fotografias de Albino 
Mahumana e Arquivo

D&F

Amós Estevão Mahanjane
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“A mim, Chico Feio só deu duas bofetadas, mas…”
DF: Chico Feio também aparecia na 

Vila Algarve?

AM: Sim, andava ali, quem dava bem a 
porrada era ele. É claro, a mim, Chico Feio 
só deu duas bofetadas, ali na Vila Algarve, 
mas quem me torturou para nunca me es-
quecer foi Hélio de Andrade, um branco 
que era chefe da brigada, deste ninguém 
escapou.

 
DF: Depois de regressar do campo de 

tortura, na Vila Algarve, quais eram as 
vossas conversas na cadeia?

AM: Eram as mesmas, aliás, sempre di-
zíamos: ‘vamos aguentar, quando nos dei-
xarem, vamos fugir’. E veja que eles comete-
ram uma grande asneira de nos juntar com 
Covane, pessoa que veio da Tanzânia com 
a missão de vir buscar Milagre Mabote, os 
Mataveles, entre outros. Ele foi o primeiro a 
ficar preso, volvidos três anos de sua prisão, 
juntamo-nos a ele.

Covane era um dos co-fundadores da 
UDENAMO e conhecia bem a Rodésia, e foi 
quem nos indicou os melhores caminhos, a 
partir da cadeia. Quando foi preso, vinha 
pela segunda vez tirar os alvos para a Ro-
désia, e  ensinou-nos como devíamos fazer, 
e não só. Começámos a aprender questões 
ligadas à criação de células do partido, como 
é que deviam ser montadas as redes clandes-
tinas, entre outros assuntos.

Só para lhe elucidar melhor, Covane 
pertence ao primeiro grupo de guerrilheiros 
moçambicanos a ser treinado na Argélia.

 
DF: E depois da soltura, quanto tempo 

ficaram para retomar a viagem?
 
AM: Há outros aspectos, não só o de nos 

juntar a Covane, que já era guerrilheiro, e 
que nos ensinou uma série de coisas lá den-
tro, mas, por exemplo, de como é que a FRE-
LIMO estava organizada, as noções dos esta-
tutos do movimento, como é que era a rede 
clandestina, aspectos ligados a questões de 
treino de guerrilha, isso tudo nos permitiu 
a saída de lá com uma noção cada vez mais 
ampla das coisas. Depois disso, juntamo-nos 
a um grupo de sobreviventes do massacre de 
Mueda.

 
“Estivemos encarcerados com alguns 
sobreviventes do massacre de Mueda”

DF: Quem são esses sobreviventes?

AM: São os irmãos Zacarias e Faustino 

Vanomba e Kibiriti, ambos presos em 1961 
e conduzidos à Cadeia Civil. Pessoalmente, 
comecei a ver macondes e suas tatuagens em 
1964. Eram indivíduos minimamente for-
mados, por exemplo, Zacarias Vanomba foi 
professor de muitos, inclusive de Chipande 
e Pachinuapa. Ele era professor primário, 
esteve muito tempo na Tanzânia, saiu de lá 
para ajudar a exigir a independência de Mo-
çambique, até que ocorreu o massacre de 
Mueda.

Por via destes, fomos cada vez mais en-
corajados, o que permitiu também que saís-
semos da cadeia formados em matérias da 
FRELIMO. É interessante que já tínhamos 
noções de várias coisas, incluindo das lín-
guas  locais do norte, por exemplo, as línguas 
do Niassa e Cabo Delgado, e conseguimos 
entoar canções em línguas Nyanja, Maconde 
e até em Swahili.

 
DF: Vossas famílias sabiam da vossa 

situação de reclusão?
 
AM: Sim, sabiam: alguns recebiam visi-

tas, depois de dois meses. Permita-me que 
lhe conte algo interessante que aconteceu 
depois da nossa saída da cadeia. Nós fomos 
soltos e os nossos líderes ficaram. Lembro-
-me, em finais de Setembro, altura em que 
iniciava a Luta de Libertação Nacional, em 
1964.  

DF: Concretamente, qual foi a data em 
que foram soltos?

AM: Já não me lembro, apenas sei di-
zer que fomos presos no dia 29 de Março e 

chegámos a Lourenço Marques no dia 4 de 
Abril, mas a verdade é que fomos soltos em 
finais do mesmo mês de Setembro.

 
“À saída da cadeia, juntamo-nos a oito 

guerrilheiros vindos da Tanzânia”
 DF: Também ficámos a saber que no 

mesmo dia em que foram soltos andaram 
a colar panfletos pela cidade...

AM: É sim, a nossa saída da cadeia coin-
cidiu com a chegada de alguns guerrilheiros, 
porque Tanzânia decidiu enviar oito guerri-
lheiros a Lourenço Marques.

 DF: Quem são esses oito guerrilheiros? 
AM: Matias Zefanias Mboa, que era o 

chefe do comando e que tinha a espinhosa 
missão de abrir a Frente Regional Sul; Joel 
Monteiro Godwane (Maduna Chinana), 
que era comissário político e era adjunto do 
comandante; estava também Lameque Ma-
lhangula, Matata Bombarda Tembe, Josefa-
te Machel, André Mandjoro Cuna, Justino 
Mucave e Daniel Mahlaieie.

 
DF: Onde é que andam estas figuras?

AM: Uns morreram, outros estão vivos, 
como por exemplo, Justino Mucave, que 
está em Niassa, André Mandjoro Cuna - 
está aqui em Maputo, Lameque Mulhangula 
encontra-se em Chilembene. Estes seis estão 
vivos.

 DF: Acha que o Estado sabe valorizar 
os feitos desses homens?

AM: Acho que sim, porque, na sua 

maioria, os libertadores recebem pensão mi-
litar, que é paga aos combatentes, variando 
de acordo com as patentes.

 
DF: Regressemos à questão dos 

panfletos.
 
AM: Dizia que Matias Mboa saiu da 

Tanzânia para Swazilândia com a missão 
de criar bases para confortar os refugiados, 
juntamente com Ibraimo Papucho, ambos 
guerrilheiros treinados na Argélia. Cabia a 
Matias Mboa a missão de comandar as ope-
rações na região sul e na Swazilândia tam-
bém. Eles traziam materiais como panfletos 
e estatutos da FRELIMO, o que ajudou mui-
to na criação de mais redes clandestinas para 
a mobilização. 

 
D&F: Quem dava todas essas 

orientações?

AM: Era Eduardo Mondlane, a partir de 
Dar es Salaam. É claro que naquela altura 
se falava mais do Comité Central da FRE-
LIMO, mas o presidente era Eduardo Chi-
vambo Mondlane. Para a nossa felicidade, 
chegaram, e trabalhamos com eles, depois 
foram soltos os camaradas Guebuza e Chi-
chava e voltamos a nos juntar, aí já abrimos 
um grupo muito forte, no qual a missão era 
consciencializar pessoas que estavam em 
massa no sul do Save, e formou-se uma rede 
clandestina, especialmente em Lourenço 
Marques e Inhambane, mas infelizmente os 
guerrilheiros, um por um, foram sendo pre-
sos pela PIDE.

 
“Tivemos apoio inquestionável de demo-

cratas portugueses”

Lembro-me que, nessa altura, havia um 
grupo de democratas cujo principal líder era 
um branco de nome Humberto Delgado, 
e em Moçambique, o representante deste 
conjunto era o Dr. António Almeida Santos, 
e com ele estavam Adriano Rodrigues, Ra-
poso Pereira, Dr. Rui Baltazar Alves, Antero 
Sobral, Pereira Leite, como vê, era um grupo 
bastante forte, composto por intelectuais, 
que caso ouvissem que um da FRELIMO foi 
preso, todos iam em massa para defender, e 
não era preciso pagar nada, era só comuni-
car que o fulano de tal foi preso.

 Para mim, a coordenação que havia na 
FRELIMO não era apenas da FRELIMO, 
mas  sim em coordenação com os demo-
cratas, e trabalhávamos juntos, pois também 

 Então, quando o comboio 
arrancou, o álcool e a energia que 
tinha gastado a torturar-nos fize-
ram-lhe dormir, nós não podía-
mos falar, mas aproveitamos virar 
os pescoços, quando passamos 
Manhiça, quase a chegar Marra-
cuene, ele despertou, e nós volta-
mos à nossa posição inicial, de não 
poder virar as cabeças. À nossa 
chegada a Lourenço Marques, jus-
tamente na Estação dos CFM, na 
baixa, tiraram-nos as algemas e 
soltaram Panguene, como ele não 
tinha atravessado a fronteira, não 

lhe mantiveram na cadeia, mas 
chamaram-lhe atenção para que 
não informasse a ninguém que 
nos tinha visto.

 
“Vivemos com um formador em 

política na cadeia”
 
DF: Panguene já era vosso 

conhecido?
 
AM: Eu não o conhecia, mas 

Guebuza e Mazuze o conheciam, 
do mundo estudantil. Continuan-
do, ele foi solto enquanto nós éra-

mos conduzidos à Cadeia Civil, 
onde fiquei na mesma cela com 
Guebuza, enquanto as meninas 
foram encarceradas onde funcio-
na actualmente o Comando da 
Polícia da Cidade de Maputo.

 
DF: E as meninas também 

foram torturadas pelo caminho?
AM: Não! Pelo que sabemos, 

elas não foram maltratadas.
 
DF: Quanto tempo ficaram 

em reclusão  e quais eram as con-
versas que tinham? 

AM: Foi uma prisão de pou-
co mais de cinco meses. No total, 
éramos oito, incluindo as meni-
nas, que também saíram ao mes-
mo tempo connosco, exceptuando 
Guebuza e Chichava, que ficaram 
mais tempo.

DF: Por que razão estes dois 
ficaram mais tempo?

AM: Ficaram mais tempo por-
que eram tidos como líderes do 
grupo, isso lhes custou mais um 
mês de prisão relativamente a nós.

 

DF: E dentro da cadeia tam-
bém havia tortura? 

AM: Não. Mas lembro-me que 
houve um dia do diabo, em que 
tivemos que formar uma fila para 
levar fortes palmatórias, todos nós, 
menos as meninas que ali estavam. 
As torturas não eram executadas 
ali, mas sim na Vila Algarve. Havia 
um carro que quase sempre vinha 
nos buscar, da cadeia para aquele 
local, e é onde eram feitas as averi-
guações, e no fim disso todos nós 
éramos sujeitos a muita porrada.

           Continua na Pag 06

Josefate Machel
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    “Tanto os esquadrões da morte quanto os fofoqueiros matam a democracia multipartidária”

Intriguistas nas redes sociais são iguais a 
esquadrões da morte

Brazão Mazula afirmou 
que os discursos de 
ódio difundidos nas 
redes sociais man-

cham a democracia e a paz no 
país. O académico chamou a es-
tes de fofoqueiros e intriguistas, 
que usam as redes sociais como 
se estivessem a usar pistola ou 
AKM, para atingir seus alvos. 
Na mesma senda, chamou aten-
ção à sociedade para que não 
fique indiferente a essa situação, 
que atenta contra a democracia 
e a Constituição da República.

O académico e antigo pre-
sidente da Comissão Nacional 
de Eleições em Moçambique 
(CNE) Brazão Mazula aconse-
lhou os políticos a removerem as 
manchas negativas na democra-
cia multipartidária em Moçam-
bique, pois, segundo ele, basta 
uma pequena mancha para que 
se tire o brilho desta conquista 
dos moçambicanos.

Mazula falava numa mesa re-
donda sobre o tema: “Democra-
cia Multipartidária: Percursos, 
Ganhos e Lições”, organizada 
pelo Instituto Para a Democra-
cia Multipartidária, no âmbito 
dos 30 anos de democracia mul-
tipartidária em Moçambique.

 “No nosso país, há pessoas 
que se especializam em intri-
gas e fofocas, são geralmente 
incompetentes nas suas profis-

sões, ou sem profissão alguma, 
ou estão colocados em profissão 
mal acertada. E para singrar na 
vida, na primeira oportunidade 
que têm de se encontrar com o 
chefe, falam mal do colega ou 
da pessoa-alvo, mancham a sua 
imagem e dignidade.

Eles tudo fazem para con-

vencer o chefe a tirar-lhe o seu 
posto de trabalho, para que eles 
possam ocupar o lugar ou pos-
sam passar o posto a um seu 

familiar. Inventam todos os de-
feitos possíveis e mais alguma 
coisa”, detalhou.

O académico disse que esses 
indivíduos não têm coragem de 
debater “boca a boca” as ideias 
e refugiam-se nas redes sociais. 
“Eles usam e abusam das redes 
sociais, como o Facebook, para 
colocar as suas escritas, e evitam 
o confronto de ideias, porque 
têm consciência de que não sus-
tentarão racionalmente as suas 
intrigas e fofocas”.

