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A guerra entre a Rússia e a Ucrâ-
nia, que se desenrola no territó-
rio do segundo país, vai comple-
tar três meses nos próximos dias. 
Neste período, já provocou da-
nos incalculáveis, sendo de des-
tacar as mortes, fuga de milha-
res de pessoas para lugares mais 
seguros dentro e fora do país, e 
destruição de infra-estruturas 
públicas e privadas.

Assim que a paz for restabeleci-
da – e oxalá que aconteça logo – 
as autoridades ucranianas terão 
a difícil missão de reconstruir o 
país. Nós, moçambicanos, esta-
mos familiarizados com a ideia 
das reconstruções – agora mes-
mo estamos a reconstruir Cabo 
Delgado e algumas regiões do 
país fustigadas pelos eventos na-
turais extremos –, e sabemos o 
quão este trabalho é tortuoso.

Se já é difícil por natureza, na 
Ucrânia a reconstrução será ain-
da mais dura, dado que, até lá, 
o país estará seguramente mer-
gulhado em dívidas avultadas e 
nada sobrará para implementar 
planos de reconstrução.

Volodymyr Zelensky, o presi-
dente do país, qual uma verda-
deira celebridade de Hollywood, 
deambula de parlamento em 
parlamento na Europa, onde é 
tratado como o novo herói do 
continente, o homem bravo que 
está a comandar a resistência do 

o seu então presidente, Coronel 
Muammar Khadafi, que acabou 
assassinado. A pretexto da pro-
tecção do povo, distribuíram ar-
mas à torta e à direita e incenti-
varam a carnificina entre irmãos. 
Enquanto isso, punham as mãos 
em poços de petróleo, enchendo 
os seus cofres.

O mesmo roteiro foi seguido 
noutras latitudes onde os Esta-
dos Unidos da América arrogan-
temente se imiscuíram. A “soli-
dariedade” americana tem muito 
que se lhe diga e o actual conflito 
na Ucrânia é disso prova cabal. 
Só os incautos acreditam que 
os americanos estão interessa-
dos em ajudar aquele país, que 
é também vítima da falta de luci-
dez dos seus dirigentes.

De resto, surgem cada vez mais 
sinais do verdadeiro interesse 
dos americanos. A título de exem-
plo está o facto de fazer questão 
de informar ao inimigo sobre as 
quantidades e especificidades 
das armas que “oferece” ao exér-
cito ucraniano, o que, obviamen-
te, mina as possíveis estratégias 
e elimina, por exemplo, o efeito 
surpresa, que costuma conferir 
uma vantagem.

Cada vez mais, os Estados Uni-
dos da América dividem para lu-
crar. Foi assim e assim continuará 
a ser enquanto os líderes mun-
diais não se puserem a pau.

seu povo em face dos invasores. 
O curioso é que os discursos des-
te paladino da paz são mais infla-
matórios do que conciliatórios e 
desembocam sempre em novos 
pedidos de armas.

Os seus parceiros americanos, 
que tiveram participação acti-
va na montagem da actual crise, 
fazem-lhe as vontades. Até Abril, 
a administração Biden já tinha 
vendido aos ucranianos o equiva-
lente a 1.7 bilhão de dólares em 
armamento. Na semana finda, foi 
anunciado um super pacote de 
40 bilhões de dólares para assis-
tência militar e, pasme-se, ape-
nas pouco mais de 200 milhões 
para a tão necessária assistência 
alimentar.

Posto isto, ninguém mais tem 
dúvida do quão esta guerra é 
benéfica para os americanos e 
do quão estão interessados na 
prolongação da mesma. Os EUA 
montaram o cenário perfeito 
para fazerem grandes negócios 
com a sua indústria armamentis-
ta, por um lado, e com o petróleo 
e gás, por outro, aproveitando-se 
das sanções económicas aprova-
das à medida dos seus interesses.

De resto, o truque não é novo, 
mas a sua eficácia mantém-se. 
Foi exactamente a mesma coisa 
que aconteceu na Líbia, quando 
os “gringos” equiparam rebel-
des e instigaram o ódio contra 
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Roque Silva pode perder cargo de SG

O Partido Frelimo está em ebulição, 
e os próximos tempos prometem 
ser ainda mais interessantes. O 
secretário-geral do partido, em 

guerra aberta com muitos grupos influen-
tes, pode estar na corda bamba, sobretu-
do depois de Filipe Nyusi tê-lo “traído” no 
Congresso da Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM). O Dossiers & Fac-
tos revela os contornos da fragilização da 
posição de Roque Silva e, através de fon-
tes internas bem colocadas, antevê o que 
pode estar a caminho.

Fontes do Dossiers & Factos fazem saber que 
a guerra começa justamente com o surgimento 
de diferentes alas no seio do partido, sendo que 
as mesmas gozam de alguma influência interna, 
até porque algumas são próximas ao próprio 
presidente do partido – Filipe Jacinto Nyusi. Por 
estes e outros motivos, segundo apurou o Dos-
siers & Factos, a guerra vem se agudizando, e o 
secretário-geral, a segunda figura na hierarquia 
partidária, sente que não exerce poder real.

É sabido em quase todos os quadrantes parti-
dários que o grupo de Celso Correia, Mety Gon-
dola e Chaquil Aboubakar é um dos que mina o 
poder de Roque Silva, mas, a par deste, há o do 
porta-voz do partido, Caifadine Manasse, com 
quem o SG está em rota de colisão.

Refira-se, no entanto, que apesar de serem 
os mais visíveis e conhecidos, estes não são os 
únicos grupos que colidem com o SG. Sabe-se, 
por exemplo, que existem aqueles que preten-
dem controlar o partido, sendo que alguns es-
tão representados na própria Comissão Política 
da Frelimo e conhecem o poder efectivo de um 
SG, ao qual procuram fazer frente por via do seu 
“estatuto” interno.

Dito doutro modo, o actual SG tem muitos 
“inimigos”, apesar de muitos deles não se ma-
nifestarem abertamente tanto quanto o fazem 
os dois acima mencionados, o de Celso Correia 
e de Caifadine Manasse.

As peripécias da sucessão na “J”
O processo de selecção de candidatos a se-

cretário-geral da OJM foi complicado e marca-
do por muitos jogos de bastidores. O Dossiers 

& Factos sabe que, primeiro, foi identificado um 
jovem da província do Niassa, que acabaria por 
cair por terra.

Depois foi cogitado o nome de Guilo Ndove, 
da província de Maputo. No entanto, antes da 
data do congresso, houve, tal como nos referi-
mos em ocasiões anteriores, um encontro res-
trito em Chocas Mar, onde estiveram presentes, 
em especial, os primeiros-secretários provin-
ciais do partido. Foi nesta reunião que Roque 
Silva pediu ao presidente do partido que lhe 
atribuísse plenos poderes para organizar e con-
trolar as eleições internas do partido ao nível 
das organizações sociais, de forma a manter o 
presidente em posição confortável.

Estes poderes foram-lhe atribuídos. Nesse 
mesmo encontro, ficou assente que o candi-
dato a ser proposto em cada província deveria 
ter o visto do primeiro-secretário provincial do 
partido, porque só deste modo os primeiros-
-secretários estariam, de facto, em condições de 
controlar o processo.

Nessa mesma reunião, acabaria por ser acor-
dado o nome de Hendro Nhavene para a suces-
são de Anchia Talapa.

Quem é Hendro e de onde veio?

 Hendro é um jovem que surge entre os anos 
2011 e 2012 na juventude do partido a nível 
central, vindo do movimento associativo do 
ISCTEM, numa altura em que Basílio Muhate era 
secretário-geral da OJM. Hendro Nhavene deu 
nas vistas, no âmbito de um movimento estu-
dantil de voluntariado, aproveitando-se da in-
disponibilidade do então secretário do mesmo, 
Cachimo Raúl (residente em Nampula), para fa-
zer constantes viagens a Maputo. Hendro Nha-
vene era o secretário “de facto” da agremiação.

  Recordam as fontes que foi a partir deste 
movimento, e com a contribuição de Hendro 
Nhavene, que foi criada a União Nacional dos 
Estudantes, uma agremiação que teve também 
como principal cérebro Basílio Muhate, inspira-
do num modelo brasileiro. Foi justamente nessa 
ocasião que Nhavene começou a ganhar visibi-
lidade na juventude do Partido Frelimo.

Rompimento Nyusi-Guebuza 

Texto de Serôdio TowoD&F

• SG na mira de vários grupos
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Roque Silva vive momentos de insegurança na Frelimo
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Quando chega o momento do rompimento 
entre Filipe Nyusi e Armando Guebuza, Pedro 
Cossa, então secretário-geral da OJM, convence 
o seu presidente de que está do seu lado e jun-
to no mesmo propósito.

Perante a aceitação de Nyusi, que se lembrou 
que em tempos de campanha teve sempre o 
apoio de Pedro Cossa, ficou vincado que o líder 
do partido não tinha outro candidato senão o 
próprio Cossa.

No entanto, as coisas mudaram quando apa-
receu alguém a insinuar ao presidente do par-
tido que Cossa não servia aos propósitos do 
presidente, alegando que aquele era da ala de 
Armando Guebuza, pelo que podia puxar-lhe o 
tapete. Foi então que foi trazido um nome apa-
rentemente controlável – Hendro Nhavene – 
que iria às eleições pela primeira vez com Mety 
Gondola.

Só que, nessa altura, outros grupos emergem 
na OJM, defendendo que não podiam permitir 
que o poder da juventude lhes fosse tirado por 
alguém que não tinha muita história na organi-
zação. Posto isto, disseram que caso não avan-
çasse Pedro Cossa, devia ser eleito Mety Gon-
dola, que até já vinha trabalhando para o efeito.

Porque é que o SG sai chamuscado desta 
“guerra”?

 Roque Silva organizou e controlou o proces-
so, e tinha consigo candidatos possíveis para 
a eleição. A título de exemplo, tinha Mariana 
Cupene, da província de Maputo, que até colhia 
muita simpatia dos membros. Só que, subita-
mente, na semana decisiva, reaparece o nome 
de Hendro Nhavene, numa concertação que 
terá sido feita entre o presidente do partido, Fi-
lipe Nyusi, o SG, Roque Silva, e o SG da ACLLN, 

Fernando Francisco Faustino, não sendo de 
descartar uma possível “mão invisível” de Basílio 

Muhate, tido como pai ideológico de Nhavene.
Depois desta decisão, supostamente toma-

da pelo triunvirato, Hendro Nhavene recebe 
o apoio e proposta de nove províncias, das 11 
que o país tem, sendo que apenas Nampula e 
Niassa não endossaram o nome. É importante 
lembrar que Niassa podia estar em apoio ao 
filho da casa, Guilo Ndove, e que Nampula é a 
“sede”de Anchia Talapa, o que sugere uma clara 
guerra que pode ter contado com um outro ac-
tor “invisível”, incluindo Margarida Talapa.

Em face desta situação, e olhando para o po-
der que lhe foi conferido em Chocas Mar, tudo 
indica que era Hendro Nhavene o candidato de 
Roque Silva.

SG golpeado no jogo de secretaria

Algumas alas já desavindas com Roque Silva 
planearam uma estratégia bem forte de secre-
taria e terão falado ao presidente do partido 
que o jovem Hendro Nhavene “não é dele” e 
pode trair-lhe.

Começou, nessa altura, a ser discutida a li-
mitante das idades, assunto que o presidente 
levou à Comissão Política, que não tomou deci-
são conclusiva, tendo orientado o presidente a 
reunir-se com os jovens, em especial os antigos 
secretários gerais da OJM e outros influentes.

Sabe o Dossiers & Factos que para essa mes-
ma reunião, ocorrida na Presidência da Repúbli-
ca, na manhã da última quinta-feira, dia em que 
iniciava a reunião do Comité Central da OJM, 
Roque Silva não foi convocado pelo presidente 
do partido. Tratou-se de uma reunião, segun-
do fontes bem posicionadas, que contou com 
a presença de 17 jovens bastante influentes e 
com poderes para se pronunciarem diante do 
chefe máximo da Frelimo.

Ao que se sabe, foi neste encontro que o 
nome de Hendro Nhavene foi definitivamente 
afastado, com alguns dos 17 participantes a de-
fenderem, perante o presidente do partido, que 
aquela figura não era consensual.