 “Os esquadrões da mor-
te matam com uma pistola ou 

uma AKM, e os intriguistas e 
fofoqueiros, que são maliciosos 

e vingativos, matam com a lín-
gua. Estão sempre em tensão 
alta quando falam, se o chefe ou 
o dirigente não for ponderado, 
exonera ou demite o indivíduo 
mal visto e nomeia o intriguista 
e fofoqueiro.

Não percebe que no fundo da 
fofoca e da intriga está a inveja 
e a vingança. Os esquadrões da 
morte passeiam pelas ruas das 
cidades e vilas à caça de vítimas, 
ostentando poder e impunidade. 
Já, os intriguistas e fofoqueiros 
passeiam pelo ar, com drones 
imaginários, para fotografar os 

defeitos dos seus alvos.
 Tanto os esquadrões da 

BRAZÃO MAZULA DESMISTIFICA ASSUNTOS SÉRIOS

morte quanto os intriguistas e 
fofoqueiros matam a democra-
cia multipartidária. Tanto eles, 
como os seus mandantes e pa-
trões rasgam a Constituição da 
República”.

Mazula recomendou que, 
para acabar com essa onda de 
fofoca e intriga, sobretudo nas 
redes sociais, a sociedade deve 
ficar em alerta.“Não podemos 
ficar indiferentes aos fofoquei-
ros e intriguistas, porque não só 
mancham a imagem, a honra, a 
dignidade e a credibilidade do 
outro, mas também contribuem 

para a exclusão e descontenta-
mento social”.    

Brazão Mazula, Académico

“No nosso país, há pessoas que se 
especializam em intrigas e fofocas, são 
geralmente incompetentes nas suas 
profissões, ou sem profissão alguma, 
ou estão colocados em profissão mal 
acertada. E para singrar na vida, na 
primeira oportunidade que têm de se 
encontrar com o chefe, falam mal do 
colega ou da pessoa-alvo, mancham a sua 
imagem e dignidade.

Eles tudo fazem para convencer o 
chefe a tirar-lhe o seu posto de trabalho, 
para que eles possam ocupar o lugar ou 
possam passar o posto a um seu familiar. 
Inventam todos os defeitos possíveis e 
mais alguma coisa.
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queriam ver Moçambique independente.
D&F: Quais eram os dizeres que cons-

tavam dos panfletos?

AM: No primeiro panfleto estava es-
tampada a figura do Presidente Eduardo 

Chivambo Mondlane, Uria Simango, como 
vice-presidente, e depois Marcelino dos San-
tos, que era das relações exteriores.

Essas são as três figuras que as suas ima-
gens constavam dos panfletos e tinha di-
zeres como: “além destes, há mais quadros 

da FRELIMO”. No outro panfleto, quanto a 
mim, mais cómico e significativo, podíamos 
ver algo muito interessante, pois ilustrava 
um desenho de um indivíduo barrigudo 
de raça branca, com uma mala na cabeça, a 
marchar, e haviam desenhos de uma fila de 

pessoas negras atrás do branco a pegarem-
-se pelos braços, e davam pontapés àquele 
branco que estava à frente, o que reflectia 
de forma simples e directa que já era che-
gada a hora de darem a independência aos 
moçambicanos.

“A PIDE cometeu um erro estratégico de comunicação”
D&F: E qual foi o passo a seguir?

AM: A seguir, tivemos uma operação 
muito forte e arriscada para todos os envolvi-
dos. O que aconteceu foi que, na noite do dia 
24 para 25 de Setembro, colamos panfletos 
em quase toda a cidade de Maputo, com o 
único objectivo de impedir que a propagan-
da feita pela PIDE via rádio e jornais tivesse 
impacto.

 A PIDE, quando prendeu os guerri-
lheiros, publicou no jornal e rádio que tinha 
desmantelado uma rede de terroristas da 
FRELIMO, que se haviam infiltrado no país. 
Para mim, este foi o grande erro que a PIDE 
cometeu, porque, nas mesmas publicações, 
explicavam de forma clara, ou seja, descre-
viam, por exemplo, que os guerrilheiros 
eram treinados em Moscovo e em especiali-
dade de sabotagem, e isto ajudou a sociedade 
a perceber melhor o que era a FRELIMO.

D&F: Então vocês tinham panfletos 
para cobrir toda a região sul?

AM: Não! Os panfletos eram poucos 
para cobrir todo o sul do Save, mas havia 
uma gráfica que funcionava, e tínhamos lá 
dentro alguém militante da  FRELIMO, que 
se chamava Mandlate. Então, carregamos os 
panfletos e coordenamos com ele (Mandla-
te) para multiplicar os panfletos, e durante 
duas noites seguidas fizemos a distribuição 
das malas, umas foram para Inhambane e 
outras para Gaza, e o resto ficou aqui na capi-
tal, e no dia 24, a partir das 21:00 horas até à 
madrugada, estivemos empenhados na colo-
cação de dísticos por todo o canto da cidade.

 
D&F: Quem foram os líderes desse 

processo?

AM: Os líderes eram Armando Gue-
buza e Ângelo Azarias Chichava. Antes de 
sairmos à rua, reunimo-nos e discutimos a 
metodologia do trabalho e dividimo-nos em 
grupos, com o objectivo de acabar os panfle-
tos o mais depressa possível.

 
 “Guebuza recebeu 1000 escudos para 

trair colegas”

D&F: E depois dessa operação, fugi-
ram. Como é que conseguiram sair do 
país?

AM: Eu e Lucas Muhete Bazima fomos 
os primeiros a despedirmo-nos do grupo, e 
íamos a Swazilândia, e todos ficaram a saber 
que, de facto, tínhamos ido. Mas, três dias 
depois, a PIDE foi buscar Guebuza em sua 
casa para a Vila Algarve.

 D&F: Outra vez voltou a ser torturado?

AM: Foi a um interrogatório, eles  per-
guntaram-lhe se sabia quem andava a dis-
tribuir panfletos, e ele respondeu que sim e  
disse-lhes que foi Amós Mahanjane e Lucas 
Bazima, e perguntaram-lhe se podia nos 
localizar, ele disse que sim era capaz. Então, 

eles tiraram 1000 escudos, para ele localizar-
-nos e informar à PIDE. Ele saiu dali corren-
do, e foi buscar Chichava, e os 1000 escudos 
que ele recebeu foram exibidos na Tanzânia 
aos jornalistas.

Quando ele chega na Swazilândia, nós 
ainda estávamos aqui em Moçambique, isto 
é, houve um desencontro, e quando não nos 
encontra no acampamento, fica preocupado, 
mas dois dias depois chegamos lá, para o alí-
vio de Guebuza.

D&F: E como é que Guebuza acabou 
sendo o primeiro a chegar a Swazilândia?

AM: A nossa demora deveu-se aos guias 
que nos mostraram caminhos longos. O pri-
meiro que deveria nos levar não apareceu, 
tivemos que ir chamar um outro fulano que 
tanto desconfiávamos, um tal de Vali Moha-
med, mas acabou sendo a pessoa que nos le-
vou até à ponte de Boane, o resto da trajectó-
ria foi feito a pé, e atravessamos a fronteira, e 
três dias depois chegamos ao acampamento.

 D&F: Pode explicar por que motivo 
Guebuza disse vossos nomes à PIDE?

AM: Não foi por mal, ele já estava con-
vencido de que estávamos no acampamento, 
não sabia que ainda estávamos em Louren-
ço Marques, porque o combinado era que 
qualquer um que fosse preso devia falar de 
nomes de pessoas que estivessem fora. Nós 
chegamos no acampamento em Janeiro, na 
primeira semana, e ali havia debate de como 
atravessar para África do Sul, o drama era 
o seguinte: o Dr. Eduardo Mondlane tinha 
chamado atenção para que ninguém atraves-
sasse sem ter orientação concreta, e ficamos 
por lá.

 
DF: Como é que era feita a distribuição 

dos grupos?
 
AM: Era feita em zonas. Por exemplo, a 

mim coube a honra de estar no interior da 
cidade, concretamente da câmara municipal 
até mais ou menos Alto-Mãe, e é interessante 
que até nas paredes do quartel - general colá-

mos os panfletos.

DF: Isso para vocês não significava 
perigo?

 
AM: Sinceramente falando, não sei de 

onde nos vinha aquela coragem, e a emoção 
era tanta. Quando amanheceu, no dia 25, 
logo muito cedo, toda a cidade estava cheia 
de panfletos, e em alguns carros estacionados 
e com vidros baixos e abertos metíamos os 
panfletos, algo que causou pânico aos donos 
das viaturas, alguns chegaram a abandonar 
os seus carros durante alguns dias, porque, 
quando viam os panfletos, achavam que po-
diam ter explosivos, mas no fundo era sim-
plesmente isso que fazíamos, para desmentir 
o que a PIDE andava a falar, e dias depois da 
distribuição de panfletos, todos fugimos.

   “Fomos traídos por uma amante de um 
guerrilheiro”

D&F – Voltaram a fugir via Rodésia?

AM: Não! Já tínhamos contacto com a 
África do Sul, mas há uma coisa que é im-
portante, tínhamos correspondência com a 
Tanzânia, havia uma fulana de nome Mo-
fete, na Swazilândia, era uma moça bonita e 
amiga de Ibraimo Papucho, que era adjunto 
de Matias Mboa, na Swazilândia. Eles eram 
guerrilheiros e Papucho tornou-se amigo 
dela, e ela passou a colaborar connosco, e 
praticamente era a nossa única mulher, mas, 
mais tarde, ela foi conquistada pelos Serviços 
Secretos da África do Sul, em coordenação 
com a PIDE, sendo que nós dávamos a ela 
correspondências para levar à Tanzânia, e ela 
trazia a resposta, muito longe de pensarmos 
na traição.

A verdade é que, quando ela saía da Swa-
zilândia, comunicava a PIDE na África do 
Sul, e tirava as cópias de todos os documen-
tos que levava consigo e entregava a PIDE, 
somente escapavam aquelas informações 
que levavam senhas secretas. Ela fez esse 
papel e ganhava dinheiro com isso, e como 
resultado, saímos da Swazilândia e voltamos 

a ser presos.
 Armando Guebuza, Josina Muthemba, 

Rosália Tembe, Aurélio Manave, João Amé-
rico Fumo, Domingos Fondo, Francisco Ma-
zuze e Almeida Nhapulo (DJEQUE), estes 
conseguiram sair da Swazilândia e chegaram 
a Dar es Salaam.

“Influência de Mondlane junto à ONU  
fez-nos escapar da morte e vala comum”  

DF: Como é que Guebuza e este grupo 
conseguiram chegar a Dar es Salaam e vo-
cês ficaram? 

AM: Mondlane orientou alguém para 
ir a Swazilândia buscar certas pessoas, foi aí 
que a lista incluiu duas mulheres que segui-
ram viagem, nomeadamente Rosália Tembe 
e Adelina Mocumbi. Foi na mesma altura 
que Guebuza saiu, e foram  encontrar-se no 
Botswana, e nós ficamos por terra, para se-
guir depois.

DF: Então, vocês foram detidos com 
base nas pistas que o colono tinha?

AM: Sim, porque quando chegamos à 
África do Sul, caímos nas malhas da PIDE, 
onde surge o famoso Grupo 75, composto 
por 55 homens, 15 mulheres e cinco crian-
ças, ao que se seguiu a deportação directa 
para Mabalane.

DF: Em Mabalane foi mais difícil?

AM: A nossa sorte é que a nossa prisão 
foi considerada rapto, todo mundo soube e 
Mondlane reagiu. Deixa-me referir que este 
dirigente tinha muita influência nas Nações 
Unidas e foi por isso que quando Guebuza e 
outros foram presos, no Botswana, ele con-
tactou o Alto Comissariado, em representa-
ção das Nações Unidas, para ajudar a libertar 
o grupo.

O cenário acontece numa altura em que 
acabava de se registar o assassinato de cerca 
de quatro mil estudantes em Angola, e as 
Nações Unidas fizeram barulho, John Ken-
nedy reagiu brutalmente, mas já estavam lá 
em Mabalane tractores prontos para abrir 
covas para nos sepultarem, talvez vivos, em 
vala comum.

DF: Tanto horror vivido?

AM: Lembro me de nos terem dito: “ti-
veram muita sorte, porque o vosso pai Mon-
dlane e Nyerere, entre outros, fizeram muito 
barulho para escaparem.

Depois ficámos a saber que a Rádio de 
Moscovo é que relatava toda a nossa trajec-
tória, de como é que saímos da Swazilândia 
para África do Sul, e como é que fomos pre-
sos, e denunciou que estávamos em Mabala-
ne a sermos torturados, mas que o fim era de 
sermos mortos pela PIDE, lá mesmo.

Pessoalmente, acredito que alguns que 
estavam nos serviços secretos da PIDE eram 
agentes infiltrados da KGB da Rússia, então, 
terão sido estes que denunciaram tudo. 