  Ademais, acrescentaram que o candidato 
a ser eleito não devia ter idade superior a 30 
anos, apesar de esta medida violar os estatutos 
em vigor até então, tendo em consideração que 
os novos veiculam o futuro da vida da organi-
zação, até porque a directiva para aquelas elei-
ções já estava feita.

Em resumo, entendem as fontes do Dossiers 
& Factos que o presidente do partido, ao as-
sumir a posição exigida por uma parte dos 17 
jovens com quem se reuniu na Presidência da 
República, deu um sinal de abandono a Roque 
Silva em pleno alto-mar.

Eleição de Livone é derrota para Roque e 
vitória para Caifadine

Entretanto, nossas fontes defendem que a 
eleição de Silva Livone para o cargo de SG da 
OJM é uma autêntica derrota para o SG da Freli-
mo, Roque Silva, e vitória para Caifadine Manas-
se e Osvaldo Petersburgo. Aliás, chegam mesmo 
a afirmar que este jovem é “produto” das duas 
figuras acima mencionadas.

  Para este caso, apesar de existirem também 
alguns desentendimentos no seio dos diferentes 
grupos poderosos dentro da OJM, foi necessário 
haver um pacto, com única finalidade de que 
vencesse qualquer candidato, menos o da prefe-
rência de Roque Silva, e foi o que aconteceu.

Aliás, explicam as fontes que Livone não é pes-
soa de confiança de todos os jovens, ou seja, a 
sua eleição não significa que estejam convictos 
de que irá cumprir com a agenda de todos. Foi, 
segundo entendem as nossas fontes, uma elei-
ção para demonstrar o fracasso de Roque Silva.

Roque Silva pode cair este fim-de-semana

Perante este desenrolar de acontecimentos, 
algumas vozes com forte poder de análise in-
terna do partido já cogitam a possibilidade de 
Roque Silva vir a cessar funções no decurso do 
Comité Central da Frelimo, que será realizado en-
tre os dias 26 e 28 do corrente mês, depois de ter 
falhado a eleição de um SG de uma importante 
organização social do partido.

Perguntámos às nossas fontes o porquê de Ro-
que Silva ter que ser tão sacrificado de tal modo? 
A resposta foi que existem vários cenários, mas 
o mais importante a ter em conta tem que ver 
com as guerras internas que este dirigente trava 
abertamente com alguns dos seus camaradas, 
que, entretanto, gozam de um poder de mobili-
zação interna no partido. Por exemplo, avançam 
que, caso Roque Silva continue como SG do par-
tido e esteja à frente da organização do congres-
so, acto a ter lugar dentro de poucos meses, fica 
claro que Celso Correia, Caifadine Manasse, Mety 
Gondola, entre outros, podem não fazer parte da 
lista do próximo Comité Central. 

Explicam as nossas fontes que a não entrada 

• Continuação da Pag 04

• Continua aa Pag 11

Presidente Nyusi colocado numa situação complicada
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Há militares sem salários há dois 
meses

CAÇA AOS FANTASMAS PENALIZA OS VIVOS

Recentemente, foi descoberto um 
esquema de pagamento de sa-
lários a militares fantasmas nas 
Forças Armadas de Defesa de Mo-

çambique (FADM). São cerca de sete mil os 
militares fantasmas que constavam da fo-
lha salarial do Ministério da Defesa, o que 
levou o Chefe de Estado Maior-General, 
almirante Joaquim Rivas Mangrasse, a de-
terminar a actualização de dados dos sol-
dados. Sucede que, desde então, muitos 
militares vivos pararam de receber os seus 
ordenados.

Até sexta-feira (20 de Maio de 2022), dia do fe-
cho da presente edição do Dossiers & Factos, havia 
militares que ainda não tinham recebido os seus or-
denados referentes ao mês de Abril, mas há indica-
ções de que alguns não recebem há sensivelmente 
dois meses. Igualmente, não tinham qualquer es-
clarecimento sobre as possíveis causas do atraso, 
embora suspeitem, pelo timing, que estejam rela-
cionadas com o escândalo dos militares fantasmas 
recentemente descoberto nas FADM.

Dossiers & Factos conversou com soldados que 
se encontram no Teatro Operacional Norte, concre-
tamente em Cabo Delgado, onde estão envolvidos 
em acções de combate ao grupo terrorista Ansar al 
Sunnah. Os mesmos não esconderam a revolta com 
a situação, que afecta a sua moral para combater o 

inimigo.
O que mais causa indignação é o facto de não en-

tenderem o critério que estará a ser usado para pa-
gar a uns e não a outros. É que as fontes revelaram 
haver casos em que, na mesma unidade, alguns são 
pagos e outros não, não se conhecendo, como dis-

semos, as razões que fundamentam tal dualidade.
No seio dos militares, existe a convicção de que 

o problema está “em Maputo”, até porque garantem 
ter feito a prova de vida e terem fornecido todos os 
documentos posteriormente solicitados no âmbito 
da reorganização do cadastro interno.

 
Vítimas da purga de Mangrasse

Os militares com os quais Dossiers & Factos con-
versou acreditam que o actual Chefe do Estado 
Maior-General das FADM poderá estar a ser alvo de 
actos de sabotagem por parte de alguns dos seus 
pares com vista a desacreditá-lo. Os atrasos sala-
riais em causa estarão enquadrados neste plano, 
dizem.

O facto é que, desde que chegou ao posto, em 
Agosto de 2021, Mangrasse tem se engajado no 
desmantelamento de esquemas de corrupção e 
desvio de dinheiros que, ao longo de anos, geraram 
riqueza para certos quadros da casa.

Recorde-se que ainda este ano, Mangrasse proi-
biu as finanças das FADM de reter dinheiro de mi-
litares para amortização das dívidas contraídas por 
estes junto de algumas instituições de crédito e 
fê-lo para travar um esquema que funcionava em 
conluio com altas patentes do exército e do qual os 
militares eram vítimas.

Mais recentemente, ordenou a interrupção da 
instrução básica de 500 mancebos na Escola Prática 
da Manhiça, conhecida como Munguine. Em causa 
estão suspeitas de que muitos dos mancebos terão 
pago valores monetários para serem selecionados.

Ora, essa postura, dizem as nossas fontes, não 
tem agradado a alguns círculos internos, que vêem 
os seus interesses seriamente colocados em causa.

Descrito como “homem sério”, Mangrasse é 
aplaudido pela maioria dos militares que enten-
dem que veio reorganizar a casa.No TON, os atrasos aumentam a desmotivação dos militares

Joaquim Rivas Mangrasse, Chefe do Estado Maior-General das FADM

Texto: Amad CandaD&F
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O regime está cada vez mais autoritário
INDICA RELATÓRIO DA UE

A União Europeia (UE) diz que, 
desde as últimas eleições, vários 
acontecimentos contribuíram 
para uma redução do já exíguo 

espaço político e público em Moçambique, 
afectando nomeadamente a comunicação 
social e a sociedade civil.

Os dados foram tornados públicos recente-
mente através de um relatório produzido por 
uma Missão de Acompanhamento Eleitoral a Mo-
çambique, que avalia o nível de implementação 
das recomendações da Missão de Observação 
Eleitoral da UE e os progressos alcançados em 
termos de reformas eleitorais desde as eleições 
de 2019.

O documento final da UE diz que, quer a pan-
demia da Covid-19 e suas inerentes restrições, 
quer a deterioração da situação em Cabo Delga-
do, que despoletou uma crise humanitária, têm 
sido utilizadas pelas autoridades moçambicanas 
para alargar o rol de restrições políticas e as liber-
dades fundamentais.

  O relatório cita o Instituto para a Comunica-
ção Social da África Austral (MISA) e a Freedom 

House, afirmando que foram registados recuos 
no exercício da liberdade de imprensa, com um 
aumento da perseguição aos jornalistas, incluin-
do raptos, ameaças de morte e agressões, assim 
como ataques às instalações e equipamentos 
confiscados.

  O relatório da UE lembra que, em Abril de 
2020, o jornalista Ibraimo Abú Mbaruco desapa-
receu em Cabo Delgado e o seu paradeiro con-
tinua desconhecido. Em Agosto de 2020, o escri-
tório do Canal de Moçambique, conhecido pelas 
suas posições críticas em relação ao Governo, foi 
incendiado. 

Neste momento, o país posiciona-se no 108º 
lugar no Índice Global da Liberdade de Imprensa 
de 2021, uma descida de quatro posições em re-
lação a 2020 e cinco posições em relação a 2019. 

Esta situação cada vez mais sombria levou a 
que, na Revisão Periódica Universal (UPR) de 2021 
do Conselho de Direitos Humanos da ONU, fosse 
recomendado às autoridades moçambicanas a 
adopção de uma política nacional de direitos hu-
manos e um plano de acção para a disseminação 
e implementação de recomendações emitidas 
pelos mecanismos de direitos humanos. 

Foi igualmente incentivado o fortalecimento 
da prevenção, mas também da responsabiliza-
ção por casos de violência ou intimidação, assim 

como a adopção de medidas para salvaguardar o 
espaço cívico através de investigações sobre to-
dos os ataques a defensores dos direitos huma-
nos e profissionais da comunicação social.

De acordo com o documento, para além das 
violações cometidas por grupos armados, exis-
tem também alegações de membros das Forças 
de Segurança e Defesa Nacional envolvidos em 
abusos de direitos humanos em Cabo Delgado.

 “Em Dezembro de 2021, um grupo de mulhe-
res activistas que se manifestava pacificamente 
contra a violência de género foi detido e alega-
damente agredido pelas forças policiais. Organi-
zações de direitos das mulheres, nomeadamente 
a WLSA - Mulher e Lei na África Austral, apresen-
taram uma queixa contra estas acções da polícia”, 
avança o documento, sublinhando que a UE ape-
lou por uma actuação imparcial e livre de influên-
cia por parte da polícia. Algumas recomendações 
da Revisão Periódica Universal (UPR) incluem for-
mação em direitos humanos para os membros de 
instituições cujo mandato é zelar pelo estado de 
direito e lutar contra as violações à lei, promoven-
do investigações sobre suspeitas a este nível.

  Ainda de acordo com o relatório da UE, Mo-
çambique desceu de posição em vários indicado-
res de governação e de transparência desde 2019.

 “O país tem sido caracterizado como um regi-
me autoritário, com uma cons-
tante descida no Índice de 
Democracia, conforme Econo-
mist Intelligence Unit”, lê-se. 

O documento em alusão 
avança também que o Índice 
Ibrahim de Governação Afri-
cana (IIAG) de 2020, da Funda-
ção Mo Ibrahim, posicionava 
Moçambique em 26ª posição 
entre os 54 estados africanos 
avaliados, mais uma descida 
em relação ao ano anterior.

  Notas fornecidas pelo do-
cumento indicam também 
que o Relatório Interino do 
IAG de 2021 indicava uma 
deterioração, com o país a 
posicionar-se em 34º lugar em 
África relativamente à liberda-
de de imprensa. Moçambique 
é caracterizado como “par-
cialmente livre” pela Freedom 
House, com uma avaliação, em 
2021, de 43/100, uma descida 
de dois pontos em relação a 
2020. Moçambique caiu cinco 
pontos desde 2012 no Índice 
de Percepção de Corrupção 
da Transparência Internacio-
nal, tendo actualmente uma 
classificação de 26 pontos, 
e posicionando-se em 147º 
lugar entre os 180 Estados 
avaliados pela Transparência 
Internacional.

 Eleições 2023-2024 alta-
mente desafiantes

 

 O incêndio no Canal de Moçambique é exemplo de como as coisas pioraram

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

D&F

• Continua na Pag 11
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Anúncio publicitário

Se formos a fazer uma análise quase 
profunda do pensamento Lacaniano, po-
demos perceber que Jacques Lacan (1901-
1981), ao romper com certos elementos 
defendidos por Freud (descartando os 
impulsos sexuais e de agressividade, por 
exemplo), reveste-se na ideia de que o 
“inconsciente determina a consciência”. 
E quando explica ainda que, quando al-
guém nasce, busca entender o que ele é e 
acaba por se espelhar nos outros (o está-
gio do espelho), e essa é uma imagem fal-
sa, pois ele só vê uma cópia dos outros, e 
não o "eu". Então, o indivíduo acaba por 
perder esse "eu", que é inato e não social-
mente constituído.

Se formos a partir deste pensamento de 
Lacan, podemos nalgum momento tentar 
perceber a atitude do Homem que dorme 
nas passarelas das estradas, por debaixo 
dos semáforos e analisar o estágio do pen-
samento que o define não como um louco, 
mas sim como um reflector das suas aspi-
rações de vida.

Certamente que partindo das ideias de 
Lacan, pode-se perceber que “vivemos no 
plano da fala, onde o conteúdo é inatingí-
vel (plano do simbólico), as imagens (fal-
sas) que temos sobre nós e os outros são 
o plano do imaginário e o Plano do Real 
é inatingível (estrutura)”. O que estou a 
tentar dizer é que muitas vezes empres-
tamos a nossa identidade por querer ser 
considerados normais pelos outros, mes-
mo que isso aprisione a nossa real vonta-
de de sermos livres.

Na psicanálise lacaniana, que visava 
a auto-experienciação pela vivência da 

travessia, no processo de análise dos fan-
tasmas que estruturam as existências in-
dividuais, Lacan introduziu a heteroge-
neidade no processo analítico contra uma 
uniformidade e pseudo-previsibilidade a 
que os post-freudianos conduziram a clí-
nica psicanalítica. Por parte destas expe-
riências, mostram anormalidade da lou-
cura e anormalidade do “normal”.

Filósofos contemporâneos como Zizek 
definem Lacan como um filósofo de im-
portância primordial para a compreensão 
da "condição humana”, facto que me iden-
tifico quando penso em Lacan como um 
“defensor” nato do “como ser quando se 
quer ser”.

Sendo o comportamento do Homem 
movido de muitos factores, um dos quais 
a sua percepção sobre a vida, pode-se nal-
gum momento inculcar sobre a pertinên-
cia de criação de uma “comunidade alea-
tória” na qual cada um vive conforme suas 
percepções de vida, mas é claro que tais 
percepções não infrinjam as convivências 
sociais.

Se me for percebido, poderá  perceber-
-se que falo aqui da loucura como um 
passo para a liberdade, no sentido de de-
monstrar a expressão, o desabafo de um 
EU interior que estava preso por se querer 
viver dentro de normas já criadas. Ade-
mais, a loucura  parece-me um estágio 
de controlo inconsciente das capacidades 
celulares do indivíduo. Por que digo isto? 
Ao analisarmos um caso de um indivíduo 
“normal”, que vai comer algo do lixo, este 
reflecte a alimentação numa posterior 
doença diferentemente do louco que so-

brevive léguas de vidas mesmo sem passar 
de aulas de ética ou pelos hospitais.

Uma vez Freud disse na sua carta a Wi-
lhelm Fliess, de 10 de Fevereiro de 1900, 
que "Na verdade não sou de forma alguma 
um homem de ciência, nem um observa-
dor, nem um experimentador, nem um 
pensador. Sou, por temperamento, nada 
mais que um conquistador - um aven-
tureiro, em outras palavras - com toda a 
curiosidade, ousadia e tenacidade carac-
terísticas desse tipo de homem".

Se formos perceber esta afirmação, po-
de-se encontrar uma loucura Freudiana à 
medida que Freud ousa colocar os "pro-
cessos misteriosos" do psiquismo, suas 
"regiões obscuras", isto é, as fantasias, os 
sonhos, os esquecimentos, a interioridade 
do homem como problemas científicos. 
Falo de loucura não como anormalidade, 
mas sim como a capacidade de pensar di-
ferente e acreditar que se pode viver um 
outro mundo onde se encontram “curas” 
de diferenças.

Por outro lado, interessou-me escrever 
sobre as mentiras da lógica no sentido de 
problematizar aquilo que acreditamos ser 
correcto, aceitável, normal e lindo. Afinal, 
a beleza das coisas não surge do que o ou-
tro acredita ou pensa ser justo.

A beleza de um gato para o fulano A tem 
menos suavidade a de um crocodilo que 
é apreciado pelo fulano B. isto somente 
para esclarecer o termo normal que mui-
tas vezes tem sido usado sem olhar para as 
liberdades dos que aceitam ser o que eles 
são, mesmo que a sociedade os culpe por 
isso.

A loucura como um passo para a liberdade (2)

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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O diagnóstico de uma sociedade 
doentia pode ser determinado pela 
saúde psíquica da sua população. 
Em alguns países, a aplicação de leis 
e normas que visam a privação do 
seu povo de certas liberdades é con-
siderada fundamental no âmbito da 
massificação do bem-estar comum.

Somos então conduzidos a ava-
liar o diagnóstico da gestão estatal 
e tratamento das crises sociais e das 
tensões políticas como receita mé-
dica para expurgar os males que 
emperram o crescimento do país, 
aproveitando-se das fragilidades 
administrativas em Moçambique.   
Em um ângulo de reflexão mais 
aberto, proponho a análise das as-
simetrias do poder existentes en-
tre os governantes e os governados 
em Moçambique, no contexto de 
avaliação dos pressupostos que le-
variam a um desenvolvimento pro-
missor do sector público nas com-
ponentes de benfeitorias para as 
populações (flexibilidade de servi-
ços, mobilidade interna e externa, 
redução de burocracias, colabora-
ção activa e emergente entre insti-
tuições estatais). 

Os actores políticos e adminis-
trativos em Moçambique confun-
dem-se nos modelos de cooperação 
entre eles, sendo que todos os admi-
nistrativos são subjugados a aceitar 
as amarras políticas como forma de 
prevalecer na administração públi-
ca, como já é amplamente sabido. 
Todavia, o estatuto institucional 
das políticas do aparelho do estado 
Moçambicano tem vindo a sofrer 
revés devido à pressão externa (das 
instituições de apoio ao orçamento 
do Estado) para a mudança de pa-
radigma de gestão, que tem sido a 

razão da franca corrupção institu-
cionalizada em todos sectores do 
Estado, incluindo aqueles que de-
viam combater este mal.

Todos os poderes do Governo 
originalmente residem no corpo do 
povo, e quando se indica certas pes-
soas para administrar o Governo, 
delega-se todos os poderes do Go-
verno não expressamente reserva-
dos. Por conseguinte, em Moçam-
bique, este poder não assenta sobre 
o povo, razão pela qual a Constitui-
ção da República é violada sorra-
teiramente porque tem o dever mo-
ral e obrigatório de velar por este 
princípio.

A corrupção tem sido uma prá-
tica uniforme e as decisões políti-
cas de combater os vários casos têm 
sido “duvidosas”, tendo em conta 
que os decisores são frágeis aos ma-
lefícios da corrupção. É, portanto, 
impertinente perguntar com que 
direito o Governo exerce poderes, 
se não tem o propósito de o execu-
tar? As queixas contra o Governo   
nas instituições internacionais ou 
de justiça do país, feitas mesmo por 
parte dos amigos do orçamento do 
Estado não são de que eles não te-
nham poder suficiente, mas de que 
eles estão a fazer um mau uso do 
poder de que dispõem.

Obviamente, há um mau racio-
cínio por parte da nossa liderança, 
que sente intromissão das institui-
ções internacionais em assuntos 
internos, uma vez que a visão do 
nosso governante visa edificar um 
Governo dotado de poderes muito 
mais amplos do que os actuais, po-
rém, sujeito à freios muito menores 
na sua execução.

Os conflitos que naturalmente 

permeiam o processo de confor-
mação institucional das novas ins-
tituições do estado ( Secretarias do 
Estado, assim como dos Governos 
Provinciais, direcções provinciais 
e o novo modelo de administrado-
res distritais) deviam ser resolvidos 
mediante a negociação e a acomo-
dação de interesses e entendimen-
tos existentes em cada caso históri-
co particular.

A forma como se tomam as deci-
sões do Governo do dia influencia 
no processo da boa administração 
do aparelho do estado, criando bre-
cha para os desvios de fundos, so-
negação de impostos e lavagem de 
dinheiro. Isso decorre da minha 
preocupação com este relaciona-
mento entre governantes, a célebre 
teoria da separação dos poderes tão 
cara à tradição constitucionalista 
liberal da democracia.

A redução das burocracias in-
ternas e melhoria de componentes 
de gestão, com instalação de novas 
componentes financeiras, que in-
cluam modernização e assistência 
contínua dos modelos de gestão 
financeira do Estado e desconges-
tionamento do actual padrão fi-
nanceiro de gestão centralizada, 
ajudariam a dinamizar o processo 
de auditoria institucional, clarifi-
cando a aplicabilidade e a natureza 
da fraude, assim como os convénios 
que pretendam cometer algum acto 
de corrupção ou fraude financeira.

 Quanto maior a burocracia pro-
cessual necessária para a aprovação 
de qualquer coisa, maiores os cus-
tos desse processo, já que aumenta 
o poder de decisão de qualquer in-
divíduo, dada a sua maior impor-
tância relativamente aos demais.

OPINIÃO

Diagnosticar a corrupção, a bizantina  do sector 
administrativo  

PRIMEIRO PONTOPRIMEIRO PONTO

 Nobre Rassul
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Activa ofertas Tmcel e habilita-te a ganhar 

um Samsung A02s todas as semana.

Quanto mais ofertas activares, mais 

chances tens de ganhar

ACTIVA JÁ *123#*123#

#SuperSemanas

1º PRÉMIO
SAMSUNG A02s

2º PRÉMIO
RECARGA DE 2000MT 

3º PRÉMIO
RECARGA DE 600MT

Termos e condições aplicáveis.

GANHA 
TELEMÓVEISGANHA 
TELEMÓVEIS

A
0
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Anúncio publicitário

O Terceiro Mandato não pode ser da vontade de um 
pequeno grupo 

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

Nas redes sociais, estão a criticar dura-
mente a intenção de um provável terceiro 
mandato do actual Chefe de Estado, até 
porque, de acordo com a Constituição da 
República, esta possibilidade não tem es-
paço para acontecer.

 O Artigo 147 (Elegibilidade) diz que o 
Presidente da República é eleito por sufrá-
gio universal directo, igual, secreto, pes-
soal e periódico. A alínea 3 afirma que o 
mandato do Presidente da República é de 
cinco anos, enquanto o ponto 4 alerta que 
o Presidente da República só pode ser ree-
leito uma vez, sem abrir espaço para que, 
após o segundo mandato, haja o terceiro.

Reparando para este cenário, pode-
-se concluir que está tudo dito, até por-
que dentro do partido que governa este 
país, desde a introdução da Constituição 
de 1990, parece haver um entendimento 
de que não há espaço para três manda-
tos. Aliás, esta tentativa, aquando do fim 
do mandato do presidente Guebuza, foi 
frustrada.

Foi frustrada, sim, porque era preciso 
entregar a agenda de governação do país a 
outros membros elegíveis dentro do parti-
do. Houve vozes discordantes em relação 
ao terceiro mandato e a intenção esbarrou 
na cultura e disciplina partidária. No par-
tido Frelimo, a democracia sempre preva-
leceu, aliás, deve ser este um dos únicos 
partidos que, com rigor, realizou, e dentro 
do calendário, suas conferências para de-
bater assuntos específicos do partido, mas 
que não estejam intrinsecamente ligados 
às aspirações do povo moçambicano.

Os movimentos denominados Braços 

da Frelimo, com destaque para os jovens, 
mulheres, antigos combatentes e outros 
são instados a cumprir rigorosamente as 
recomendações estratégicas do partido 
realizando, por exemplo, eleições inter-
nas, onde, apesar da falta de clareza no 
que respeita à vontade democrática (por 
exemplo, eleições ou votos por aclama-
ção), há pelo menos eleições e para man-
datos ao gosto dos membros.  

Repetir o mandato ao nível das organi-
zações filiadas à Frelimo não tem impacto 
nenhum, mas a prática ou cultura de “li-
deranças cativas” na gestão da pátria e dos 
moçambicanos é totalmente repugnante.