Armando Guebuza, antigo Presidente da República 
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 Xintavana: a história de um filho gay (27)

D&F

XIPHEFU

Mateus Licusse  |  mlicusse@gmail.com

Cláudio, o gay, não cogitou 
duas e nem três vezes, tendo 
acatado com as convicções da tia 
Janaína. Outros detalhes sobre o 
futuro da vida familiar seriam 
decididos no oitavo dia, no mo-
mento certo da reunião.

Oito dias mais tarde, após a 
deposição de flores na catacum-
ba, já em residência do falecido, 
no momento da reunião, Cláu-
dio, ou simplesmente Cleya, de-
cidiu regressar à casa, mas que 
no entanto devia agradecimen-
tos à família do Rob por lhe ter 
aceite durante esse tempo todo 
em que esteve fora do convívio 
familiar devido ao elevado estig-
ma e discriminação por parte do 
falecido pai.  

- Cláudio, filho, vês que es-
tamos numa nova fase da vida 
com a perda do nosso grande 
pai, por isso, filho, lavemos as 
mãos e esqueçamos tudo o que 
aconteceu, e passemos a viver 
em paz, harmonia e bem-estar, 
disse a dona Felismina.

- É verdade mãe, estou de 
acordo com as suas poderosas 
palavras. Cláudio, irmão, você 
é gay, todo mundo sabe disso, 
apesar de viveres hostilizado por 
causa do preconceito das pes-
soas, mas uma coisa eu lhe ga-
ranto, você é forte, bonita, linda 
e virtuosa; serás, sim, reconhe-
cido como gay, como cidadão 
normal, pessoa normal, com 
direitos e deveres, discursou fi-
losoficamente Jerson, enquanto 
Cláudio lacrimejava de emoção.

Manhã da segunda-feira, 
Cláudio arrumou suas roupas 
com a ajuda do seu grande amor 
Rob. Daí, dirigiu-se à sala a fim 
de se despedir dos pais do Rob, 
acto que aconteceu sem desafo-
ros. De seguida, arrumaram as 
coisas no carro e lá foram. Ao 
arriarem, a pequena Marlizia es-
tava chorando, queria o leite do 
peito; Cláudio simulou que esti-
vesse dando, em jeito de recreio.

Bom, preparou o leite no bi-
berão e deu de tomar ao bebé.

Cláudio, apesar de ter ficado 
desestruturado emocionalmen-

te com a perda do pai, conti-
nuou a estudar e de tudo fazia 
para obter melhor prestação no 
concernente a assimilação dos 
conteúdos leccionados, tirando 
as melhores notas nas provas de 
avaliação.

Seis meses depois realiza-se 
a missa, e nos mesmos moldes, 
há deposição de flores na cata-
cumba do falecido; os familiares 
lembram o ente querido, num 
acto ético e tradicionalmente 
justo.

Dias depois da missa, Cláudio 
e seu namorado Rob resolvem 
tirar férias, uma vez que esse pe-
ríodo coincide com o das férias 
escolares e em universidades; 

decidiram ir passar as mesmas, 
algures numa instância turística 
do país. Ao chegarem no hotel, a 
moça da recepção atendeu-lhes:

- Bem-vindos, em que lhes 
posso ser útil meus senhores? 
Perguntou a recepcionista.

- Precisamos de um quarto 
casal para uma semana de férias.

- Casal? E as vossas compa-
nheiras? Questionou a moça.

- Somos nós, o casal.
- Vocês!!? Exclamou a recep-

cionista. Hamm, está bem. Um 
minuto só, por favor.

Enquanto aguardavam pelo 
minuto que ia sendo engolido 
pelos segundos, a moça procura 
no dispositivo do computador 

instalado em hotel, para localizar 
os quartos ainda desocupados.

- Já está meus queridos, di-
rijam-se à direita e sempre em 
frente, a quarta porta que encon-
trarem podem entrar, é o vosso 
quarto, sejam bem-vindos!

De seguida, os dois dirigiram-
-se até lá. No entanto, a recep-
cionista suspeitou, de imediato, 
da orientação sexual dos dois, 
principalmente do Cláudio, vis-
to que detinha fortes caracterís-
ticas femininas. Antes de chega-
rem ao quarto, a recepcionista, 
curiosa, seguiu-os.

Na próxima edição saiba o 
que aconteceu.

OPINIÃO

Publicidade
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Há um princípio bíblico que, nos 
dias de hoje, os pregadores têm recorri-
do a ele para de forma didáctica exorta-
rem aos nubentes a preservarem o amor 
e a paixão que os une até ao púlpito, sob 
olhar do povo de Deus, em celebração 
do seu matrimónio, recorrendo à carta 
do Apóstolo Paulo ao Titos 4:15 que diz: 
não faça a ninguém o que não queres 
que te façam também.

Os pregadores usam esta passagem 
bíblica para exortar a nova família que 
se constitui, a preservar solidamente a 
harmonia social no seu lar. Pois o pri-
meiro a cometer o mal poderia esperar 
pela retribuição, ainda que venha ser 
mais tarde.

O mesmo ditado é válido entre ci-
dadãos de um país, pois tal virtude seria 
sinónimo de boa educação e uma mais-
-valia de um povo detentor de bons valo-
res sociais, principalmente numa altura 
destas, em que os moçambicanos estão 
empenhados na valorização da mulher, 
fruto da sua emancipação, graças à sua 
participação activa na luta de libertação 
nacional.

Concretamente, quero exortar aos 
meus patrícios a evitarem lançar-se pe-
dras, porque todos têm o telhado de 
vidro, e a procederem assim estarão a 
transformar o terrorismo selvagem pro-
movido por quem se diz islão em Cabo 
Delgado, para um terrorismo urbano e 
intelectual por questões emocionais.

As motivações políticas ou quaisquer 
outras razões, de uma ou de outra for-
ma, podem perigar a liberdade de ex-
pressão de que cada cidadão deste país 
deve gozar, porém em algum momento 
temos que perceber que muitos falam da 
guerra, mas nunca viveram os horrores 

dela.
As populações que vivem em zonas 

de operações teatrais de guerra, na ex-
pectativa de que a qualquer momento 
ela pode ser declarada finda, resistem até 
às últimas consequências, por vezes por 
não ter em mente a quem e onde irem, 
se saírem da terra que os viu nascer, os 
fez homens e mulheres, terra dos seus 
pais e dos seus antepassados, porque ne-
nhuma outra terra conheceu antes.

Também, alguns o fazem na tentati-
va de salvar a sua única fortuna, o gado, 
fruto de longos anos de trabalho árduo. 
Vai fugindo enquanto conseguir fintar 
os beligerantes, porém, no dia que cai 
nas desgraças de um deles, paga por to-
dos os que fugiram da zona.

Na verdade, a população localizada 
em zonas de conflito armada é a maior 
vítima de ambas as partes, porque é tido 
como informante dos contrários. Por ve-
zes é sujeito a sevícias e torturas à busca 
da verdade. Alguns membros dessas zo-
nas chegam mesmo a perder a vida, sem 
culpa formal.

Isso aconteceu durante os 10 anos da 
luta armada de libertação nacional, tam-
bém na guerra pela democracia acon-
teceu, e seria estranho se na do Senhor 
Mariano Nyongo e na de Cabo Delgado 
não acontecesse este fenómeno. A olho 
nu, fomos dados a ver pela imprensa 
nacional locais onde ocorriam ataques a 
viaturas, apareciam homens e mulheres 
lavrando suas machambas sem nenhum 
medo.

Quando questionados, diziam que 
ouviram disparos e não tinham visto as 
pessoas que dispararam, e se quisessem 
facilitar a comunicação diziam: passa-
ram a correr para lá. Se o ataque acon-

teceu a partir de onde estão as pessoas 
entrevistadas, qual devia ser o compor-
tamento dos militares que escaparam à 
morte certa?

Creio que é dessa situação que o Bis-
po de Pemba procurou denunciar, para 
que não tivesse continuidade por parte 
das Forças de Defesa e Segurança, aten-
dendo que a população está a ser dupla-
mente sancionada em ambas as partes, 
quando as forças de defesa e segurança 
deviam garantir a defesa e segurança à 
população indefesa.

O que deve ser percebido é que al-
guns membros da população, são co-
laboradores dos insurgentes, servindo 
suas casas como esconderijos de arma-
mento do inimigo, armamento com que 
depois matam inocentes, destroem pa-
trimónio do estado e de pessoas singula-
res. Que tratamento mereceriam traido-
res desse calibre?

O Bispo terá ou não visto o caso de 
uma senhora que a sua residência fun-
cionou como magazine dos insurgentes 
e dentro da sua palhota fora encontra-
do armamento? É justa a reclamação e 
denúncia do Bispo, tratando-se de pes-
soa ligada a uma congregação religiosa, 
cujos princípios se fundem no bem!

Porém, peca por analisar criticamen-
te e de forma pejorativa, e sem nenhum 
mérito, o esforço dos jovens das Forças 
de Defesa e Segurança. Recordo-me de 
um editorial que foi extremamente con-
tundente para com o Bispo, chamando-
-o atenção para que controlasse as suas 
emoções na abordagem de assuntos que 
têm a ver com guerrilha.

Não vejo por que é que deve haver 
palavrões, pronunciados por pessoas 
que se prezem que sejam da sociedade 

civil, chamando de cães a outros cida-
dãos que tentaram chamar à razão o 
comportamento do Bispo. Lançou pe-
dras contra o tecto dos cães, e por se tra-
tar da época de cio, no lugar de fugirem 
à toa, estão a perseguir a cadela.

Distanciemo-nos do que nos separa 
e unamo-nos no que nos une, a haver 
necessidade de chamar atenção a al-
guém, que evitemos linguagem margi-
nal, pois a qualquer momento poderá 
nos empurrar para confrontação física. 
O país é nosso, nós todos.

Devemos honrar, homenagear e 
orgulharmo-nos da valentia dos nossos 
filhos, que tudo fazem para trazerem de 
volta a paz e o sossego para a população 
sacrificada de Cabo Delgado. Que nos 
unamos a esses jovens patriotas e aos 
homens e mulheres que a todo o custo 
têm contrariado as manobras do ini-
migo, para de gratificação receberem o 
nome de cães, com os que tentaram le-
var o ex-trabalhador da Zuid a Niassa, 
por ter recolhido o rádio do inesquecível 
Samora Machel, primeiro Presidente de 
Moçambique independente, por não ter 
pago toda a letra.

O assunto foi tratado ao mais alto 
nível, onde o resto da camarilha entra 
mesmo? Apelidar as Forças de Defesa e 
Segurança de cães! Só em Moçambique 
é que as pessoas ofendem em nome da 
liberdade de expressão e nada podem 
ser feitas, quando são mal sucedidas so-
cialmente atribuem culpas aos dirigen-
tes e a todos os órgãos.

Ajudemos o país a sair da guerra mo-
vida pelos inimigos do desenvolvimento, 
da paz e da unidade nacional. Oposição 
sim, ódio, inveja, intriga, rancor, não, 
pois são sinónimos de má educação.

O país cresce com pensar diferente de cada 
moçambicano

D&F

MALWANDLA

Fernando Benzane 
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Ter casa é um dos legados que 
qualquer jovem gostava de ter. As 
zonas periurbanas têm estado a re-
gistar o crescimento anormal, ava-
liando pelas lindas casas e outro 
tipo de infra-estruturas que vão 
emergindo dias após dia. Os jo-
vens vão atrás dos sonhos, ter uma 
família e ter um tecto é claramente 
meta de qualquer jovem, porém há 
quem tem estado sistematicamen-
te a inviabilizar este sonho. Jovens 
se desdobram, contraem dívidas 
em instituições bancárias para que 
o almejado quinze por trinta seja 
seu companheiro hoje e sempre.

A vida de jovens não tem sido 
fácil, de tudo fazem para enfrentar 
uma nova vida onde quase nada 
existe. Se noutros quadrantes a 
construção ou consolidação das 
zonas de expansão tem uma for-
te dependência com instalação e 
provisão de serviços básicos, tais 
como serviços de segurança, ou 
seja, postos policiais, instalação 
eléctrica, água, escolas e centros 
de saúde. Aqui no nosso país, o jo-
vem tem sido a testa do ferro. Ele 
é que inicia a vida nestes novos 
bairros, na esperança que os servi-
ços depois o sigam. Temos bairros 
que, ao invés de facilitar a vida dos 
jovens, dificultam, e um exem-
plo concreto pode se citar bairros 
como Santa Isabel, São Dâmaso, 
Mucatine, Malhampsene e outros 
tanto que hoje apresentam sérios 
problemas como o acesso a água, 

luz, um sistema de transporte se-
guro, etc. As estradas ou ruas, sem-
pre que chove são substituídas por 
grandes poças de água. Os chapas 
têm um horário que proíbe qual-
quer intenção de querer estar na 
cidade um pouco depois da habi-
tual hora de expediente.