O Presidente da República representa 
não apenas os membros de um grupo par-
tidário no poder. Mas representa os 30 mi-
lhões de moçambicanos, suas aspirações e 
interesses no quadro do desenvolvimen-
to social, económico e político. Foram 
10 anos de governação com realizações, 
algumas de encher o olho. A governação 
do actual Chefe de Estado contribuiu 
para que o povo melhorasse seus níveis 
de vida, a rede eléctrica foi alargada para 
mais distritos, postos administrativos e 
localidades, houve construção de novas 
infra-estruturas para os sectores da saúde, 
educação, justiça, e ainda se pode citar a 
reabilitação de vias de acesso. Enfim, são 
estes e outros resultados que devem or-
gulhar os moçambicanos pelo contributo 
que o presidente deu no decurso dos 10 
anos de governação.

Erros terão sido cometidos, mas sempre 
sobressai a grande satisfação pelo que de 
bom foi feito, havendo espaço para que es-

tes erros sejam perdoados. Não podemos 
fundamentar a cultura e política de ter-
ceiros mandatos, nem que isso nos custe 
colocar na praça do poder gente nova com 
as mesmas capacidades ou talvez com ca-
pacidades acima das dos actuais gestores 
da coisa pública. Aliás, ninguém nasceu a 
saber governar, pelo que não devemos te-
mer a indicação de outras figuras políticas 
dentro ou fora da esfera partidária.

O XI congresso do partido, em Setem-
bro, é de certa forma visto pelos moçam-
bicanos como uma oportunidade ímpar 
para que se redefinam linhas claras de 
governação e desenvolvimento socioeco-
nómico dos moçambicanos, numa altura 
em que a crise económica mundial faz-se 
sentir no bolso de cada um de nós.

Que a Frelimo discuta posicionamen-
tos que incluam todos os moçambicanos, 
independentemente de estes terem votado 
neste partido ou não. Um governo deve ser 
de e para todos, sem excepção, pelo que a 
indicação de um presidente não deve ser 
guiada apenas pela vontade de um grupo 
de pessoas.

Este não é o momento de se pensar em 
alterar qualquer tipo de vírgula na Cons-
tituição da República como forma de aco-
modar interesses individuais ou colecti-
vos, em nome da maioria na Assembleia 
da República.

Queremos um presidente, sim, mas que 
não venha de desejos manifestados por 
algum tipo de grupo, onde o que mais se 
confia é truque de manobras dilatórias 
como forma de influenciar ou manipular 
a opinião pública.  

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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A vantagem de ser amigo do curandeiro em 
África (fim)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Na edição passada, narra-
mos a segunda parte desta his-
tória de vida, cuja protagonis-
ta é Nhankuave – uma esposa, 
mãe e dona de casa que tenta 
matar o seu esposo com recur-
so ao curandeirismo.

Dissemos que, com a atitude 
do curandeiro Sitoe, de denun-
ciar e fazer com que Mandevo 
acompanhasse ao vivo as pre-
tensões da sua esposa, estavam 
expostas as provas da tamanha 
vergonha criminal que a se-
nhora protagonizou.

Foi assim que prometemos 
que na parte seguinte, ou seja, 
na presente edição, iríamos fa-
lar dos passos que se seguiram 
na vida deste casal, que, a par-
tir daquele episódio, já tinha 
uma relação não segura.

Mandevo, apesar de trauma-
tizado e assustado com o que 
viu e ouviu, ainda se conteve 
e não violentou a esposa, pau-
tando por convidar as famílias 
de ambos para colocá-los a par 
do sucedido. Foi neste contex-
to que, depois de explicar o 
que viu e ouviu, informou aos 
familiares que o casamento 
com sua esposa tinha chegado 
ao fim.

A decisão não foi bem enca-

rada pela esposa assassina, que 
jurou perante os presentes não 
desarmar porque não se con-
formava com a decisão. A Ver-
dade é que ela saiu de casa e da 
zona, refugiando-se em uma 
localidade localizada a apro-
ximadamente 30 quilómetros 
donde residia com o esposo.

E tal como prometera no en-
contro familiar, Nhankuave 
nunca desarmou e foi à pro-
cura de um outro curandei-
ro para, através deste, poder 
se vingar matando o seu ex-
-esposo. O pior é que voltou a 
acontecer a mesma coisa que 
tinha acontecido na primeira 
aventura. Mandevo, que con-
tou com a ajuda do curandei-
ro Sitoi, blindou-se, ou me-
lhor, protegeu-se para que não 
fosse atingido por efeitos da 
feitiçaria.

Porque tal como reza o dita-
do, não existe a primeira sem 
a segunda, também houve a 
terceira tentativa e desta vez a 
ideia não foi de o matar, mas 
sim de o deixar sexualmente 
impotente.

Infelizmente, isto aconteceu. 
Mandevo, que já estava a viver 
maritalmente com uma outra 
mulher, do nada passou a não 

ser prestativo na cama. Este 
facto, aliado aos acontecimen-
tos acima descritos, deixou 
Mandevo perplexo, e foi de-
senvolvendo doenças crónicas.

Desde então, Mandevo, para 
manter relações sexuais com a 
actual mulher, deve usar suple-
mentos medicinais porque a 
sua potência sexual natural foi 
destruída pela força do feitiço 
feito pelos curandeiros. Com 
relação à Nhankuave, continua 
levando a vida a seu prazer, 
vive fazendo negócios, viaja 
constantemente para diferen-
tes pontos do país e não só, é 
também reconhecida como 
uma contrabandista de bebi-
das a partir da África do Sul.

Mandevo, hoje em dia, de-
vido ao seu estado de saúde, 
já não trabalha nas minas da 
África do Sul, explora parte 
dos bons hectares de terra que 
tem para a produção da cultu-
ra de cana-de-açúcar, que pos-
teriormente fornece a uma in-
dústria açucareira.

Veja as páginas da história 
de vida no Jornal Dossiers & 
Factos, uma publicação que sai 
à rua todas as segundas-feiras, 
sendo que a história é republi-
cada na página do Facebook….
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 Segundo a UE, a guerra tem sido aproveitada para restringir liberdades

Silva Livone beneficiou-se da pressão dos 17

Sobre o Índice de Percepção de Corrupção, a 
Transparência Internacional afirma que o escânda-
lo sobre as dívidas ocultas e as suas consequências 
ilustram os perigos do excessivo poder do execu-
tivo e a ausência de um real equilíbrio de poderes, 
em particular num contexto de pobre controlo por 
parte do parlamento.

  Para a UE, o novo ciclo eleitoral (2023-2024), 
com a data de 11 de Outubro de 2023, proposta 
para a realização das eleições autárquicas, será al-
tamente desafiante, tanto em termos financeiros 
como em termos técnicos.

 “A visível presença da FRELIMO em todas as ver-
tentes da vida quotidiana contrasta com a falta de 
visibilidade dos partidos da oposição na vida pú-
blica moçambicana desde as últimas eleições”, diz 
o relatório, acrescentando que “uma preocupação 
comum avançada pelos partidos da oposição é a 
sua falta de apoio financeiro e de recursos para le-
var a cabo as suas actividades”.

  O relatório explica que, enquanto os partidos 
políticos recebem financiamento público de acor-
do com a sua representatividade parlamentar, o 
número de deputados da RENAMO e do MDM foi 
reduzido significativamente nas últimas eleições. 
Os dois partidos acumulavam anteriormente 106 
mandatários, que foram reduzidos para os actuais 
66, contra os 184 detidos pela FRELIMO.

 Assim sendo, o facto de não haver financiamen-
to público para a campanha eleitoral das eleições 
autárquicas, pode aumentar as dificuldades dos 
partidos da oposição, que contam já com uma di-
fícil situação financeira.

desses homens no CC, caso Roque Silva venha a 
organizar o congresso, tem que ver com o poder 

• Continuação da Pag 06

• Continuação da Pag 04 que um SG tem na organização do processo. Por 
exemplo, os homens a compor a comissão de elei-
ções são colocados pelo SG, que também orienta 
as delegações e potenciais eleitores, pelo que fica 
claro que se luta freneticamente pelo controlo do 
congresso.

 Lembram ainda as fontes que Nyusi, como pre-
sidente do partido, preferirá sacrificar Roque Silva 
a enfrentar o descontentamento dos grupos de ca-
maradas poderosos.

 
Nyusi tem missão difícil neste CC

Fontes do Dossiers & Factos consideram que a 
situação pode ser complicada não apenas para Ro-
que Silva, mas também para o próprio presidente 
do partido, pelo seguinte: se os grupos que que-
rem a cabeça de Roque Silva conseguirem afastá-
-lo, o desafio do presidente do partido será ter um 
novo SG, que venha organizar o congresso em 
apenas quatro meses, o que não será tarefa fácil.

Por outro lado, e olhando para a possível conti-
nuidade de Silva para organizar o congresso, ante-
vêem um provável espírito de vingança aos seus 
detractores, o que seria um problema para o pró-
prio Nyusi. Aliás, há uma outra equação que pode 
ser trazida a este tema, que é a questão tribal, so-
bretudo caso Roque Silva seja afastado.

Consideram as nossas fontes que, caso se con-
suma o afastamento de Roque Silva, existe uma tri-
bo que, mesmo não simpatizando com ele, pode 
capitalizar a situação, o que não seria bom para o 
presidente, pois poderia ser sinal de existência de 
problemas com a zona sul, mais ainda depois do 
afastamento de Hendro Nhavene.
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mação da independência, os meus pais adoptivos 
foram-se embora para Portugal e eu fui ao Khovo 
Lar, onde permaneci quatro anos (1976 a 1980). É no 
Khovo Lar onde encontro o músico Costa Neto, e ele 
convida-me para fazer parte de um grupo de jovens 
músicos que se chamava ABC 78. Aceitei o convite, 
tocávamos em festas, bailes e casamentos.

 D&F: Para além de Chico António e Costa Neto, 
quem eram os outros elementos do grupo? 

CA: Costa Neto era guitarrista e eu trompetista. 
Outros elementos eram Ildo Ferreira, que era bateris-
ta e vocalista, dois jovens da família Monteiro (gui-
tarristas) e o Botcho, como viola baixo. Mas não pa-
rei por ali, em 1980 sou convidado a tocar no Hotel 
Polana com a banda “Faz Força”, da qual fazia parte o 
baterista Jojó, Abú Dadá, entre outros. Trabalhei com 
este grupo durante um ano.

 
O salto aos grandes palcos do mundo

 
D&F: Depois de deixar o ABC 78 nunca mais 

parou. Qual foi o projecto que abraçou logo de 
seguida?

CA: Depois de ter trabalhado com esta banda, 
sempre como trompetista, fui convidado a fazer par-
te de uma outra que se chamava “Grupo Experimen-
tal”, do qual eram integrantes os músicos André Ca-
baço, Sílio Paulino Chembene, Totojinho, Alípio Cruz 
e Sérgio Gonçalves. Tocávamos muito em boates e 
chegámos a actuar além-fronteiras, como, por exem-
plo, em Cuba, Alemanha e Líbia. Este grupo tirou-me 
do anonimato como trompetista.

  D&F: Fez parte de uma das maiores bandas 
que o país já teve, o Grupo RM. Como é que foi lá 
parar? 

De ex-menino de rua a ídolo
AS LIÇÕES DE SUPERAÇÃO DE CHICO ANTÓNIO

Na senda de republicação de gran-
des entrevistas, no âmbito dos 10 
anos do Dossiers & Factos, fomos 
ao baú buscar uma conversa com 

um dos ícones da música ligeira moçambi-
cana. Estamos a falar de Chico António, um 
músico que do nada lutou até atingir altos 
patamares no contexto da música moçam-
bicana, tendo levado o nome do país além-
-fronteiras. A trajectória artística de Chico 
António confunde-se muito com a sua in-
fância, que não foi um “mar de rosas”. Aban-
donou o convívio familiar na tenra idade, 
depois de ter perdido, durante a pastagem, 
mais da metade de cabeças de gado da fa-
mília. O pai, como ele mesmo confessa, era 
muito severo, razão pela qual o medo e a 
inocência o aconselharam a desaparecer “do 
mapa”. Começava assim, ainda pequeno, a 
luta incessante pela sobrevivência. António 
viveu por algum tempo nas ruas da então 
cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo. 
Chegou a morar em Namaacha, novamente 
por medo de “tareia” em casa, desta vez por 
parte do pai adoptivo. Mas a grande virada 
da sua vida deu-se no Colégio São José de 
Lhanguene, onde começou a alimentar o 
sonho da música. O resto, como sói dizer-se, 
é história. Esta é a segunda e última parte 
de uma entrevista, que foi publicada na edi-
ção 103 do Dossiers & Factos.

Dossiers & Factos (D&F): Como foi viver em Na-
maacha e tentar fazer um recomeço numa zona 
que desconhecia, contanto que ainda era tão 
novo?

Chico António (CA): Chegado a Namaacha, em 
três dias, fiz amizade com militares portugueses da 
guarda-fronteira. Aperceberam-se de que eu era di-
ferente dos meninos da comunidade e simpatizaram 
comigo. Como vinha de uma família assimilada, tinha 
visão e capacidade de diálogo, a língua não consti-
tuiu uma barreira para mim, os conhecimentos que 
a pessoa traz do berço fazem com que se adapte em 
qualquer situação, e um assimilado, em qualquer 
parte do mundo, consegue adaptar-se. Graças a to-
dos estes aspectos, ganhei a amizade dos soldados e 
estes davam-me comida e outro tipo de auxílio.

“Capturado” no autocarro

D&F: Mas depois voltaria à família adoptiva. 
Como foi esse processo?

CA: A dado momento, pedi aos agentes da guar-
da-fronteira para eu ir visitar a povoação do outro 
lado da fronteira, ou seja, da Swazilândia. Eles permi-
tiram, mas advertiram-me para que voltasse logo que 
anoitecesse, possivelmente pensaram que já me ti-
nham domesticado. Ao entrar no machimbombo que 
ia à Swazilândia, deparo-me com um senhor moçam-
bicano lendo um jornal que tinha a minha fotografia 
estampada, anunciando que a minha mãe adoptiva 

dava uma recompensa de sete mil escudos a quem 
devolvesse o menino Chico António ao convívio fa-
miliar. No mesmo jornal, a senhora Lili apresentava 
uma explicação destinada a quem me encontrasse, 
afirmando que gostava muito de mim. Logo que me 
viu, o senhor desceu do machimbombo e foi falar 
com a guarda-fronteira. Não acompanhei o teor da 
conversa, mas depois de verem a minha cara estam-
pada no jornal, os guardas entregaram-me àquele 
senhor, que de imediato tratou de me levar de volta 
à casa da dona Lili, onde recebeu os sete mil escudos 
de recompensa. Na sequência, fui levado ao então 
Hospital Miguel Bombarda, hoje Hospital Central de 
Maputo, onde fui submetido a exames gerais, dos 
quais se constatou que estava tudo bem. Entretanto, 
algum tempo depois, a dona Lili levava-me de casa 
dizendo que íamos a um passeio, enquanto estava a 
conduzir-me ao Colégio da Missão José de Lhangue-
ne, que, na altura, era internato. Quando lá me dei-
xou, prometeu buscar-me à noite e nunca mais veio.

 
O “pequeno pretinho de voz de oiro”

 
D&F: Parece que o Colégio Missão José de 

Lhanguene mudou o rumo da sua vida, pode fa-
lar desta passagem? 

CA: É verdade, tudo o que sou hoje devo àquele 
colégio, porque foi ali onde tirei o curso de Quími-
ca Industrial, Solfejo, Pauta, Canto e Trompete. Isto 
tudo aprendi nos dez anos que fiquei naquele inter-
nato. Em 1969, fui apelidado de “pequeno pretinho 
de voz de oiro”.

  D&F: Então, o bichinho da música começa 
nessa altura?

CA: Posso dizer que sim, mas depois da procla-

Texto e fotos: Albino MahumanaD&F

Outrora solitário, Chico António encontrou na música um parceiro
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CA: Junto-me ao Grupo RM em 1983, a convite de 
Américo Xavier, que era produtor musical. Foi com o 
Grupo RM que gravei algumas das músicas marcantes 
da minha carreira, como é o caso de Hantlissa Maria, 
Baila Maria, Negra Macua, Mercandonga, Thaninga e 
Caxangá. Deixo o Grupo RM em 1992, ou seja, quase 
10 anos depois.

  D&F: Dado curioso é que Chico António toca 
quase todo o tipo de instrumentos musicais. O 
que o motivou a dedicar tempo à aprendizagem 
de tanta coisa?

CA: Aprendi que para ser maestro é preciso sa-
ber tocar todo o tipo de instrumento. Isso possibili-
ta gerir o esforço de cada elemento que toca esses 
instrumentos (as dificuldades, a destreza, agilidade, 
os reflexos e a inteligência). E não precisa tocar bem, 
apenas saber tocar.

  D&F: Pode mencionar nomes de alguns mú-
sicos nacionais e internacionais que o influencia-
ram ao longo da sua carreira?

CA: São tantos, dos internacionais posso falar de 
Miles Davis, Led Zeppelin, Osibisa, Fela Kuti, Manu 
Dibango, Dudu Dairoz, Sting e Peter Gabriel; e dos 
moçambicanos destaco o já falecido Francisco Mahe-
cuane e Xidiminguana.

 
“Há quantidade e pouca qualidade”

D&F: Ao longo da carreira, conheceu e viveu as 
várias etapas pelas quais a música moçambicana 
passou. Que avaliação faz do estágio actual?

CA: Temos quantidade, o que é bom, pois dá ao 
público a possibilidade de peneirar para seleccionar 
o melhor. Não somos nós os músicos que peneiramos 
a qualidade da música, mas sim o público. Mas indo 
directo ao assunto, digo que em termos de qualida-
de estamos a baixar, porque estamos a abandonar as 
nossas raízes e a dar primazia àquilo que vem de fora. 

Mas com sacrifício, tempo, pesquisas e divulgação, 
tenho consciência de que os melhores irão dignificar 
a pátria.

 
“Manu Dibango aconselhou-me a regressar a 

Moçambique”

  D&F: Em 1990, ainda no Grupo RM, atra-
vés da música “Baila Maria”, ganhou o Prémio 
Rádio França Internacional (RFI), que o levou 
àquele país. Em que consistia tal prémio?

CA: O prémio consistia numa bolsa de estudos 
para formação como técnico de estúdio, arranjos 

e técnicas básicas de piano, 
assim como produção de um 
CD. É um prémio importante 
que também já foi atribuído 
a grandes músicos africanos 
de renome internacional, no-
meadamente Angelique Kid-
jo, Salif Keita, Mouré Kante, 
Ismael Ló, entre outros. Por 
isso tenho orgulho de ser um 
ex-menino de rua que lutou 
até chegar aos patamares 
que cheguei. É uma honra 
fazer parte deste grupo de 
compositores.

  D&F: Permaneceu na 
França durante dois anos. 
Muitos músicos quando 
vão à Europa decidem ficar 
por lá. O que o motivou a 
regressar?

CA: Regresso a conselho 
do músico Manu Dibango, 
que foi meu tutor do fim da 
formação. Na altura, expli-
cou-me que o prémio fazia 
parte de um programa para 
ajudar os talentos africanos 
que precisavam de aprender 
técnicas musicais para pode-
rem dinamizar a cultura nos 
respectivos países. Disse: 
“volte a Moçambique e en-
sine aos outros”, salientando 
que os acordes que usei para 
compor “Baila Maria” eram o 

caminho certo.

O pequeno pastou tornou-se ícone em Moçambique

As dreads tornaram-se uma suas características
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INSS aposta na massificação de postos 
de atendimento

O processo de construção de pos-
tos de atendimento aos utentes 
do Sistema de Segurança So-
cial Obrigatória, gerido pelo 

Instituto Nacional da Segurança Social 
(INSS), encontra-se a bom ritmo em dife-
rentes regiões do país para facilitar o aten-
dimento ao público das zonas ou locais 
onde os serviços da instituição ainda não 
se encontrem estabelecidos em termos de 
instalações.

Trata-se de uma actividade assente na estra-
tégia inclusiva do Governo e de expansão terri-
torial da rede imobiliária, no âmbito da qual o 
INSS planificou, para o quinquénio 2020 – 2024, 
a construção de infra-estruturas de funciona-
mento visando melhorar os serviços prestados 
aos utentes do sistema da segurança social e as 

condições de atendimento particularmente 
nos edifícios das delegações provinciais, dis-
tritais e postos de atendimento.

Nas três regiões do país, nomeadamente 
Norte, Centro e Sul, o INSS planificou a cons-
trução de um total de 74 postos de atendimen-
to num modelo monolítico, ou seja, de alve-
naria, de forma a garantir uma infra-estrutura 
resiliente e de qualidade, facto que mereceu 
uma reflexão e aprovação pelo Conselho de 
Administração da instituição. Para este ano, 
está prevista a entrada em funcionamento de 
um total de 16 postos em todo o país.

O modelo de postos de atendimentos que 
o INSS está a construir no país compreende 
um conjunto de infra-estruturas e serviços ad-
jacentes, não apenas uma casa, como são os 
casos do próprio edifício principal, que leva 
um acabamento em mármore e alumínio, um 
tecto falso, um muro de vedação, uma pavi-
mentação, jardim no pátio, para além de uma 
guarita, um portão com uma cerca eléctrica e 
um alpendre para viaturas.

O modelo conta ainda com um furo de água 
com o respectivo suporte e tanques, um depósi-
to subterrâneo, um sistema de video-vigilância 
e um gerador eléctrico próprio, assim como 
duas casas de banho, sendo uma interna e ou-
tra externa. O pacote de custo da obra inclui 
ainda a instalação da rede de base de dados do 
SISSMO (Serviço de Informação da Segurança 
Social de Moçambique).

O custo para a construção de cada posto de 
atendimento de alvenaria varia de acordo com 
o mercado local, isto é, depende do custo de 
material na respectiva zona onde se localiza, 
sendo que, a título de exemplo, os valores mais 
baixos são referentes à zona sul, os valores pra-
ticados no Centro e na região Norte apresenta-
-se como sendo mais altos.

De referir que o contrato de empreitada 
celebrado com o empreiteiro adjudicado para 
cada obra refere que o empreiteiro é responsá-
vel pela execução de todas as partes componen-
tes do posto de atendimento. Ou seja, não se 
refere apenas ao edifício principal.

INSS quer postos de atendimento em todo o país

Texto: CortesiaD&F
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O processo contra os 39 funcionários está na fase de instrução

GPCC investiga mais de 30 funcionários 
em Panda

CORRUPÇÃO NA FUNÇÃO PÚBLICA

O Gabinete Provincial de Combate 
à corrupção em Inhаmbаne ini-
ciou com o processo de audição 
dos 39 funcionários públicos, 

entre eles directores distritais, técnicos 
do SDАE, da Saúde, do UGEА e chefes dos 
postos administrativos afectos no dis-
trito de Pаndа. Os mesmos são acusados 
de prática de vários tipos de crimes, com 
destaque pаrа corrupção, desvio de sub-
sídios de funcionários, viciação de guias, 
entre outros.

Efectivamente, há peixe graúdo entre os fun-
cionários que estão a ser alvos de investigação, 
numa operação que pretende restaurar a disci-
plina nas instituições públicas.

Para além dos crimes acima arrolados, está 
também em causa а construção de um sanitário 
escolar financiado por umа organização alemã 
que аlegаdаmente custou mais de um milhão 
de meticais, num esquema que envolve técnicos 
do SDPI e UGEА.

Também corre um processo contra um gestor 
de umа dаs bombаs de combustíveis que opera 
naquele distrito por venda de combustível não 
adequado, adquirido em circuitos não monito-
rados, uma situação que deixava danificadas as 
bombas injectoras dаs viaturas do distrito, o que 
culminou com а queixa dos automobilistas às 
entidades competentes.

Alguns investigados estão envolvidos igual-
mente no crime de desvio de pontas de marfim 
e seus troféus, depois do abate de um elefante 
em Janeiro de 2021, em Mаwаyelа, não se sa-
bendo аo certo pаrа onde forаm pаrаr os refe-
ridos troféus. Há suspeitas de colaboração com 
os furtivos na exploração ilegаl de simbir e uso 
indevido dos bens do Estado para o escoamen-
to de recursos florestais em coordenação com o 
director do SDАE e аlguns técnicos seus.

Houve igualmente denúncias de cobranças 
ilícitas de valores monetários аos concorrentes 
às vagas de emprego no Estado, num esquema 
que envolve alguns funcionários da saúde а ní-
vel daquele distrito, incluindo o pessoal médico 
e técnicos.