Na hora de ponta, todos se 
acotovelam para que mais cedo 
se chegue a casa. Estes bairros são 
celeiros de vários problemas, mas 
o mais caricato tem a ver com 
o comportamento não aceitável 
das autoridades locais. Os líderes 
destes bairros têm estado a colo-
car saias justas nos jovens. Sendo 
jovens “vientes”, expressão que se 
usa para designar quem acaba de 
chegar na zona, estes sentem na 
pele o quão estas lideranças lhes 
pregam com cada tipo de partida 
e aldrabice.

Ouvimos, há dias, uma série de 
medidas orientadoras para que se 
elimine, e por definitivo, cobran-
ças ilícitas promovidas por estes 
líderes. A ministra da administra-
ção estatal veio a público informar 
que nenhum secretário, chefe de 
quarteirão ou líder comunitário 
é permitido a fazer qualquer tipo 
de cobranças na tramitação de 
qualquer processo que seja. Este 
apelo foi mais uma daquelas mú-
sicas bem calmas que embalam no 
sono. Os secretários e companhia 
continuam a promover, e a belo 
prazer, este tipo de cobranças ilí-

citas, e o mais caricato é que está 
relacionado com o ritual “lobolo 
do terreno”. Eles cobram tudo, e no 
olho dos gestores da coisa pública 
vão extorquindo o jovem de todas 
as formas possíveis. O espaço pode 
até ter custado um valor não infe-
rior a 70 mil meticais, mas, certeza 
há, não poderá construir nem se-
quer uma palha antes do tal ritual.

Lobolar o terreno, uma activi-
dade que consiste em comprar um 
certo número de frangos, bebidas 
espirituosas, cervejas e ainda uma 
taxa em numerário a ser deposita-
do ao líder local e seus comparsas. 
Esta forma de roubar aos jovens 
é justificada como uma forma de 
agradecer os ancestrais da família 
ou comunidade x, procedendo si-
mulações de mhambas sem senti-
do nenhum.

Os secretários e régulos destes 
bairros estão a fazer vida negra aos 
jovens, que muitas vezes ainda não 
conseguiram lobolar suas esposas, 
mas são, e inusitadamente, obriga-
dos a lobolar terrenos.

É preciso acabar com esta prá-
tica, porque não se encontra ne-
nhum enquadramento legal para 
uma actividade que a vista é clara-
mente ilícita.

Tal como acima mencionado, 
há roubo e corrupção nas zonas de 
expansão, e apelamos para que as 
recomendações das entidades su-
periores sejam cumpridas.

Uma simples declaração do 

bairro contendo seus dados de re-
sidência é cobrável, se por alguma 
vontade o jovem pretender se livrar 
do actual espaço que tem, fazendo 
algum tipo de venda ou trespasse, 
lá estão os senhores secretários 
impondo regras como se o terreno 
lhes pertencesse na eternidade.

Marracuene, assim como ou-
tras novas zonas em expansão, não 
serão mato para sempre, os jovens 
que hoje chegam estão a construir, 
e as dinâmicas, claramente, são 
outras.

Abaixo o feudo. E parem de ani-
quilar sonhos desta geração com 
vossas intermináveis cobranças. 
As brigadas de anticorrupção não 
devem focalizar apenas suas in-
tervenções em grandes cidades, os 
bairros de expansão estão cheios 
de focos de corrupção e alguém 
precisa de investigar isto. Os tais lí-
deres devem claramente esclarecer 
para onde é que levam o dinheiro 
que cobram aos jovens, porque 
nos cofres do estado nunca entrou. 
E por favor, deixem os jovens, vale 
antes lobolar suas esposas do que 
um simples quinze por trinta.

Vamos todos combater a 
COVID-19.

·        Fique em casa;
·        Use a máscara;
·        Lave as mãos com água e 

sabão;
·        Mantenha o distancia-

mento físico, e acima de tudo seja 
responsável.

Líderes locais “obrigam” jovens a lobolar terrenos!
D&F Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org
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É uma notícia com sabor 
amargo. No primeiro semestre 
do ano em curso assistiu-se a 
uma redução de acidentes de 
viação. Comparada aos dados de 
2019, a queda representa 17%. 
Um dado animador, entretanto 
ofuscado pela subida do núme-
ro de óbitos. O cenário revela, 
pelo menos em teoria, que os 
sinistros têm sido cada vez mais 
graves.

Segundo o porta-voz, Joel 
Manhiça, só no primeiro trimes-
tre do ano corrente houve registo 
de 452 casos de acidentes de via-
ção, número ligeiramente abaixo 

dos 510 do igual período do ano 
passado. Entre os sinistros mais 
fatais do ano em curso, há a as-
sinalar o ocorrido há semanas, 
no distrito de Boane, província 
de Maputo, que resultou em 10 
óbitos.

Dados da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) indicam 
que, a nível mundial, a maioria 
dos acidentes de viação envolve 
jovens, camada social considera-
da força impulsionadora para o 
desenvolvimento das nações, e 

O porta-voz da Asso-
ciação Moçambicana 
para as Vítimas de 
Segurança Rodoviá-

ria (AMVIRO), Joel Manhiça, 
acredita que a vigência do estado 
de emergência no país (dura há 
já seis meses), criou, nas estra-
das, um ambiente propício para 
a ocorrência de sinistros rodoviá-
rios. Entende Manhiça que, com 
as vias de acesso vazias, os auto-
mobilistas abusaram do consu-
mo de álcool e negligenciaram as 
regras de trânsito. Ainda assim, o 
índice de acidentes caiu em 17% 
quando comparado ao primeiro 
semestre do ano passado. Mas há 
mais mortes.

Reduz número de acidentes de viação mas 
óbitos aumentam

Publicidade

Texto: Hélio de Carlos
Fotos: Albano UahomeD&F que é, ao mesmo tempo, a maior 

responsável pela interrupção de 
sonhos na via pública.

AMVIRO preocupada

A Associação Moçambica-
na para as Vítimas de Acidentes 
Rodoviários está convicta de que 
acidentes “não são fenómenos 
naturais”, sendo que, na maior 
parte das vezes, garante o porta-
-voz da agremiação, resultam de 
comportamento negligente por 
parte dos condutores.

‘‘Há uma percepção qua-
se que generalizada de que se a 
estrada está vazia, devo andar 
de qualquer maneira, sem res-

peitar as normas de trânsito. É 
um comportamento perigoso, 
sobretudo quando associado ao 
consumo do álcool. Isso preo-
cupa-nos bastante’’, explicou 
Manhiça.

A AMVIRO entende que 
comportamentos acima descri-
tos intensificaram-se sobretudo 
nos primeiros meses do estado 
de emergência. Baseado na mes-
ma lógica, a fonte explica que 
grande parte dos acidentes de 
grande impacto tem ocorrido 

no período da madrugada: ‘‘isto 
porque todo condutor pensa que 
está sozinho na estrada e excede 
a velocidade’’, repisou.

Joel Manhiça garante, por 
outro lado, que a associação que 

representa vai continuar a tra-
balhar para mitigar os efeitos 
físicos e psicológicos dos aci-
dentes. ‘‘Em algum momento, 
essas pessoas (as vítimas) acham 
que já não podem exercer al-

gumas actividades que vinham 
exercendo e o nosso trabalho é 
incentivá-las”, frisou, para de se-
guida acrescentar que também 
há casos em que as vítimas preci-
sam de uma assistência jurídica.

Exemplo de um acidente de viação

Joel Manhiça, porta-voz da AMVIRO
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Informações na posse do 
Dossiers & Factos dão conta que 
o Conselho Municipal da Vila da 
Manhiça informou a população 
sobre as demarcações de espaço 
três dias antes da acção. Sucede 
que boa parte das famílias já tinha 
investido os poucos recursos que 
tem para fazer machambas.

Numa altura em que o gover-
no do dia afirma ter na agricultura 
a sua grande aposta para vencer a 
pobreza, Luís Munguambe, edil da 
Manhiça, é acusado de contrariar 
essa directiva.

Ao que apuramos, a popula-
ção já tinha investido em tempo e 
força para fazer a lavoura naqueles 

espaços. Alguns optaram por gas-
tar dinheiro a pagar terceiros para 
limparem os espaços e há, inclusi-
vamente, quem já tinha feito a se-
menteira. Indiferente a tudo isso, o 
Município limpou tudo como se 
nada fosse, prejudicando aqueles 
agricultores.

“Estamos a ser violentados por 
quem devia nos proteger. Se há 
algum plano de governação, por-
quê não nos avisou antes? Devia 
ter nos dito para pararmos com 
as plantações porque eles querem 
organizar estes espaços para uma 
certa actividade. Mas só vieram há 
poucos dias para dizer ‘não plan-
tem porque nós queremos passar 
uma pá-escavadora’. Assim é para 

A população de Tsat-
se, no Município da 
Manhiça, denuncia 
a destruição de suas 

plantações cujo protagonista 
são as autoridades municipais. 
O Município é acusado de não 
dialogar com a população e de 
agir à margem das leis. São ter-
ras que já estavam ocupadas e as 
pessoas usavam-nas para a prá-
tica da agricultura. Por isso, em 
condições normais, o Município 
devia ter avisado em tempo útil, 
o que, segundo os agricultores, 
não aconteceu.

Edilidade acusada de destruir machambas
  Não houve pré-aviso e as máquinas já estão a “varrer” plantações

Texto: Lídia CossaD&F

Publicidade

CRESCE ONDA DE DESCONTENTAMENTO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DA MANHIÇA

fazermos o quê? Foram eles pró-
prios que disseram para cultivar-
mos e garantir o autosustento, e já 
estão a nos tirar das machambas 
sem mais nem menos, assim não 
pode”, lamentam os queixosos, que 
não quiseram ser identificados.

Condenam, principalmente, o 
facto de os terem deixado prosse-
guir com as plantações para depois 
destruir tudo. “Não é fácil acordar 
e ir a machamba, e do dia para 
noite te dizerem para não plantar 
porque eles querem limpar. Estão 
a passar uma pá-escavadora em 
cima das nossas plantações, isso é 

mau.”
“Foi na terça-feira que nos 

disseram que podíamos ir a ma-
chamba, mas que já não era para 
semear porque querem meter as 
máquinas. Mas a maior parte já 
estava a semear e ainda não ger-
minou. Gastamos dinheiro e tem-
po a lavrar aqueles espaços, quem 
vai nos ressarcir o dinheiro que 
gastamos?’

“Não varemos nenhuma 
machamba”

Contactado pela nossa repor-
tagem, Luís Munguambe, Edil 
da Manhiça, desdramatizou o as-
sunto e disse que a população foi 
previamente avisada sobre as de-

marcações que estão a acontecer. 
Mais do que isso, garante que foi 
consensual.

“É uma zona urbana e todos 
concordaram com as demarcações 
porque querem água e energia. 
Nós, simplesmente, estamos a or-

ganizar a parte sem machambas, 
onde há machambas, não mete-
mos as máquinas. Essas pessoas 
que estão a dar essas informações 
são agitadoras, nem conhecem 
Manhiça e estão a concorrer para 
a nossa vila não crescer, mas nós 

não vamos deixar de trabalhar.”
O edil acrescenta que “a popu-

lação concordou com o que esta-
mos a fazer porque quer ver a vila 
crescer, não vamos deixar de tra-
balhar por causa de pessoas men-
tirosas que querem retardar o cres-
cimento da Manhiça”, rematou.

Segundo o edil, os verdadeiros 
agitadores são aqueles que têm 
água e energia nas suas comunida-
des e não querem ver outros bair-
ros crescerem. “Não há macham-
ba nenhuma que o município 
limpou. Estamos a trabalhar com 
espaços limpos, onde há macham-
ba passamos, não podemos passar 
máquinas por cima das plantações 
da nossa população”.

Quanto à acusação de falta de 
aviso prévio, Munguambe diz ser 
falsa. “No ano passado houve duas 
reuniões. Este ano, a primeira foi 
no dia 16 de Julho, a outra a 19 de 
Agosto e a terceira no dia 1 de Se-
tembro. Falamos do parcelamento 
daqueles espaços e da abertura de 
vias de acesso.”

Destruição de machambas

Luís Munguambe,  Edil da Manhiça
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Horta nos quintais prejudica agricultores 
no vale do Infulene
A pandemia da Co-

vid-19 tem se re-
percutido de forma 
notória na vida dos 

cidadãos. Com as escolas fecha-
das e muitos contratos laborais 
suspensos, há cada vez mais 
gente que se vê obrigada a ficar 
em casa. Alguns encontram na 
horta doméstica uma forma de 
“sacudir” a crise. Uma crise que, 
por sua vez, se instala no seio 
dos agricultores do vale do In-
fulene, local que abastece quase 
toda a cidade de Maputo.

Desde Março, altura em que 
foi decretado pela primeira vez 
o estado de emergência no país, 
muita coisa mudou e novos há-
bitos foram adquiridos. Entre 
eles, a prática da horta domés-
tica. Os quintais estão orna-
mentados de verde. O verde da 
esperança em dias melhores. O 
mesmo verde que, no vale do 
Infulene, representa desespero.