O Dossiers & Factos contactou telefonica-
mente а porta-voz do Gabinete Provincial de 
Combate à corrupção em Inhаmbаne, que con-
firmou estarem em curso аs audições dos 39 fun-
cionários envolvidos nos casos referidos, porém 
preferiu não entrar em mаis detalhes por consi-
derar que o caso аindа está na fаse de instrução.

Este é mais um escândalo que foi despole-
tado pelo GPCC em Inhаmbаne em menos de 
seis meses, sempre envolvendo funcionários do 
Estado.

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

O Dossiers & Fаctos contac-
tou telefonicamente а porta-voz 

do Gаbinete Provincial de combаte 
à corrupção em Inhаmbаne, que 
confirmou estarem em curso аs 
audições dos 39 funcionários en-
volvidos, porém preferiu não en-
terra em mаis detаlhes por con-
siderar que o cаso аindа está na 
fаse de instrução.
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SERNIC em Lichinga funciona em 
péssimas condições

DIRECTORA PROVINCIAL  ACUSADA DE DIRIGIR MAL

A direcção do Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SERNIC) 
na cidade de Lichinga, provín-
cia nortenha do Niassa, está a 

trabalhar em condições paupérrimas. Às 
instalações, que segundo os agentes dei-
xam a desejar, junta-se a problemática 
de falta de meios. À título de exemplo, a 
instituição não dispõe de uma única via-
tura, embora a directora provincial da 
mesma seja acusada de ter em sua casa 
três viaturas da marca Mahindra.

É um contraste difícil de entender. De acor-
do com fontes do Dossiers & Factos, enquan-
to Ana Godo, a directora provincial do SERNIC 
em Niassa, gere sozinha três viaturas, a direc-
ção distrital do SERNIC na cidade de Lichinga 
não possui sequer uma para levar a cabo o seu 
trabalho.

 Entretanto, a falta de viatura pode ser con-
siderada apenas a ponta do iceberg no SERNIC 
em Lichinga. É que a própria direcção, trans-
ferida há sensivelmente um ano para o bairro 
Chiuaula, funciona em instalações tidas como 
pouco ou nada condignas pelos agentes do 
SERNIC.

A situação está a preocupar os agentes, so-
bretudo porque, segundo os mesmos, as insta-
lações não oferecem condições para a garantia 
de sigilo que deve caracterizar as investiga-
ções. Os agentes dizem não ser possível pro-
ceder à instrução e investigação de processos 
em lugar não cómodo e onde vezes sem conta 
os investigadores são obrigados a abandonar 
a sala de trabalho, a fim de ceder espaço a ou-
tros para que possam trabalhar com denun-
ciantes ou indiciados.

 Segundo apuramos, aquela direcção só tem 
um computador da marca Lenovo, e uma úni-
ca impressora que, de acordo com as nossas 
fontes, e a avaliar pelas características que os-
tenta, devia servir para fins familiares e não à 
uma instituição como a direcção distrital do 
SERNIC.

  Fontes do Dossiers & Factos estão indig-
nadas pelo facto de a directora provincial do 
SERNIC estar alegadamente a reter parte dos 
meios de trabalho, privando a direcção da ca-
pital provincial do Niassa de desenvolver o seu 
trabalho adequadamente. Em serviço naquela 
província desde o ano passado, Ana Godo tem 
dito em formaturas ou em outros momentos 
em que se dirige aos seus subordinados que 
está naquele posto por ser capaz de resolver 
os problemas, daí que ninguém lhe pode me-
xer, revelam as fontes.

 A responsável até alocou meios circulantes 
a alguns distritos da província, mas se esque-

ceu da capital Lichinga, que, segundo dados 
apurados pela investigação do Dossiers & Fac-
tos, recebe mais processos-crimes em relação 
a todas as outras regiões da província.

  Como uma área de 280 km², a cidade de 
Lichinga possui uma população estimada em 
213 361 habitantes, de acordo com os resul-
tados do último Censo Geral da População e 
Habitação do Instituto Nacional de Estatística.

 Tem oito bairros populosos, onde os índices 
de criminalidade têm estado a aumentar nos 
últimos tempos. Recentemente, houve registo 
de três casos de assassinatos, sendo que dois 
ocorreram na cidade de Lichinga e o outro foi 
antecedido de um rapto que culminou com a 
posterior execução fora da urbe.

 
Viatura do STAE usada para fins 

particulares
 
Telefonicamente, Dossiers & Factos contac-

tou a directora provincial do SERNIC em Niassa, 
a fim de ouvir a sua versão dos factos. Basica-
mente, Ana Godo rejeitou todas as alegações 
feitas pelos seus pares.

  Embora reconheça que não há nenhuma 
viatura para a direcção do SERNIC em Lichin-
ga, porque “nunca foi alocada”, rejeita ter reti-
do três viaturas em sua casa. Explicou a nossa 
equipa que estão em sua residência duas via-

turas, uma que lhe foi alocada, mas que está 
parada porque necessita de revisão e outra 
que a própria pediu por emprestado ao Se-
cretariado Técnico de Administração Eleitoral 
(STAE). Refira-se que a segunda viatura, apesar 
de pertencer a um órgão do Estado, é usada 
para fins pessoais.

  Ana Godo revelou ainda que, quando foi 
alocada uma nova viatura à cidade de Cuam-
ba, ela própria tomou a decisão de transferir a 
antiga [de Cuamba] para Lichinga, tendo esta 
“avariado” no percurso. “A logística e as finan-
ças estão a tratar disso”, garantiu.

  Para a responsável, “não há problemas de 
viatura na cidade de Lichinga”, porque sempre 
que há necessidade, as viaturas do Departa-
mento de Investigação e Instrução e do Depar-
tamento de Investigação Operativa “apoiam a 
cidade”.

  Relativamente às instalações, referiu que 
o edifício da direcção da cidade, que fica em 
Namacula, está em processo de reabilitação. 
Aliás, a responsável acrescentou que mesmo 
as actuais instalações serão objecto de rea-
bilitação, tendo assegurado que já foi feito o 
levantamento das necessidades para o efeito.

  Questionada sobre a suposta insuficiência 
de meios informáticos, Ana Godo desmentiu 
os denunciantes, afirmando que “a cidade tem 
computadores”.

A insatisfação dos agentes é grande em Lichinga

Texto: Serôdio TowoD&F

• Direção da cidade não tem sequer viatura
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tem casos de colaboradores detidos pelo seu 
envolvimento nestes esquemas, mas garante 
que há um trabalho que está a ser feito de modo 
a esclarecer e eliminar a situação.

Às comunidades, a EDM pede provas 
que sustentem as acusações contra os seus 
colaboradores.

Acesso universal: um sonho longe da 
realidade

O processo de estabelecimento de novas li-
gações da corrente eléctrica, no âmbito da meta 
do acesso universal até 2030, iniciou em 2020 e 
deverá terminar em 2030. Esta meta está seria-
mente ameaçada devido à acção dos malfeito-
res, mas a EDM garante não cruzar os braços.

"Estamos a andar, terminamos há pouco a 
electrificação dos postos administrativos, que 
era um grande desafio, e é preciso felicitar ao 
Governo porque, neste programa Energia Para 
Todos, foi estipulado que a taxa de ligação para 
a tarifa doméstica é zero”.

Salmata Aissa falava em entrevista exclusiva 
ao Dossier Económico, na Cidade Turística de 
Vilankulo, província de Inhambane, onde parti-
cipou da II Conferência sobre a Participação de 
Jovens na Conquista da Nova Independências, 
evento organizado pelo Governo do Distrito de 
Vilankulo.

EDM perde 29% do seu volume de 
negócios

DEVIDO AO ROUBO E VANDALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

A Electricidade de Moçambique 
(EDM) está preocupada com o 
elevado índice de casos de roubo 
e vandalização dos seus equipa-

mentos, protagonizados por indivíduos de 
má-fé. Anualmente, a empresa investe cer-
ca de USD 2 milhões na reposição dos equi-
pamentos, valor suficiente para distribuir 
energia a cerca de três mil novas famílias. 
O volume de negócio da empresa regista 
perdas em torno de 29%, o correspondente 
a cerca de USD 100 milhões. A informação 
foi-nos dada pela chefe do Departamento 
de Prevenção e Combate à Vandalização na 
EDM, Salmata Aissa.

Numa altura em que o Governo de Moçambi-
que tem envidado esforços com vista a melhorar 
as condições de vida das populações, sobretudo 
através do acesso universal à energia eléctrica, 
há indivíduos de má-fé que dia e noite dedicam-
-se à vandalização e roubo dos equipamentos 
da EDM, comprometendo a eficácia do esforço 
empreendido.

A EDM fala de uma situação que é quase re-
corrente, sobretudo em Maputo, Tete, Sofala e 
Inhambane. Os autores, segundo a empresa, são 
indivíduos que vivem nas próprias comunida-
des, mas nunca são denunciados por razões até 
aqui desconhecidas.

Os prejuízos anuais destas práticas giram em 
torno de USD 2 milhões, valor que, de acordo 
com a EDM, dava para expandir o acesso à elec-
tricidade a mais 3 mil famílias.

No geral, a EDM está a registar perdas em tor-
no de 29% no seu volume de negócios, o que 
quer dizer que um terço do seu lucro perde-se 
devido às vandalizações dos seus equipamentos.

Segundo a chefe do Departamento de Pre-
venção e Combate à Vandalização da EDM, Sal-
mata Aissa, como forma de reverter o cenário, 
a sua instituição, com ajuda dos seus parceiros, 
têm desenvolvido palestras nas comunidades no 
sentido de apelar a mais vigilância.

 "Temos chamado atenção para a necessidade 
de denunciar essas práticas porque as pessoas 
que vandalizam a energia estão dentro da mes-
ma comunidade. Não podemos olhar para este 
caso de forma leviana e passiva. É importante de-
nunciarmos para que os autores sejam responsa-
bilizados", disse Salmata.

Segundo a responsável, a vandalização in-
fluencia negativamente em tudo, incluindo na 
qualidade da própria energia que será forneci-
da ao consumidor. "É preciso olharmos para o 
esforço que o Governo e a própria empresa têm 
empreendido neste processo todo. A questão da 

qualidade da energia está directamente ligada 
ao roubo. Por exemplo, se a EDM instala um PT 
numa zona e estipula que este PT tem a capa-
cidade para 25 famílias, se depois aparecem in-
divíduos a fazerem ligações clandestinas, é claro 
que não teremos qualidade de energia e isso vai 
afectar directamente a própria comunidade", 
elucidou.

Aissa reconhece haver funcionários 
desonestos

Filipe Nyusi, Presidente da República de Mo-
çambique, anunciou que o acesso universal à 
energia eléctrica deve ser alcançado até 2030, 
daí ter extinto a taxa de ligação da tarifa domés-
tica. Ainda assim, existem funcionários dentro 
da EDM que continuam a praticar cobranças 
ilícitas de valores monetários para a ligação da 
corrente eléctrica, contrariando as recomenda-
ções do PR. A EDM está ciente disso.

"Dizer que este programa estratégico de en-
gajamento comunitário não é só para o cliente 
externo, nós temos trabalhado muito interna-
mente com os nossos trabalhadores no sentido 
de despertar neles o sentimento de pertença 
pela causa da empresa, o profissionalismo, o es-
pírito de bem-fazer e de cordialidade para com 
aqueles que são os nossos clientes".

Neste momento, a EDM diz que ainda não 

Texto. Anastácio Chirrute, em 
Inhambane.

D&F

PTs são os principais alvos dos malfeitores
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DA PRODUÇÃO PECUÁRIA

Magude desafiado a manter-se na 
vanguarda
O governador da província de Ma-

puto, Júlio Parruque, efectuou 
na semana finda uma visita de 
trabalho de dois dias ao distrito 

de Magude, tendo escalado o Posto Admi-
nistrativo de Mahel, onde visitou um curral 
de gado e o centro de saúde local. Na oca-
sião, orientou um comício popular e ofere-
ceu uma tonelada de arroz à população.

A população, por sua vez, fez saber ao executivo pro-
vincial os desafios e inquietações pelas quais passava, 
nomeadamente as vias de acesso, a falta de água, de 
energia eléctrica, de salas de aula, de uma escola secun-
dária e pensão para idosos.

Júlio Parruque anotou as preocupações e prometeu 
soluções no seguimento do trabalho que o Governo vem 
efectuando. Lembrou que em 2021 eletrificou-se Panja-
ne, ficando apenas Mahel como o único posto por electri-
ficar. Disse que já estão em curso actividades para que o 
posto administrativo esteja devidamente iluminado.

O Chefe do Executivo Provincial encorajou a popu-
lação para revigorar a vigilância sanitária no âmbito da 
prevenção da Covid-19 e do HIV-SIDA. Parruque exortou 
a população a trabalhar de modo a manter a hegemonia 
de maior produtor de gado bovino na província.

 
Três motobombas entregues aos produtores

A visita ao distrito de Magude foi marcada pela en-

Governador encoraja Magude a manter a liderança na produção de carne

Moto-bombas vão dinamizar a produção e produtividade

Texto: Quelto JaneiroD&F

trega de três motobombas a duas associações agrícolas 
(Associação Agrícola de Macupulane e Associação Muge-
ge Mazingia) e à Escola Secundária de Magude, avaliadas 
em 202 mil meticais.

De acordo com o executivo provincial, as motobom-
bas vão dinamizar a actividade agrícola no distrito, e par-
ticularmente os 3 hectares onde estão inseridas as duas 
associações. Disse ainda que a moto-bomba entregue à 

escola vai impulsionar e maximizar a produção escolar 
para apoiar no auto-sustento do internato.

Parruque exortou os beneficiários a usarem de forma 
responsável aqueles equipamentos, devendo criar con-
dições para a sua manutenção periódica, tendo em vista 
o crescimento económico de Magude, numa altura em 
que o distrito é desafiado a defender a sua posição de 
maior produtor de carne bovina e a investir nas culturas 
resistentes à seca.

Parruque exor-
tou os benefi-
ciários a usarem 

de forma responsável 
aqueles equipamentos, 
devendo criar condições 
para a sua manutenção 
periódica, tendo em vis-
ta o crescimento econó-
mico de Magude, numa 
altura em que o distrito 
é desafiado a defender 
a sua posição de maior 
produtor de carne bovi-
na e a investir nas cultu-
ras resistentes à seca.
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Silva Livone, proveniente da Zambézia, ga-
nhou a eleição, do último sábado, para o cargo 
de secretário-geral da Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM), com 60 por cento de votos 
(correspondente a 93 votos), contra 40 por cento 
(61 votos) do seu oponente Gemésio Cândido, da 
província de Cabo Delgado. No seu primeiro dis-
curso, Livone pediu mais união na organização 
como instrumento para o alcance das metas do 
órgão.

“Antes de mim, a organização somos nós. 
Somos nós porque só juntos, unidos e alinha-
dos, coesos e firmes é que podemos tornar a 

Silva Livone defende união da OJM
O secretário-geral da OJM, eleito 

na noite do último sábado, Sil-
va Livone, defendeu que só com 
a união é que a organização po-

derá cumprir as orientações para o próximo 
quinquénio. Ainda no II Congresso da agre-
miação, Roque Silva defendeu que o novo 
elenco deve ser capaz de garantir a sua auto-
nomia financeira e consolidar o processo de 
rejuvenescimento já em curso.

Silva Livone, novo SG da OJM

Texto: Dossiers & FactosD&F

nossa organização mais forte”, 
defendeu.

No final do congresso, Ro-
que Silva, secretário-geral da 
Frelimo, defendeu que a nova 
direcção deve ser mais inovado-
ra, de modo a que possa melhor 
enfrentar os desafios futuros.

“Os órgãos da OJM, ora elei-
tos, devem desafiar-se conti-
nuamente a desenvolver acções 
em três direcções principais, no-
meadamente, preparar a vitória 
da Frelimo nos próximos pleitos 
eleitorais; consolidar o processo 
de rejuvenescimento da orga-
nização; e criar condições para 
sustentabilidade financeira da 
organização. Sem isso, teremos 
perdido a oportunidade de fa-
zer a diferença como novo se-
cretariado”, disse Roque Silva.

Ainda no segundo congres-
so, foi aprovado o programa 
quinquenal da organização 
2022-2027 e os novos estatutos 
que, na visão de Roque Silva, 
“são instrumentos programáti-
cos que apresentam uma visão 
holística sobre os princípios or-
ganizativos, os mecanismos de 
gestão e apontam o rumo, o 
qual a OJM pretende seguir”.

Lembre-se que Silva Livone 
substitui, no cargo, Anchia Tala-
pa que vinha desempenhando 
as funções desde 2020

Ainda no segundo congres-
so, foi aprovado o programa 

quinquenal da organização 2022-
2027 e os novos estatutos que, na 
visão de Roque Silva, “são instru-
mentos programáticos que apre-
sentam uma visão holística sobre 
os princípios organizativos, os 
mecanismos de gestão e apontam 
o rumo, o qual a OJM pretende 
seguir”.
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NA II CONFERÊNCIA DА JUVENTUDE

Daniel Tchapo desafia jovens a serem 
transformadores
O distrito de Vilаnkulo, região nor-

te da província de Inhambane, 
acolheu na última terça-feira (17 
de Mаio) а II conferência sobre o 

papel dos jovens na conquista de novas in-
dependências. Trata-se de um evento que 
foi bastante concorrido e que contou com 
a presença de vários jovens empresários 
provenientes de diferentes pontos do país. 
O objectivo era discutir e buscar soluções 
que visam minimizar os desafios que esta 
camada social enfrenta, como é o caso do 
desemprego. Na ocasião, o governador 
de Inhambane pediu uma juventude mais 
proactiva.

Organizado pelo Governo do Distrito de 
Vilаnkulo e parceiros, o evento que coinci-
diu com o dia Mundial da internet discutiu 
diferentes temаs da аctuаlidаde, como, por 
exemplo, o patriotismo, a cidadania, a solida-
riedade, a agricultura, a cultura e o turismo.

Dаniel Francisco Tchаpo, governador da 
província de Inhаmbаne, foi quem proferiu o 
discurso de abertura, e saudou os organiza-

Daniel Tchapo, governador de Inhambane

Texto: Аnаstácio Chirrute, em 
Inhаmbаne

D&F

dores do evento pela iniciativa. Afirmou que 
o evento constitui um passo relevante na ma-
terialização dos planos quinquenais do go-
verno e dos órgãos de governação descentra-
lizados provinciais, que definem a juventude 
como continuadora das tradições patrióticas 
do povo moçambicano e força motriz do de-
senvolvimento do país.

“A Juventude deve ser transformadora”

Segundo Tchаpo, com а realização deste 
tipo de evento pretende-se desencorajar os 
jovens à ociosidade e actos que têm а ver 
com а criminalidade, consumo do álcool e 
outros tipos de drogas que, de certa forma, 
destroem а saúde física e mental, contribuin-
do para а degradação do tecido social e pio-
rando а situação de pobreza.

"O patriotismo, solidariedade e cidadania 
são temas extremamente importantes, sem 
os quais é difícil a nossa juventude аlcаnçаr 
as independências аlmejаdаs. Por isso, а II 
conferência sobre o papel dos jovens na con-
quista das independências é de certa for-
ma um mecanismo que pretende estimular 
ideias no seio dа juventude”, declarou.

No que concerne às iniciativas de financia-
mento pаrа jovens, Tchаpo deu аlguns exem-

plos, nomeadamente: o Fundo de Аpoio а Ini-
ciativa Juvenis (FАIJ), uma nova abordagem 
de financiamento de jovens em que os con-
tratos são celebrados e financiados por uma 
agência bancária e com juros bonificados.

 A província de Inhambane foi contempla-
da nа primeira fase com cerca 8,500.000.00 
MZN (oito milhões e quinhentos mil meti-
cais), tendo sido financiados cerca de 74 pro-
jectos de jovens com iniciativas nos distritos 
de Zаvаlа, Morrumbene, Mаssingа, Inhаssoro, 
Funhаlouro, Mаbote.

Por isso, Tchаpo defende que os jovens de-
vem ser agentes transformadores, gerando 
um efeito multiplicador e criando condições 
pаrа o fortalecimento da capacidade e dispo-
nibilização de mais oportunidades de empre-
go e auto-emprego pаrа  а camada juvenil.

“Quero incentivar outros jovens а 
аbrаçаrem umа carreira ou negócio, seja no 
sector da agricultura, cultura, turismo, ener-
gia ou outros”, desafiou.

“O Problema é que os jovens usam as TICS 
de forma errada”

Depois seguiu o painel constituído 
pelo presidente do Conselho Municipal dа 
cidаde de Vilаnkulo, Williаm Tuzine, e o ad-
ministrador do distrito de Mаbote, Cаrlos 
Mussаnhаne, que discutiu o patriotismo. No 
entender destes dois dirigentes, o patriotis-
mo é o sentimento de orgulho, amor e devo-
ção à pátria, aos seus símbolos e ao seu povo.

Ambos defenderam igualmente a cidada-
nia como um exercício dos direitos e deveres 
civis, políticos e sociais estabelecidos pelo or-
denamento constitucional do País. Segundo 
eles, é através da cidadania que é permitido, 
por exemplo, que os cidadãos tenham direito 
à liberdade, à vida, à igualdade perante a lei, 
ao voto, à moradia, à educação e à saúde.

“Eis o desafio para nós os jovens desta ge-
ração de transformações, será que estamos 
prontos para servir à nação inspirados na bra-
vura daqueles jovens que hoje são adultos? 
Será que correm nas nossas veias os valores 
de patriotismo, solidariedade e cidadania?” 
Questionou Williamo Tuzine, que condenou 
o mau uso das tecnologias de informação e 
comunicação.

“Infelizmente, o que se nota é que há cada 
vez mais um número crescente de jovens que 
usam estas tecnologias de forma menos ética, 
contra todos os princípios e valores de patrio-
tismo, solidariedade e cidadania. Jovens que 
passam muito tempo nas redes sociais insti-
gando a violência, o descrédito ao Estado, ao 
Governo, às realizações dos moçambicanos, 
um cenário bastante desolador”, lamentou.
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TETRA CAMPEÃ NACIONAL DE TÉNIS

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

D&F

Ana Vasile ambiciona jogar nos EUA
A tetracampeã nacional de ténis 

em seniores femininos, Ana 
Vasile, está empenhada com o 
seu treinador, Bene Nguenha, 

em trabalhar de forma a conseguir uma 
pontuação que lhe permita conquistar 
uma bolsa para jogar fora do país. O so-
nho da atleta é evoluir nos Estados Uni-
dos da América.

Hoje com 18 anos e ainda a ser “lapidada” pelo 
mister Bene Nguenha, Ana Vasile tem o estatuto de 
tetra campeã, uma vez que conquistou o campeona-
to nacional de ténis por quatro vezes consecutivas, 
isto nos anos 2017, 2018, 2019 e 2021. 

Em entrevista ao Dossiers & Factos, começou 
por contar que iniciou a prática da modalidade 
aos sete anos de idade, influenciada “pelo meu tio 
Hercílio Seda, que me inscreveu”. Depois de alguns 
anos, começou a competir em campeonatos nacio-
nais e internacionais. Nesse percurso, ganhou as 
provas de sub-12, sub-14 e sub-16. 

A passagem para os seniores foi fácil e aconteceu 
aos 13 anos de idade. “Aos 14 anos, comecei a jogar 
e a ganhar, tanto que quando competi no primeiro 
nacional, em 2017, entrei no campo como se fosse 
perder, porque defrontava uma tenista muito forte, 
a Marieta. Mas, depois de estar na quadra, vi que 
podia ganhar. A minha adversária ganhou o pri-

meiro set e eu ganhei o segundo e o terceiro. Foi daí 
que comecei a ganhar a prova de singulares senho-
ras”, a tenista lembra que ganhou grande motivação 
depois de conquistar o primeiro título nacional.

 
Bolsa de estudo é o próximo objectivo

 
Vasile conta que depois de conquistar vários 

campeonatos nacionais, o que mais ambiciona é es-
tudar fora do país, concretamente nos Estados Uni-
dos da América (EUA) e jogar ténis no mesmo país.