“A maioria das pessoas para-
ram de trabalhar e veio comprar 
viveiros para fazer a própria 

DUAS FACES DA MESMA CRISE

horta”, explica Carlitos Vilancu-
los, um dos camponeses no vale 

do Infulene.
 Vilanculos conta que ele 

próprio tem uma história si-
milar: “Estava a trabalhar, mas, 
com esta pandemia, manda-
ram-me parar. Dizem que não 
há dinheiro”, revela. Vilanculos 
prestava serviços numa igreja, 
algures no município da Mato-
la. Foi dispensado há três meses. 

Desde então, confia somente 
nos 78 canteiros de alface e cou-
ve, para pagar a renda da casa 
e sustentar os três filhos, todos 

menores.
O decréscimo no volume de 

vendas já pesa nas contas finais. 
Se antes da pandemia a fatura-
ção mensal de Carlitos rondava 
os 14 mil meticais, agora bai-
xou drasticamente. “Fazer cinco 
mil meticais já é difícil”, revela 
Vilanculos.

A área de cultivo do jovem 

faz fronteira com a de Aida 
Wilson, uma mulher idosa, que 
também diz sentir os efeitos 
económicos da crise. “Já não 

aparecem como antes [os clien-
tes], por isso já não há dinheiro. 
Os poucos que compram pagam 
100 a 150 meticais”, lamenta. Em 
tempos considerados normais, 
o canteiro de alface não é ven-
dido por menos de 200 meticais.

De resto, a situação é tão 
grave que levou a mulher, com 
duas filhas e uma neta, a tomar 

medidas drásticas. “Eu já nem 
tenho trabalhadores, estou a 
sofrer sozinha. Já não tinha di-
nheiro para os pagar.”

Texo: RedacçãoD&F

“Já não aparecem como 
antes [os clientes], por 
isso já não há dinheiro. 
Os poucos que 
compram pagam 100 a 
150 meticais.

Carlitos Vilanculos, camponeses no vale do Infulene
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Princípio de rotatividade nos mercados 
é outro mal

Uma coincidência infeliz

Aida Wilson, que teve de ab-
dicar de parte de sua extensão 
de cultivo (alienou 50 canteiros) 
devido à crise, está ciente de que 
a baixa procura é consequência 
directa da produção caseira de 
hortaliças, mas também encon-
tra outras razões para o mau 
momento.

“Nos mercados, há agora o 
princípio da rotatividade, devi-
do à necessidade de garantir o 
distanciamento social. Tudo isso 
acabou provocando muita que-
bra para nós”, explica.

Neste aspecto em particular, a 
mulher, que explora a fertilidade 
do vale do Infulene desde 1977, é 
secundada por João Tchukelane, 
outro “veterano” na actividade.

Os produtores daquela que é 
considerada a “principal cintura 
verde” da capital moçambicana 
não têm dúvidas de que as res-
trições impostas pelo estado de 
emergência constituem a prin-
cipal fonte da crise que enfren-
tam. Contudo, consideram que 
a situação seria bem menos crí-
tica se não fosse inverno.

Moisés Rodrigues, um ex-
-funcionário da empresa Portos 
de Moçambique, explica que 
“nestes dias (de inverno) o im-
pacto da concorrência é maior, 
até porque os pequenos agricul-
tores são os que mais baixam os 
preços”.

Mais do que o levantamen-
to das restrições, a grande es-
perança reside na chegada do 
verão, altura em que deverá 

“O maior problema está nos 
mercados. Com a postura cama-
rária, as pessoas viram-se obri-

gadas a sair, ficaram sem lugar 
(bancas) para vender”. Com esta 
campanha de “fica em casa”, era 

suposto que houvesse mais saída, 
“porque toda a gente estaria vira-
da para a venda”, acrescentou.

Apesar dos prejuízos, 
Tchukelane, que preside a As-
sociação “Sombra da Enxada”, 
compreende a acção da edilida-

de. “Em qualquer parte do mun-
do, a venda acontece nos mer-
cados. Mas veja o que acontece 

aqui, vende-se pão na rua. Mas 
pão tem que estar na padaria. É 
como hortícolas, devem ser ven-
didas no lugar certo”, conclui.

ocorrer a queda da produção 
para os pequenos agricultores 
que não tenham capacidade de 

empregar mão-de-obra, porque 
no verão se exige muito traba-
lho de rega.

Baseado na mesma premis-
sa, João Tchukelane também 
antevê dias difíceis para quem 

cultiva hortaliças em casa. “No 
tempo de verão, ninguém vai 
continuar a produzir nas casas. 
Como se profetizasse, afirma 
que todas as hortas feitas em re-
sidências vão secar, porque nem 
água para a rega terão, quando 
nós aqui temos água nas valas”.

 Com 11 trabalhadores na 
sua folha salarial, o líder da 
“Sombra da Enxada” diz que 
ainda não lhe passou pela ca-
beça despedir ninguém, porque 
“um trabalhador é como um ir-
mão ou um filho”.

Desde a alface ao repolho, 
o vale do Infulene produz uma 
grande variedade de produtos 
hortícolas. Nele se abastecem 
os principais mercados e super-
mercados da cidade de Maputo, 
e não só.

“Nos mercados, há agora o 
princípio da rotatividade, devido 
à necessidade de garantir o 
distanciamento social. Tudo isso 
acabou provocando muita quebra 
para nós.

Moisés Rodrigues, ex-funcionário da empresa Portos de Moçambique

 João Tchukelane, presidente da associação sombra da enxada
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“Não há restrição de consumo do pescado em 
Moçambique”

Augusta Maíta, minis-
tra do Mar, Águas 
Interiores e Pescas, 
disse há dias, em Ma-

puto, durante a 32ª Sessão do 
Conselho de Ministros, que não 
há nenhuma restrição de con-
sumo do pescado no território 
moçambicano devido ao surto 
de doença nos peixes no vizi-
nho Malawi. No mesmo evento, 
e ligado ao sector de pescas, o 
Conselho de Ministros aprovou 
decretos específicos para regu-
lamentar a actividade.

A ministra do pelouro ga-
rante que não há nenhuma indi-
cação de que o vírus que causa 
doença nos peixes esteja no ter-
ritório nacional, daí que não há 

nenhuma restrição de consumo 
do pescado no território mo-
çambicano. Contudo, os níveis 
de controlo e prevenção devem 

A AFIRMAÇÃO É DA MINISTRA DO MAR ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

Texto: RedacçãoD&F

se manter altos.
“Não há nenhuma indicação 

de que o vírus que causa doen-
ça nos peixes esteja no território 
nacional. Não há nenhuma res-
trição de consumo do pescado 
no território moçambicano”, 
afirmou a fonte, para depois sus-
tentar que este é um vírus antigo 
e que já ocorreu noutros países 
da Europa e da Ásia. Normal-
mente, está associado às baixas 
temperaturas.

A ministra explicou que o 
Conselho de Ministros apreciou 
a informação relativa a eclosão 
de um surto de uma doença no-
tificada pela SADC, a 7 de Agos-
to de 2020, que ocorreu no dis-
trito de Ntchindji, em território 
malawiano.

Informações avançadas pela 
governante dão conta que se tra-

ta de um surto que causa doença 
nos peixes e é causado por um 
fungo responsável pela alta mor-
talidade de peixes em cativeiro.

Maíta afirma que, por se 
tratar de uma informação de 
declaração obrigatória por par-
te da Organização Mundial da 
Saúde Animal, foi reportada. A 
circunstância de Moçambique 
fazer fronteira com o Malawi 
obriga a que as autoridades na-
cionais tomem as medidas de 
prevenção, com vista a evitar 
que o surto surja em território 
nacional.

Entretanto, a ministra avan-
ça que, até ao momento, o sector 
que dirige tomou, entre outras 
medidas, a decisão de dar a co-
nhecer a informação, sobretudo 
para as províncias cujas bacias 
hidrográficas ficam próximas 

do Malawi, especificamente a 
província do Niassa, Zambézia 
e Tete, para que tomem acções 
preventivas e mantenham a vigi-

lância epidemiológica.

Aprovados decretos que 
regulamentam pesca marítima

Ainda no sector das pescas, o 
Conselho de Ministros aprovou 
decretos específicos para regu-
lamentar a actividade pesqueira.

O porta-voz do governo Fi-
limão Suaze, anunciou que o 
primeiro Decreto aprova o Re-
gulamento da Pesca Marítima 
(REPMAR) e revoga o Decreto 
n.º 43/2003, de 10 de Dezembro.

Suazi, disse que este regu-
lamento estabelece os procedi-
mentos administrativos, espe-
cificações técnicas das artes e 

tecnologias de pescas decorren-
tes da dinâmica que o sector das 
pescas regista, e define medidas 
de conservação dos ecossiste-

“Não há nenhuma indicação 
de que o vírus que causa 
doença nos peixes esteja 
no território nacional. Não 
há nenhuma restrição de 
consumo do pescado no 
território moçambicano.

mas marinhos face aos desafios 
do Estado na área das pescas, em 
matéria de ordenamento da pes-
ca artesanal e introduz a proibi-
ção da pesca com recurso ao uso 
da rede de arrasto.

O porta-voz daquele ór-
gão, anunciou que também foi 
aprovado o Decreto que aprova 
o Estatuto Orgânico da Autori-
dade Reguladora de Águas, IP 
(AURA, IP) e revoga o Decreto 
n.º 74/98, de 28 de Dezembro.

Segundo Filimão Suaze, a 
AURA, IP é um instituto público 
regulador e fiscalizador do servi-
ço público de abastecimento de 
água e saneamento, adoptado de 
personalidade jurídica, autono-

mia administrativa, financeira e 
patrimonial, com sede em Ma-
puto e exercendo a sua activida-
de em todo o território nacional.

 Augusta Maíta, Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas

Filimão Suaze, Porta – voz do Conselho de Ministros
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Júlio Parruque afirma: “não estamos aqui para 
vos calar a boca”
O governador da pro-

víncia de Maputo 
proferiu estas pa-
lavras na tarde da 

passada quarta-feira, aquando 
da visita que efectuou as instala-
ções da “ST Projectos e Comu-
nicação”, empresa proprietária 
dos jornais Dossiers & Factos e 
o Dossiers Económico.

Na ocasião, Parruque saudou 
a direcção editorial do jornal, na 
pessoa do seu director, Serôdio 
Towo, pela oferta de um com-
putador ao “Canal de Moçambi-
que”, em solidariedade para com 
aquele órgão de comunicação 
social que recentemente foi alvo 
de destruição da redacção por 
indivíduos ainda desconhecidos.

Para o dirigente, as liberda-
des de expressão e de imprensa 
não devem ser postas em causa, 
daí a importância de órgãos de 
informação privados. De resto, 
Júlio Parruque entende que a 
importância deste sector (comu-

nicação social) não se resume a 
provisão da informação. “Mo-

çambique precisa de jornais pri-
vados, não só por uma questão 
de diversificação de fontes, mas 
também pelos postos de empre-
go que eles criam. Estão aqui jo-
vens a trabalhar”, salientou.

Em tempos da pandemia do 
Coronavírus, o “condutor dos 
destinos” da província de Ma-
puto elogiou a organização do 
Dossiers & Factos e afirmou que 

“estou surpreso com os níveis de 
organização da vossa redacção, 

incluindo os aspectos de higie-
ne e o tipo de equipamento que 
usam”.

Falando aos colaboradores 
da ST Projectos, Parruque disse 
contar com a colaboração do se-

manário para “colorir o ambien-
te na província”, sublinhando 

que Dossiers & Factos é como 
“o sol”, para o qual não é preci-

so olhar para constatar o brilho. 
Redacção 

Publicidade

“Moçambique precisa de 
jornais privados, não só por 
uma questão de diversificação 
de fontes, mas também pelos 
postos de emprego que eles 
criam. Estão aqui jovens a 
trabalhar.

EM VISITA AO DOSSIERS & FACTOS
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Solar Works defende a redução das taxas, 
incluindo o IVA

A Solar Works é uma empre-
sa fornecedora de equipamentos 
que garantem a produção de 
energia solar, e tem como merca-
do preferencial as comunidades 
onde a rede da EDM.EP não faz 
cobertura.

Miguel Sottomayor, director-
-geral desta empresa, em en-
trevista ao Dossiers & Factos, 
defende que só com a redução 
dos impostos sobre as taxas de 
importação da matéria-prima, 
assim como o IVA, é que será 
possível a venda dos equipamen-
tos a preços baixos.

A Solar Works nasce depois 
de seus mentores constatarem 
que a maioria da população do 
continente africano usa diferen-
tes fontes de energia, que, no fi-
nal das contas, são prejudiciais 
à saúde humana, daí que surge 
a ideia de se desenvolver um 
sistema solar denominado “Pico 
Solar”.

Baixa taxa de electrificação foi 
o “trampolim” 

Foi assim que, em 2016, a 
empresa teve a oportunidade de 
desenvolver um produto mais 
avançado, mas, para isso, devia-
-se identificar um país em África, 
e Moçambique foi um dos desti-
nos escolhidos, porque a maio-
ria das comunidades não tinha 
acesso à energia eléctrica da rede 
nacional.

 Segundo a fonte, o projecto-
-piloto foi lançado nos distritos 
da Matola e Manhiça, e visava 
aferir a capacidade que os po-
tenciais consumidores teriam 
em termos de pagamento, tendo 
se concluído que, em média, a 
mensalidade aceitável é de 500 
meticais.

A fonte entende que a Solar 
Works, através do produto que 
fornece ao mercado, está a con-
tribuir para o uso de energias 
limpas e renováveis, colaboran-
do, desta forma, para a boa saúde 

do planeta terra.
Explica que estas energias 

limpas e renováveis, basicamen-
te, são fruto do aproveitamento 
dos recursos naturais que a terra 
oferece à humanidade, tais como 
o vento, a luz solar e outros que 
acabam sendo transformados em 
energia.

“Somos solução provisória 
para uns e definitiva para 

outros”

 Sottomayor diz que quan-
to mais energias limpas, menos 
energia prejudicial à saúde e ao 
ambiente será usada, fazendo 

alusão ao combustível lenhoso, 
ao carvão vegetal, petróleo e gás, 
que, segundo ele, poluem o am-
biente e contribuem significati-
vamente para que no mundo haja 
actualmente centenas de milha-
res de pessoas que morrem por 
conta de doenças respiratórias, 
incluindo infecções pulmonares.

A fonte reconhece que o pro-
duto por eles fornecido é one-
roso para os consumidores, mas 
justifica que os elevados custos 
têm a ver com o tipo de investi-

mento que é feito para a aquisi-
ção dos equipamentos que gerem 
a energia.

“Somos solução provisória 

para alguns, e definitiva para ou-
tros.” É assim que entende Sotto-
mayor, que explica que, “se um 
cliente deixa de ser nosso porque 
a EDM chegou, ficamos felizes, 
porque sabemos que somos a 
solução provisória para alguns, e 
definitiva para outros.”

A fonte desculpa-se dizendo: 
“gostávamos de ser baratos, mas, 
para tal, devíamos ser subsidia-
dos. Repare que o pagamento 
de energias renováveis termina, 
enquanto a energia da EDM está 
sempre sujeita a uma taxa, por 

mais que o cliente não esteja a 
usá-la.”

 A fonte refere que há metas 
para serem atingidas, nomeada-
mente que a maioria das pessoas 
tenham acesso a energias reno-
váveis e limpas, até 2030, daí a 
forte parceria com o Governo e 
outras entidades, para em con-
junto conseguir rapidamente 
atingir este objectivo.

Surgimento de privados 
aumenta expansão da energia

Por seu turno, o Fundo Na-
cional de Energia (FUNAE) 
ressalva que para o quinquénio 
2020-2024, a prioridade será a 
expansão da energia eléctrica 
para os postos administrativos 
das diferentes províncias do país, 
sendo que, até ao momento, es-
tão identificados cerca de 37 pos-
tos administrativos.

Entretanto, o FUNAE consi-
dera ainda que, com o surgimen-

to de novas instituições privadas 
que se dedicam à distribuição e 
instalação de sistemas fotovoltai-
cos nas zonas rurais, aumentar-
-se-á o processo de expansão de 
energia, devendo concorrer para 
o almejado objectivo “de assegu-
rar o Acesso Universal em 2030”. 
Recorde-se que 70% da popula-
ção moçambicana é rural e sem 
acesso à energia eléctrica.

NA ÁREA DE ENERGIAS LIMPAS E RENOVÁVEIS

O director-geral da 
Solar Works em Mo-
çambique, Miguel 
Sottomayor, defen-

de que o Governo deve reduzir 
as taxas de importação do ma-
terial usado naquela indústria, 
assim como o Imposto sobre 
Valor Acrescentado (IVA), por-
que, no fim do dia, quem paga 
a factura cara é o consumidor 
final.

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albano UahomeD&F

“Só com a redução 
dos impostos sobre as 
taxas de importação da 
matéria-prima, assim 
como o IVA, é que será 
possível a venda dos 
equipamentos a preços 
baixos.

Miguel Sottomayor,  director da Solar Works
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Projecto-piloto chinês facilita exportações

Porto da Beira recebe primeiro navio 
de pesca após reabilitação

A Administração Ge-
ral das Alfândegas 
da China, anunciou 
no mês passado o 

lançamento de um projecto-
-piloto para um sistema prefe-
rencial de certificação de ori-
gem para comércio com países 
em desenvolvimento, escreve o 
Macauhub.

Após reconstrução, o 
maior porto de pes-
ca do país, na cidade 
da Beira, capital da 

província de Sofala, recebeu re-
centemente o primeiro navio de 
pesca, um barco que transpor-
tava 500 toneladas de carapau, 
avançou o Macauhub, citando o 
Jornal Notícias.

De acordo com aquele ór-
gão, através de um comunicado, 
a Administração revela que o 
sistema vai emitir certificados 
de origem através da Internet 
para o comércio com cinco paí-
ses, incluindo Moçambique, Ti-
mor-Leste, assim como, o Ban-
gladesh, Níger e a Etiópia.

O novo sistema a ser lança-
do no decurso desta semana, 
concretamente no dia 10 de 
Setembro, irá encorajar as ex-
portações de bens vindos destes 
países para a China, os quais 
usufruem de tarifas preferen-
ciais, facilitando o desalfande-
gamento, defendeu a Adminis-

O Director do Porto de Pes-
ca da Beira, António Remédio, 

tração, referenciado pela fonte 
que temos vindo a citar.

O Macauhub avança que, 

em 2015, o Presidente chinês, Xi 
Jinping, anunciou na Cimeira 
Ásia-África, na capital indoné-

sia, Jacarta, uma redução de 97 
por cento nas tarifas aplicadas à 
importação de bens vindos de 

todos os países em desenvolvi-
mento e com relações diplomá-
ticas com a China. Redacção

ENTRE MOÇAMBIQUE E TIMOR-LESTE

referenciado por aquele órgão, 
disse que a embarcação, com 
119 metros de comprimento 
e 4,7 metros de calado, atra-
cou e zarpou sem quaisquer 
contratempos.

“A operação foi um sucesso, 
promovendo a competitivida-
de internacional e regional do 
porto e contribuindo para a 
rentabilidade da infra-estrutu-
ra”, defendeu o responsável.

As novas instalações do 

porto da Beira foram inau-
guradas em Outubro do ano 
passado, após obras de reabili-
tação e ampliação financiadas 
pela China.

Lembre-se que o porto fi-
cou destruído no ano 2000, 
aquando da passagem do ciclo-
ne Eline, sendo que a constru-
ção das novas instalações ar-
rancou em 2016, num projecto 
estimado em US$120 milhões. 
Redacção

O Banco de Moçam-
bique revelou, re-
centemente, que o 
crédito concedido 

pelas instituições financeiras 
nacionais à economia mantém 
a tendência de crescimento. 
Segundo aquela instituição 
financeira, o facto poderá ate-
nuar o desempenho negati-
vo do Produto Interno Bruto 
(PIB), que registou uma queda 
de 3% no segundo trimestre do 
presente ano.

“O crédito ao sector priva-
do continua a incrementar, o 
que espelha a redução da taxa 
de juro de política monetária, 
tendo, entre Maio e Junho, in-
crementado em 2,9%, passan-
do a variação acumulada a ser 
de 7,7%, em Junho, após 6,9%, 
em Maio. 

O Banco de Moçambique 
indica ainda que, em termos 
anuais, o crédito à economia 
registou um acréscimo de 
7,8 para 10,1% em Junho de 
2020”, informa.

A informação consta do 
Relatório de Conjuntura Eco-
nómica e Perspectiva de Infla-
ção, publicado recentemente 
no site do Banco Central. O 

Crédito a economia 
continua a aumentar

documento mostra ainda que 
grande parte dos créditos à 
economia foi em moeda na-
cional, com uma participa-
ção de 8,2 pontos percentuais 
(pp), na variação total, sendo 
o remanescente (de 1,9 pp) 
da componente em moeda 
estrangeira.

Apesar de antever o con-
tínuo crescimento do crédito 
nos próximos meses, a insti-
tuição dirigida por Rogério 
Zandamela adverte que “os 
riscos e incertezas à economia 
nacional mantêm-se elevados, 
a avaliar pelo aumento da dí-
vida pública interna que, em 
Junho último, saiu de 160 135 
milhões de Meticais para 162 
424 milhões de Meticais em 
Agosto passado, um valor que 
equivale a 15,9% do PIB”.
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Moçambique em avanço significativo no 
empoderamento da mulher

Muitos são os debates sobre 
o papel da Mulher na sociedade. 
Actualmente, apesar dos avanços 
da inclusão de género nas agendas 
públicas a nível mundial, parti-
cularmente em Moçambique, as 
mulheres, em razão de seu género, 
continuam com barreiras de equi-
dade, sofrendo violência, dificulda-
des para o acesso a recursos econó-
micos, educativos, espaços políticos 
e de decisão.

A percentagem de ministras 
no país, em cinco anos, passou de 
22.7% para 47.6%. Temos mulheres 
representadas incluindo nos órgãos 
de direcção ao nível da Assembleia 
da República e de outros órgãos de 
soberania, assim como Governo 
Central, e governos provinciais, 
distritais e dos postos administrati-
vos, referiu Nyusi.

“Nas mesmas condições, temos 
mulheres na Educação, na Saúde, 
nas Forças de Defesa e Segurança, 
na Diplomacia, nos partidos políti-
cos, para dizer que temos mulheres 
em todos os sectores, com base na 
sua própria meritocracia e não ape-
nas para fazer estatística”, enume-
rou o PR.

Filipe Nyusi, fez esses pronun-
ciamentos há dias, na província da 
Zambézia, na sua comunicação à 
Nação, por ocasião da visita àque-
la província, onde falou de “opor-
tunidades de emprego, empode-
ramento da mulher e formação 
técnico-profissional”.

Falando da província da Zam-
bézia em concreto, o Chefe do Es-
tado disse que a percentagem de 
mulheres em postos de direcção é 
liderada pelo sector de Registos e 
Notariados, com cerca de 48% de 
directoras distritais, seguida pelos 
membros da Assembleia Provincial 
(38%) e Assembleia da República 
(31%), completada por membros 
do Governo e de representação do 
Estado a todos os níveis.

O Chefe de Estado, explica 
ainda que no sector da Educação, 
a taxa líquida de escolarização da 
rapariga na Zambézia, cresceu de 
92,5%, em 2018, para 93,3%, em 
2019, o que revela melhoria na 
retenção e conclusão. Em 2019, o 
Ensino Superior matriculou 216 
923 raparigas, o correspondente a 
uma realização de 100% e um cres-
cimento de 1%, comparativamente 
a 2018.

Enquanto isso, no sector da 
Saúde, no âmbito da massificação 
da maternidade segura, o sector 
aumentou a cobertura de partos 
institucionais de 71%, em 2014, 
para 87%, em 2019. A mortalidade 
materna infantil baixou de 489 para 
408 em cada100.000 nados vivos.

“Em relação ao acesso a re-
cursos produtivos, emprego e 
empoderamento económico, em 
2019, com vista a proteger a mu-
lher, atribuímos 532 799 títulos do 
Direito de Uso e Aproveitamento 
de Terras (DUATs), dos quais 240 
924 (45.2%) para mulheres. Houve 
um incremento em termos de atri-
buição de DUATs, se tivermos em 
conta que em 2018, apenas 38 452 
foram atribuídos a mulheres”, expli-
cou Nyusi.

No âmbito da redução da vul-
nerabilidade dos grupos popu-
lacionais mais carenciados, com 
destaque para as mulheres chefes 
de agregados familiares, através do 
programa Subsídio Social Básico, 
foram assistidos 442 246 agregados 
familiares, dos quais 291 609 são 
chefiados por mulheres, o corres-
pondente a 65.9%.

Nos programas de Apoio Social 
Directo, foram atendidos 46 666 
agregados familiares, sendo, 27 450 
chefiados por mulheres, o equiva-
lente a 58%; e no âmbito do Pro-
grama de Acção Social Produtiva, 
foram atendidos 127 612 agregados 
familiares, destes, 83 803 são do 
sexo feminino, o correspondente a 
65.6%.

“Como se pode observar, a 
promoção da equidade de género e 
empoderamento da mulher conti-
nua, e em Moçambique, deixou de 
ser um simples lema de trabalho e 

passou a ser uma realidade”, desta-
cou o PR.

A aprovação, em 2016, da Polí-
tica de Emprego foi um marco im-
portante na promoção do emprego 
e empregabilidade dos moçambi-
canos. Essa política veio permitir 
uma melhor articulação de medi-
das estratégicas e harmonizar as 
várias abordagens sobre o sector.