 Revela que está a lutar para alcançar esse sonho 
e acredita que tudo seria mais fácil se tivesse algum 
patrocínio. A escolha do país tem uma explicação. 
–   “Penso que os melhores torneios acontecem lá 
e há outras moçambicanas que estão lá. É o caso 
da Cláudia Sumaia, que me tem motivado para o 
efeito”, argumentou, acrescentando que “o meu 
grande sonho passa também por criar uma acade-
mia de ténis depois de terminar a carreira, isto para 
massificar a modalidade e fazer com que seja mais 
apreciada”.

 
“É preciso atacar os jogos profissionais”

 
Como sempre, por detrás do sucesso de um/uma 

atleta, existe uma equipa técnica. O nosso órgão 
conversou com o treinador de Vasile, Beni Ngue-
nha, que afirmou ser necessário atacar já os jogos 
profissionais, fazendo um torneio de qualificações, 
por forma a dar pontos à atleta.

 Neste momento, está em perspectiva uma prova 
na vizinha África do Sul, que se espera que aumente 
o nível de Vasile.

 “Se conseguir entrar no quadro principal, vai ter 
pontos, que serão usados para a bolsa de estudos, 
uma vez que só ter a referência de ser tetracampeã 
nacional não é suficiente”, explicou o treinador, que 
confessa ser fácil trabalhar com a atleta. 

De acordo com Nguenha, Vasile já devia estar 
num outro nível, porque com 15 anos mostrava 
sinais de que será uma grande atleta e tem a van-
tagem de ser canhota. Ainda assim, considera que 
não é tarde para recuperar o tempo, de tal forma 
que tem um plano de treinamento de duas horas 
por dia, tudo para pôr a atleta pronta para o próxi-
mo salto, mas sempre a pensar na bolsa

Ana Vasile – tetra campeã nacional de ténis

Bene Nguenha ao lado da sua pupila Ana Vasile
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Impacto de mudanças climáticas e falta de 
saneamento básico no Bairro Nkobe

ALVOS
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Djive e Mapfara preparam-se para mostrar 
“resiliência”
Djive e Mapfara, dois artistas 

moçambicanos absolutamente 
estupendos, preparam-se para 
uma nova exposição na Fun-

dação Fernando Leite Couto, em Junho 
próximo. Em conversa com o Dossiers & 
Factos, os dois artistas falaram do que o 
público pode esperar do evento marca-
do para Junho, designado “resiliência”.

Samuel Djive e António Horácio Sitoe vão expor 
no mês de Junho na galeria da Fundação Fernando 
Leite Couto, em Maputo, suas obras de arte, num 
evento denominado “resiliência”. Segundo os dois 
artistas plásticos, as obras que estarão patentes no 
dia 8 de Junho têm por objectivo criar diálogo e a 
interacção com o trabalho e o público.

  Para os artistas, “resiliência” é mais que educa-
ção, experiência e treinamento. Na verdade, dizem 
eles, o nível de resiliência de cada indivíduo deter-
mina quem terá sucesso e quem se perderá pelo ca-
minho. Quanto maior for a resiliência, maior será a 
capacidade de enfrentar os desafios.

  Diante das adversidades que a cultura moçam-
bicana enfrenta, Samuel Djive e Mapfara dizem que 
enfrentam os desafios com superação. Em meio a 
Covid-19, as dificuldades aumentaram, pois os pro-
jectos tiveram que ser arrumados nas gavetas, num 
cenário de falta de eventos culturais. Ainda assim, 
mantiveram-se resilientes e esperam que o levanta-
mento das restrições devolva a alegria às artes.

Mpfara

Samuel Djive

Texto: Albino MahumaneD&F

"A expectativa neste momento pós-pandemia é 
que as coisas voltem ao normal, o público adira a 
esta exposição com vontade de diálogo das artes, 
haja um desenvolvimento para o país e para as artes 
e culturas", dizem os artistas.

As obras de Djive estão fortemente carregadas 
de simbologias e mitologias, representando alguns 
aspectos sociais que caracterizam o dia-a-dia dos 
povos africanos e em particular de Moçambique, 
onde as suas culturas, tradições, e desafios actuais 
constroem narrativas surrealistas com linhas e traços 

ARTES PLÁSTICAS

suaves, ganhando equilíbrio nas formas e nas cores 
que dominam o seu trabalho.  

 Nas suas múltiplas concepções artísticas, procu-
ra introduzir um carácter cultural e social usando o 
desenho como ferramenta de expressão e de liber-
dade intelectual, política e socioeconómica.

 Os dois artistas, cada um a seu modo, trafegam 
entre o rompimento e a persistência, unindo-se num 
ponto cardeal.

    Samuel Arão Djive nasceu no dia 03 de Junho 
de 1979, em Maputo. Em 2004, formou-se em Design 
Gráfico pela Escola Nacional de Artes Visuais. É licen-
ciado em Design de Produto pelo ISArC-Instituto Su-
perior de Artes e Cultura.

 Djive inicia a carreira de artista plástico profissio-
nal em 2003, ano em que se juntou ao grupo IDEN-
TIDADE, criado pela Escola Nacional de Artes Visuais 
(ENAV) de Maputo em parceria com a Faculdade de 
Belas Artes do Porto (FBAP), Portugal. Desde esse 
tempo, teve ocasião de colaborar e trabalhar com 
vários artistas nacionais, como Naguib, Malangata-
na, Victor Sousa, Idasse, Noel Langa, entre outros.

 Djive é autor do STREET GALLERY de Maputo, um 
projecto de Arte, Design e Exposições de rua onde se 
procura alternativas e conceitos de arte integrativos 
e criativos, desenhados para o local da acção.

 Actualmente, para além do desenho e da pintu-
ra, tem vindo a dedicar-se aos estudos e trabalhos de 
Design de Produtos, Arte Design e Interior Design.

  Por sua vez, António Horácio Sitoe, de nome 
artístico Mapfara, nasceu a 29 de Outubro de 1979 
e iniciou a carreira em 1999, quando se juntou a 
ACHUFRE. Foi nesse período que ele aprendeu a fa-
zer cerâmica como autodidacta. Com o passar dos 
anos, vem desenvolvendo um estilo e técnicas pró-
prias, deixando-se influenciar pela cerâmica moder-
na e tradicional moçambicana.

 Recentemente, o artista expôs as suas obras na 
"Expo Dubai 2020", nos Emirados Árabes Unidos. Em 
2004, venceu o Prémio Revelação na Fundação Al-
berto Chissano e em 2008 participou numa exposi-
ção em Portugal – Semana Cultural Moçambique / 
Portugal.
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INTERNACIONAL
Donestsk diz que havia 
estrangeiros em Azovstal

"Tinham comida e água suficientes 
e armas de sobra, o problema era 
que faltavam medicamentos", disse, 
acrescentando que pelo menos seis 
combatentes ucranianos foram mortos 
durante o ataque final russo quando 
tentaram detonar um depósito dentro 
do complexo siderúrgico para evitar 
que fossem capturados. DW

“Diz que disse” passa 
a ser crime

FMI

Pr omotor es  da 
desgraça 

O Governo aprovou um 
instrumento referente ao 
combate ao terrorismo que não 
agradou a muita gente. Garganta 
foi acompanhando o debate e 
percebeu que havia muita gente 
agastada. Mas o facto é que 
tem gente especialista em tocar 
terror e por vezes não dá para 
perceber de que lado estão ou se 
só querem ver o círculo a pegar 

Foi notícia por estes dias que o 
FMI está de volta e semana passada 
Garganta abordou este assunto, 
mas vale a pena repetir que os tios 
"generosos" vão txunar o país com 
cerca de 470 milhões de USD, e o 
facto foi merecedor de destaque 
na mídia. Em alguns fóruns, fez-se 
festa com direito a hosanas. O FMI 
regressa depois de cerca de seis anos 
sem apoiar o Estado moçambicano, 
uma vez que desde 2016 não injecta 
dinheiro nas contas do Estado 
moçambicano. O FMI abandonou-
nos no auge da crise económica em 
África e em Moçambique, não teve 
dó nem piedade. Não apoiou, mas 
sempre esteve aqui à espera do 
colapso total e completo para tomar 
as rédeas do país, para “trinchar" 
o país, mas isso nunca aconteceu. 
Para o desespero de Bretton Woods, 
a capitulação demorava chegar, os 
salários eram pagos todos os meses, 
as luzes das cidades eram acesas, 
a vida continuou. Sofremos? Sim, 

Algo estranho se passa com 
os promotores de espectáculos 
moçambicanos. Na verdade, Garganta 
hoje quer concordar com Fred 
Jossias e com o Puto Aires, não dá 
para perceber qual é o rumo que os 
promotores de espectáculos querem 
dar para a juventude. Aliás, há muita 
mediocridade entre promotores e 
DJs. Os DJs são os que ditam aquilo 
que o público irá consumir. Quando 
quiseram, a música moçambicana 
tocou e bem, mas quando quiseram 
a música moçambicana desapareceu 
e passaram a promover primeiro o 
kuduro e depois o Amapiano, música 
sul-africana. Na mesma senda, estão 
os promotores de espectáculos que 
são os responsáveis por trazer artistas 
para brindar ao público, que, diga-
se de passagem, estão a promover 
muito barulho e lixo estrangeiro e, 
para o cúmulo, pagam milhares de 
dólares a estes estrangeiros e o artista 
moçambicano recebe trocados. O 
cúmulo dos cúmulos aconteceu 

fogo para tirarem dividendos. 
Tudo que apanha está a postar, 
repassar, não procura nem a 
veracidade daquilo que está a 
promover, ou as consequências 
dos seus actos egoístas. Pois bem, 
este novo instrumento penaliza 
os repassadores, os fazedores 
de screenshots de documentos 
falsificados. Os fofoqueiros no 
geral estão a picar-se no olho.

sofremos, as estradas partiram-se, 
a educação baixou de qualidade, 
o custo de vida aumentou, mas 
sobrevivemos, vivemos 6 anos sem 
o “boss". 6 Anos de dependência 
ZERO. Isso, sim, é positivo. Agora o 
FMI volta, mas com nova estratégia. 
Como viram que os “pretinhos" 
não sucumbiram, agora vão atacar 
aquilo que nos fez resilientes nestes 
6 anos, aquilo que nos permitiu 
sobreviver: os impostos. Essa é uma 
das exigências do FMI para “d(o)
ar" dinheiro, que o país reveja os 
impostos. Mexendo nos mesmos, 
a capacidade de arrecadação 
claramente diminui e diminui 
também o financiamento interno 
para o OGE e aumenta ou volta a 
dependência externa em números 
gordos, de forma a sermos eternos 
dependentes. Mas que fique 
registado, e os que hoje aplaudem 
o regresso do FMI não se esqueçam 
que um dia Moçambique sobreviveu 
sem o dinheiro do FMI.

semana passada, em Nampula, onde 
um DJ sul-africano foi pago para tocar. 
O homem não se fez presente, porque, 
segundo se diz, perdeu 2 aviões (Jhb-
Mpt) e mesmo assim a organização 
ainda foi buscá-lo de carro, tendo 
perdido o terceiro avião Maputo-
Nampula. Resultado: o homenzinho 
ficou a “txilar" em Maputo, enquanto 
o povo nampulense esperava por ele, 
mesmo sabendo que o artista já não 
ia, o promotor continuou a cobrar 
bilhetes. Quando o público descobriu 
que havia sido burlado, começou 
o quebra-quebra, partiu tudo que 
havia naquele espaço. Mas, como 
moçambicano não aprende mesmo, 
tudo indica que o sul-africano voltou 
este fim-de-semana a Nampula. 
Garganta não percebe o porquê de 
tanta falta de auto-estima e o porquê 
de tanta vassalagem ao estrangeiro, 
mas seria bom que as rádios tocassem 
mais música moçambicana, as 
televisões idem, que assim ganha a 
cultura moçambicana.
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GUERRA NA UCRÂNIA

A informação foi 
confirmada pelo líder da 
autoproclamada República 
Popular de Donetsk, Denis 
Pushilin, que afirmou 
igualmente, citado pela 
agência noticiosa russa TASS, 
que há estrangeiros entre 
os capturados, embora não 
tenha precisado o número.

Forças de Donetsk, 
aliadas do exército 
russo na invasão da 
Ucrânia, identifica-

ram 78 mulheres entre os 
combatentes ucranianos 
capturados no complexo si-
derúrgico Azovstal, o 
último bastião rema-
nescente na cidade 
de Mariupol, no leste 
do país.

Azovstal era o último bastião em Mariupol