“O nosso objectivo é promover 
a criação de emprego, empregabili-
dade e sustentabilidade do empre-
go, contribuindo para o desenvolvi-
mento económico e social do país 
e bem-estar dos moçambicanos. 
Em virtude do ambiente favorável 
que continuamos a criar, em ter-
mos de inserção laboral, de 2015 
a 2019, criámos 1 894 045 postos 
de emprego, dos quais 465 884 
são mulheres”, explicou o Estadista 
moçambicano.

O Governo já tem em carteira 
sete incubadoras de empreendedo-

rismo juvenil, para os jovens inicia-
rem e desenvolver os seus negócios, 
criando, assim, micro e pequenas 
empresas, em Nicoadala e Queli-
mane, na província da Zambézia, e 
as restantes cinco nas províncias de 
Maputo, Inhambane, Sofala, Nam-
pula, Cabo Delgado e Niassa.

Empoderamento da Mulher

Em 2018, aprovou-se a Política 
de Género, para que Moçambique 
seja uma sociedade em que mulhe-
res e homens usufruem de direitos 
e oportunidades iguais, contribuem 
e  beneficiam-se dos processos de 
desenvolvimento.

“À semelhança da Política do 
Emprego, a Política de Género 
baseia-se na Constituição da Repú-
blica, que reconhece igualdade en-
tre homens e mulheres, em todos 
os domínios da vida política, eco-
nómica, social e cultural. A nossa 
política está, igualmente, alinhada 
com vários instrumentos inter-
nacionais, entre eles a Convenção 
das Nações Unidas sobre todas as 
Formas de Discriminação contra 
a Mulher (CEDAW), os Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentável, a 
Agenda 2030 das Nações Unidas e 
o Protocolo da SADC sobre Géne-
ro e Desenvolvimento”, sublinhou 
o PR.

O ano de 2019 foi marcante em 
termos de aprovação de legislação 
que promove a equidade de géne-
ro, como a Política de Género e a 
Estratégia de sua Implementação, a 
Política da Acção Social e Estratégia 
de sua Implementação, a Estratégia 
de Segurança Social Básica, o Plano 
Nacional de Acção para o Avan-
ço da Mulher 2018-2024, o Plano 
Nacional de Prevenção e Comba-
te à Violência Baseada no Género 
2018-2021, a Política de Emprego e 
Género e Empoderamento da Mu-
lher, entre outros instrumentos.

O Governo de Mo-
çambique está no 
bom caminho em 
aspectos de envol-

vimento e empoderamento da 
Mulher nos vários sectores da 
sociedade incluído nas áreas de 
tomadas de decisões. O facto, 
foi revelado recentemente pelo 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, na província da 
Zambézia, na sua comunica-
ção à Nação, quando falava das 
“oportunidades de emprego, 
empoderamento da Mulher e 
formação técnico-profissional.” 
Nyusi, considera que o país deu 
passos assinaláveis ao nível da 
região, do continente e no mun-
do inteiro, em termos de empo-
deramento da Mulher. “A nossa 
posição no ranking mundial 
para os indicadores sobre a par-
ticipação da Mulher na política, 
subiu conforme indica o relató-
rio do Fórum Económico Mun-
dial - 15ª edição do Relatório 
Global sobre as Desigualdades 
de Género, no qual foram ava-
liados 153 Países.”

MULHER E SAÚDE 

Texto: Lídia CossaD&F

Mulheres empoderadas

Filipe Nyusi, Presidente da República
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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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Tchumene 1 
| Rua Carlos tembe, 

Parcela Nº 696, Matola 

Localize-nos 

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

Nuit: 401125442

Identi�cação da empresa
A woninga serviços é uma empresa 
Vocacionada na área  de limpezas, 
visando, através dos seus serviços,
garantir um ambiente impecável 
até ao mínimo dos detalhes para 
a satisfação dos nossos clientes.

Jardinagem e outros serviços 

   Lavagem de viaturas

Fumigação e desratização 

Especializados em:

Limpeza geral

Recolha e tratamento de lixo

Prestamos serviços em instituições
públicas, privadas e a residências.

 

SOCIEDADE

APÓS DENÚNCIA DO DOSSIERS & FACTOS

Texto: Lídia Cossa
Fotos: Albano UahomeD&F

PRM salva quatro menores das mãos de 
exploradores

Outros três menores, de 14 
anos de idade, foram resgatados 
no bairro de Xipamanine, na ci-
dade de Maputo. De acordo com 
a Polícia, os três menores foram 
supostamente vendidos por sua 
tia, no distrito de Chókwè, provín-
cia de Gaza, tendo sido resgatados 
pelos residentes de Xipamanine e 
pela Polícia Comunitária local.

Na ocasião, a Polícia deteve 

duas pessoas, sendo que uma de-
las confessou ser recrutador de 
trabalhadores, mas alegou que não 
sabia tratar-se de menores.

Isto acontece semanas depois 
de uma investigação do Dossiers 
& Factos ter denunciado a rota do 
tráfico de menores a partir do inte-
rior da província de Gaza à cidade 
de Maputo, onde são explorados.

O Dossiers & Factos levou a 
cabo uma investigação em alguns 
distritos da província de Gaza, 
onde mostrou, com casos con-
cretos, que numa altura em que 
continua a não haver perspectivas 
para o fim da pandemia, que está 
a arrasar o país e o mundo, há um 
grupo social que continua ainda 
mais exposto ao risco, que é o de 
crianças, que, muitas vezes, são 
empurradas para o comércio in-

A Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique 
(PRM) salvou, há 
dias, quatro menores 

de idade de mãos criminosas, 
na província de Inhambane e ci-
dade de Maputo. A informação 
consta do comunicado semanal 
do Comando Geral da PRM, re-
cebido na nossa Redacção. Um 
dos menores, que tem 8 anos de 
idade, foi resgatado nas proxi-
midades do rio Save, no distrito 
de Govuro, província de Inham-
bane. Na operação, a Polícia de-
teve um indivíduo de 32 anos de 
idade.

formal nas grandes cidades, por 
familiares, pais, mas também por 
exploradores ligados a uma rede 
de tráfico humano.

A investigação do Dossiers & 
Factos refez a rota do tráfico, desde 
as zonas de origem até às cidades, 
onde são submetidas ao trabalho 
exploratório, e trouxe a história 
de muitas crianças e adolescentes 

vítimas da ganância de homens e 
mulheres que enriquecem às cus-
tas do trabalho infantil.

Descrevemos a rota do traba-
lho infantil, escalando algumas 
localidades dos distritos do inte-
rior da província de Gaza, onde 
várias famílias carenciadas fazem 
“contratos verbais” com pessoas a 
quem entregam seus filhos, com a 
promessa de poderem prosseguir 
os estudos nas principais cidades, 
com destaque para Maputo.

Entretanto, chegados ao des-
tino, os menores são obrigados a 
entrar para o sector de trabalho 
informal, para o seu sustento e 
das famílias de acolhimento, mui-
tas vezes vivendo em condições 
deploráveis e sem remuneração 
justa.

Arrancadas de suas famílias 

com a promessa de continuarem a 
estudar, as crianças, apesar de es-
tarem ainda em idade escolar, na 

maior parte entre os 7 e 16 anos de 
idade, são privadas do direito de 
ir à escola, passando a dedicar-se 

exclusivamente ao trabalho do-
méstico ou ao comércio informal, 
muitas vezes excedendo as horas 
normais de trabalho.

Não obstante os inúmeros ris-
cos a que são expostas, nomeada-
mente o de serem atropeladas, tra-
ficadas, violentadas ou contraírem 
doenças contagiosas, com desta-
que para a Covid-19, grande parte 
delas sai de casa às 5:00 horas da 
manhã e só regressa no início da 
noite, após terminar a venda dos 
produtos. Como se tal não bastas-
se, no fim do mês, o mísero salário 
é enviado aos seus pais ou familia-
res, na província de onde a criança 
procede.

Após a denúncia do nosso Jor-
nal, a PRM desencadeou e salvou 
parte desses menores, que são ar-
rancados de seus pais ou mesmo 
vendidos por familiares para a ex-
ploração nas grandes cidades.
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Inaugurado a 23 de Abril de 
2011, o ENZ é, até o momento, o 
maior parque desportivo nacional. 
Projectado para acolher partidas 
de futebol e provas de atletismo, 
o empreendimento é parte de 
um enorme complexo desportivo 
que inclui, também, uma piscina 
olímpica. 

Há meses, o estádio, com ca-
pacidade para acolher 42 mil es-
pectadores sentados, foi alvo de 
uma inspecção movida pela Con-
federação Africana de Futebol 
(CAF). No seu relatório, o orga-
nismo que rege o futebol africano 
deu conta de alguns aspectos que, 
no seu entender, deviam ser me-
lhorados, entre eles destacam-se 

Em entrevista ao Dos-
siers & Factos, o Secre-
tário do Estado de Des-
portos, Carlos Gilberto 

Mendes, esclarece que o Estádio 
Nacional do Zimpeto (ENZ) 
está em boas condições em ter-
mos de infra-estruturas. Carlos 
Gilberto Mendes acrescenta que 
a parte interna do estádio está 
melhorada e que está prevista, 
ainda para este mês, a reabilita-
ção de “boa parte” da vedação.

‘‘Estádio Nacional de Zimpeto está em 
óptimas condições’’

“Nós entanto que sociedade temos deveres e 
responsabilidades”

DESPORTO

as condições do piso (relvado) e a 
iluminação. 

Para o Secretário do Estado 
do Desporto, não há motivos para 
alarme. Carlos Gilberto Mendes 
minimiza e explica que a cada ano 

O único aspecto por melho-
rar, segundo Mendes, é a ilumi-
nação, sendo que, do momento, a 
direcção do estádio aguarda pelo 
material que está em falta, subli-
nhando que o mesmo será for-
necido por um parceiro indicado 
pelo Governo Chinês, no quadro 
da assistência técnica a que o es-

que passa a CAF realiza inspec-
ções do género e sugere sempre 
um ‘‘upgrade’’ aos países, como 
forma de melhorarem as suas in-
fra-estruturas desportivas.

A nossa fonte dramatiza as 

conclusões da Confederação Afri-
cana de Futebol. Mendes conside-
ra que, sendo o Estádio Nacional 
de Zimpeto palco de vários even-
tos de massas, é normal que, de 
vez em quando, tenha o relvado 

em estado menos bom. O dirigen-
te defendeu, durante a conversa, 
que aquela infra-estrutura está em 
muito boas condições, e que se 
não estivesse a ser gerido correcta-
mente, não teria as condições que 
tem, em termos de conservação. 

‘‘Há estádios de outros países 
que não têm a capacidade que o 
nosso tem e nem condições que 
este apresenta, mas passaram na 
inspecção. Por exemplo, o estádio 
da Guiné-Bissau não tem o poten-
cial que o nosso tem, para dizer 
que as exigências vão de acordo 
com o potencial de cada estádio’’, 
esclareceu o dirigente.

Segundo o Secretário do Esta-
do do Desporto, a CAF assinalou 
a necessidade de melhorar aspec-
tos normais, como o relvado ou a 
condição da luz, mas a sua visita 
foi movida por interesses maiores: 
inteirar-se das condições do está-
dio para acolher eventos desporti-
vos no contexto da covid-19.

Mendes garante que todas as 
melhorias possíveis serão feitas 
e avançou exemplos de algumas 
acções já implementadas, como 
são os casos da reposição de uma 
parte das bancadas que cedeu, 
melhoramento dos balneários, e 
ainda adiantou que boa parte da 
relva já foi trocada.

AFIRMA GILBERTO MENDES

Texto: Hélio de Carlos
Fotos: Albano UahomeD&F

Carlos Gilberto Mendes, Secretário do Estado do Desporto

tádio tem direito. 
“O material para a reabilita-

ção de vedação e dos portões, que 
estão caídos, também está a cami-
nho, e com ele pretende-se substi-
tuir uma boa parte da actual pro-
tecção, dando como prioridade a 
parte traseira do estádio, pois é a 
que se encontra em pior estado.

Mendes acrescentou ainda 
que o estado da rede de vedação 
justifica-se pelos actos de vanda-
lismo de alguns espectadores, que 
frequentam o local: ‘‘há, também, 
a questão do ferro que é rouba-
do, lâmpadas, projector e não se 
pode culpar o estádio, pois este 
foi construído para ser conserva-

do por nós’’, desabafa.
“Quero aproveitar esta opor-

tunidade para apelar a todos 
para que se empenhem na con-
servação daquela infra-estrutura, 
que afinal de contas é um grande 
ganho para o país.” ‘‘Não se vê 
um empreendimento como este 
todos os dias e se não tivéssemos 
esse estádio, e uma piscina da-
quela magnitude, seríamos um 
país mais pobre. Temos grandes 
infra-estruturas e temos que tirar 
proveito disso’’, disse o Mendes. 

Mendes entende que o Esta-
do moçambicano fez sua parte 
ao construir um estádio daquela 
grandeza e colocar lá a pista de 
atletismo, assim como a piscina 
de natação, pelo que cabe ao mo-
vimento associativo do país fazer 
o uso correcto das instalações.

Quando questionado sobre o 
porquê de não haver competições 
de natação e de atletismo no pe-
ríodo nocturno, o antigo nadador 
esclareceu que o Estado não é o 

responsável por organizar cam-
peonatos. Esta responsabilidade, 
atira Mendes, “é das federações e 
associações”.

Entre os desportistas, há 
quem sugira a alienação do “com-
plexo de Zimpeto” a entidades 
privadas. Gilberto Mendes pro-
blematiza: ‘‘nós temos um para-
doxo. Quando a coisa é pública 
queremos que seja privada e vice-
-versa, e, de certeza, se a piscina 
fosse privada diriam que o Estado 
construiu uma piscina e deu à um 
clube”

Aliás, a nossa fonte relembrou 
que há um clube de natação de 
Zimpeto que funciona no local e 
que não consegue fazer a manu-
tenção da piscina. O que se tem 
feito neste momento é preparar o 
memorando da gestão da piscina 
para a Federação Moçambicana 
de Natação, esta, por sua vez, vai 
encaixar todos os clubes, associa-
ções e os núcleos para que pos-
sam fazer o uso. 
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O comboio da marrabenta
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De corista a uma carreira galardoada
Dona de uma voz 

contagiante e um 
percurso artístico 
brilhante, Tchakaze 

é um nome incontornável en-
tre os fazedores de “afrofusion” 
em Moçambique. Na presente 
entrevista, fala-nos do seu per-
curso até aos grandes palcos e 
de como a mãe foi “um grande 
suporte” para que ela se manti-
vesse firme na carreira.

Teve uma infância marcada 
por momentos complicados, no 
bairro de Malhazinhe, arredores 
da cidade de Maputo. Tinha ape-
nas nove anos quando perdeu o 
pai, tendo ficado sob cuidados ex-
clusivos da sua mãe. Passaram por 
várias necessidades, mas Tchakaze 
nunca deixou de ser feliz. Afinal, 
sua mãe esteve sempre presente 
na sua vida, dando sempre o seu 
melhor. 

“A minha mãe é tudo para 
mim, é a minha razão de ser e 
de existir. Tudo o que sou hoje é 
graças a ela, sempre me apoiou. 
Comecei a andar pelos palcos 
muito nova e ela nunca me impe-
diu, obrigou-me a fazer uma pro-
messa: que eu nunca deixaria de 
estudar e não me ia envolver com 
drogas. Por sua vez, em troca dis-
so, ela ficaria ao meu lado”, conta.

A mãe recorria à agricultu-
ra para sustentar a família, mas 
Tchakaze nunca foi de ficar de 
braços cruzados. Enquanto sua 
progenitora se dirigia à macham-
ba, a nossa entrevistada ficava 

em casa a vender tomate. Apesar 
desta responsabilidade prematu-
ra, conseguia tempo para brincar 

com outras crianças. Xitxuketa, 
mathokozana e zotho estavam en-
tre as diversões preferidas.

O percurso musical

“Se queres ser bom, junta-te 
aos bons”. Cedo, Teresa da Graça 
Rangel Semende, nome de registo 
de Tchakaze, parece ter aprendido 
esta lição. Aos 17 anos de idade, 
subia ao palco pela primeira vez, 
como corista do músico sul-afri-
cano Penny Penny. No mesmo 

concerto actuaram as irmãs Do-
mingas e Belita e a conceituada 
banda OmbaMô.

Em 2014, decide avançar para 
o estúdio para registar os seus 
trabalhos à solo. “Nkata” e “Don-
guisa” foram os temas escolhidos 
para abrir a nova etapa da ainda 
curta, porém gloriosa carreira. Os 
dois sons valeram-lhe três distin-
ções nos anos subsequentes: No 
mítico “Ngoma Moçambique”, da 
Rádio Moçambique, arrecadou os 
prémios “revelação” (2015) e “me-
lhor voz” (2016). Já na rádio 99FM 
ganhou o prémio de melhor can-
ção, com a música Nkata (2014). 

O ano de 2019 ficou marcado 
pelo lançamento do seu primeiro 
trabalho discográfico, intitulado 

Tchukela, álbum com 12 temas 
gravados ao vivo. No mesmo 
ano, esteve em Macau (China), 
na companhia da Banda Timbila 
Muzimba.

Ao longo da sua carreira, a 
jovem cantora partilhou palcos 
com grandes artistas nacionais e 
estrangeiros, com destaque para 
Penny Penny, Aniano Tamele, Yo-
landa Kakana, Deltino Guerreiro 
entre outros. 

“Afrofusion” no sangue

Tchakaze tem no afrofusion o 
seu estilo musical favorito. Trata-
-se de uma fusão do afro com 
outros géneros. É neste registo 
rítmico que afirma “destacar-se 
mais”. De resto, quem ouve o seu 
“Tchukela” – seu primeiro e até 
agora único álbum – não ousa du-
vidar desta afirmação.

 Não tem banda própria, mas 
adora fazer concertos ao vivo. 
Para tal, recorre à diversas bandas 
da praça, com claro destaque para 
a “banda real”. Na hora de falar de 
suas influências, dois nomes se 
destacam: Ardiles e Jojo Zita. “São 
os artistas que influenciaram posi-
tivamente a minha carreira, foram 
os principais pilares da minha car-
reira”, argumenta Tchakaze, antes 
de fazer um reparo:

“Outro nome que merece des-
taque é o Dr. Joaquim Matavel, 
um psiquiatra que me tem moti-
vado a investigar mais em torno 
da minha profissão e, sobretudo, a 
continuar com os estudos”, acres-
centa. Refira-se que Tchakaze é 

formada em Psiquiatria e saúde 
mental.

A mulher moçambicana na 
música 

À semelhança de quase todos 
os países africanos, Moçambique 
é visto como um país machista, 
facto que concorre para a subal-
ternização da mulher. Para a nos-
sa interlocutora, esse problema 
parece estar ultrapassado na arena 
musical. Tchakaze considera que 
a mulher artista moçambicana 
conseguiu se afirmar na música, 
sendo que algumas chegaram a 
lugares de destaque através dela [a 
música]. Curiosamente, a actual 
ministra da Cultura e Turismo é 
fazedora de música.

A cantora entende que estas 
mulheres são hoje um exemplo 
e orgulho da nossa cultura no 
país e além-fronteiras. Por outro 
lado, Tchakaze defende que, para 
além de transmissora de conheci-
mentos, a música possui poderes 
espirituais.

“A música é um instrumento 
pedagógico. Através dela, a mu-
lher transmite amor, ensina a so-
ciedade e cura almas”, explica. 

Vale lembrar que Tchakaze 
também é activista social para 
saúde e bem-estar emocional.

Sempre com inspiração “em 
tudo o que é belo, em tudo o que 
envolve o amor e paz, em gente de 
bem, na fé, no rico e no pobre, a 
artista já olha para o futuro com 
um objectivo em mente: interna-
cionalizar a carreira.

TCHAKAZE UM PERCURSO FEITO À DEGRAUS

Texto de Albino
 Mahumana

D&F
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“É preciso parar de dar cobertura a líderes africanos 
que roubam votos nas eleições” – AyishaOsori

EUA sancionam Procuradora do TPI

A académica nigeriana 
Ayisha Osori defen-
deu, recentemente, 
que é preciso parar 

de dar cobertura a líderes afri-
canos que roubam eleições ao 
Estado e ao povo, alertando 
para as situações na Guiné-Co-
nacri e Costa do Marfim, escre-
ve o jornal “Minuto ao Minuto”.

Os Estados Unidos 
de América (EUA) 
anunciaram, há 
dias, sanções contra 

a Procuradora do Tribunal Pe-
nal Internacional (TPI), Fatou 
Bensouda, segundo informa-
ções tornadas públicas pelo Jor-
nal de Angola.

Homem invade rádio da polícia e transmite um show incomum

Um homem misterioso con-
seguiu invadir a frequên-
cia do rádio da polícia de 
North Island, na Nova Ze-

lândia, para transmitir grunhidos de 
porcos, barulhos de abusos obscenos 
e rap. 

Já faz meses que o invasor entra na 
frequência da polícia para fazer suas 

performances. Na segunda-feira (28), o 
sujeito cantou “O Sítio do Seu Lobato” 
(Old McDonald had a Farm), mudando 
alguns versos para ofender policiais. 

No mesmo dia, a polícia confirmou 
que está ciente do incidente, mas não 
soube informar se o homem já foi identi-
ficado e nem que tipo de equipamento o 
sujeito usa para fazer suas transmissões. 

A polícia neozelandesa ainda usa um 

sistema analógico de rádio que pode ser 
ouvido por qualquer pessoa.

Apenas algumas partes do país pos-
sui o sistema digital, criptografado para 
quem não é da corporação. 

Segundo a polícia, interferir no siste-
ma de rádio da corporação é um crime, 
pois traz risco à segurança pública. O 
sujeito, se encontrado, poderá passar até 
um ano na cadeia.
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“Qualquer indivíduo ou en-
tidade que continue a assistir 
materialmente a procuradora 

“também se expõe a sanções”, 
declarou em conferência de im-

prensa o chefe da diplomacia 
norte-americana, Mike Pompeo.

O Presidente Trump, empenha-
do numa ofensiva sem prece-
dentes contra o TPI, autorizou, 
em Junho, sanções económicas 
contra os seus responsáveis, 
após Washington tentar dis-
suadir a jurisdição de perseguir 
militares norte-americanos pelo 
seu envolvimento no conflito no 
Afeganistão.
O Jornal de Angola salienta 
que, na ocasião, o TPI referiu-
-se a um “conjunto de ataques 
sem precedentes” contra a ins-

tituição, sublinhando a sua 
independência.
“Hoje, passámos da palavra aos 
actos”, assinalou Pompeo, “por-
que o TPI continua, infelizmen-
te, a visar americanos”.
Em Março, o Tribunal, sedia-
do em Haia, nos Países Baixos, 
decidiu, em apelo, autorizar a 
abertura de um inquérito por 
crimes de guerra e crimes con-
tra a humanidade no Afeganis-
tão, apesar da oposição da ad-
ministração de Donald Trump.

“A comunidade internacional 
precisa de ser mais firme sobre a 
legitimidade das eleições, e deve 
parar de dar cobertura aos presi-
dentes africanos que roubam as 
eleições ao povo. É essa a forma 
de evitar golpes de Estado”, disse 
Ayisha Osori, citada pelo jornal 
“Minuto ao Minuto”.

De acordo com aquele órgão, 
a directora da organização Open 

Society Initiative para a África 
Ocidental, falava a partir de Dakar, 
Senegal, numa conferência orga-
nizada pelo Clube de Lisboa, para 
analisar a redução do número de 
golpes de Estado em África e os 

outros mecanismos usados pelos 
líderes africanos para permanece-
rem no poder.

O jornal que temos vindo a 
citar refere que durante a confe-
rência, marcada antes do golpe 

de Estado de há três semanas no 
Mali, Ayisha Osori defendeu que 
a tomada do poder pelos militares, 
que levou ao afastamento do Pre-
sidente Ibrahim Boubacar Keita, 
poderia ter sido evitada, se a co-
munidade internacional tivesse 
"prestado atenção aos sinais" que 
vinham sendo dados pela popu-
lação, que há meses contestava o 
governo nas ruas.

"O povo do Mali vinha protes-
tando nas ruas desde Junho, per-
dendo vidas, e de repente os mili-
tares chegaram para pôr ordem e 
roubaram a vitória do povo", disse 
Osori, acrescentando que o mes-
mo aconteceu no Sudão, onde os 
militares conseguiram integrar-se 
no governo de transição.

 A académica nigeriana vê os 
mesmos sinais na Guiné-Conacri 
e na Costa do Marfim, onde acre-

dita que as contestadas candida-
turas a um terceiro mandato dos 
actuais chefes de Estado, Alpha 
Condé e Alassane Ouattara, res-
pectivamente, poderão resultar, 
mais à frente, em tomadas ilegíti-
mas de poder.

Apesar de meses de protestos 
violentos nas ruas, o Presidente 
Alpha Condé promoveu altera-
ções à Constituição e anunciou 
que se vai candidatar a um tercei-
ro mandato nas eleições de 18 de 
Outubro.

No mesmo sentido, Alassane 
Ouattara aproveitou a morte do 
seu "delfim" e candidato presiden-
cial Amadou Gon Coulibaly, em 
Julho, para concorrer novamente 
à chefia do Estado, nas eleições de 
31 de Outubro, numa interpreta-
ção da Constituição largamente 
contestada pela oposição.


