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“Fui torturado quando Afonso 
foi à Renamo”

Educação
está à
deriva

DEVIDO À DESORGANIZAÇÃO E INCOMPETÊNCIA

REVELAÇÕES DE PAI DE DHLAKAMA



SEGUNDA-FEIRA30  de Maio de 20222 DOSSIERS & FACTOSEDITORIAL

Uma das maiores provas do su-
cesso da colonização em África, mas 
particularmente em Moçambique, é 
o desdém com que a sociedade olha 
para tudo o que é local/nacional. 
Ao moçambicano, foi transmitida a 
ideia de que tudo o que é de dentro é 
defeituoso, e em certos casos até pe-
caminoso. Por isso mesmo, deve ser 
erradicado e substituído por aquilo 
que é “belo e nobre” - o alheio.

Mostrando ser bons alunos, os 
moçambicanos seguem os ensina-
mentos ao pé da letra, com um ri-
gor típico dos mais fanáticos cren-
tes afectos às seitas religiosas que, 
nos últimos tempos, surgem quais 
cogumelos. Em obediência aos sa-
grados ensinamentos, os moçambi-
canos abandonam os seus hábitos e 
costumes, apodados como diabóli-
cos, e atribuem um estatuto inferior 
às suas próprias línguas.

Transmitidas de geração em gera-
ção, estas lições, verdadeiramente 
corrosivas para a auto-estima, leva-
ram o povo, sobretudo os mais no-
vos, a um ponto perigoso e vergo-
nhoso, em que simplesmente não se 
revêem nos valores culturais nem na 
história da sua própria pátria.

Foi exactamente a isso que aludiu 
a antiga ministra da Educação de 
Moçambique, Graça Machel, num 
simpósio organizado pela Fundação 
Samora Machel, em parceria com a 
Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM). O mote do evento foi a vida 
e obra do primeiro presidente da 

que o raciocínio é aplicável a todas as 
esferas da sociedade moçambicana.

É inegável – porque por demais 
evidente – a crise de auto-estima 
que se apossou dos moçambicanos. 
Abduzidos pela globalização, viram 
o processo de aculturação aprovei-
tar o terreno fértil preparado pelo 
colonialismo para consumar a com-
pleta alienação de todo um povo. 
Hoje, os moçambicanos sabem mais 
dos Estados Unidos da América do 
que do seu próprio país, cantam e 
dançam ritmos musicais de Ango-
la e África do Sul; e interessam-se 
mais pela história de Malcolm X do 
que pela epopeia heróica e glorio-
sa de Eduardo Chivambo Mondla-
ne, o célebre arquitecto da unidade 
nacional.

Atingimos um estágio de falta de 
amor-próprio sem paralelo ao nível 
da Comunidade de Desenvolvimen-
to da África Austral, e se não inver-
termos esta tendência, facilmente 
chegaremos a um ponto de perda 
total da identidade nacional.

O “muro na mesa” da mamã Gra-
ça é, por estas e por outras, mais do 
que oportuno. Os moçambicanos 
precisam perceber, de uma vez por 
todas, que, não sendo superiores a 
nenhum outro povo, também não 
são inferiores em nada, pelo que 
não há razão para que se envergo-
nhem dos seus heróis, da sua cultu-
ra, da sua identidade e da sua místi-
ca. A moçambicanidade é sagrada.

serodiotouo@gmail.com

República Unida da Tanzânia, Julius 
Nyerere, sobre quem se debruçou 
Jakaya Kikwete, que também lide-
rou aquele país irmão.

Na plateia, estavam ilustres convi-
dados, incluindo Joaquim Chissano 
e Armando Guebuza, que têm em 
comum o facto de terem sido presi-
dentes de Moçambique, sendo que, 
antes disso, estiveram profunda-
mente envolvidos na Luta Armada 
de Libertação de Moçambique. De 
forma astuta, Graça Machel convi-
dou os moçambicanos a “ignora-
rem” os erros dos heróis moçam-
bicanos – em particular dos dois 
ex-estadistas – valorizando os seus 
grandes feitos.

Em alguns círculos de opinião, 
a mensagem da antiga primeira-
-dama foi interpretada como uma 
tentativa de dar imunidade aos li-
bertadores da pátria ou de sugerir 
que estes deviam ter uma espécie 
de carta-branca para “fazer e des-
fazer”. É uma leitura aceitável, até 
porque é provável que os termos 
usados conduzam a essa conclusão. 
No entanto, entendemos nós que o 
propósito da presidente do Fundo 
de Desenvolvimento da Comunida-
de (FDC) é outro.

Quanto a nós, a activista social 
quis convocar a sociedade para uma 
reflexão em torno da forma como a 
sociedade trata o que é “seu”, e em-
bora tenha destacado figuras políti-
cas e ligadas à libertação do país do 
jugo colonial português, parece-nos 

É tempo de resgatar o amor-próprio
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Educação afunda-se na incompetência 
e desorganização

DE MAL A PIOR

O sector da Educação em Moçambi-
que sempre foi objecto de críticas, 
por conta da qualidade de ensino, 
que, para muitos, deixa a desejar. 

Nos últimos anos, os seus problemas, al-
guns deles considerados por especialistas 
como sendo frutos da incompetência e de-
sorganização, estão agora mais expostos 
do que nunca. Desde a polémica dos livros 
à falta de valorização dos professores, tudo 
parece estar mal no pelouro dirigido por 
Carmelita Namashulua.

Carmelita Namashulua, enquanto responsável 
pela orientação, coordenação e supervisão – tarefas 
adstritas aos ministros – do pelouro da Educação, 
poderá ter poucos motivos para sorrir nos últimos 
tempos, até porque o sector que dirige tem sido 
alvo de severas críticas, quer de dentro, quer de fora.

O processo de introdução do novo currículo está 
a ser marcado por graves problemas, especialmen-
te nas classes finais do ensino primário. Na última 
semana, veio à superfície mais um escândalo, classi-
ficado pelos docentes com quem Dossiers & Factos 
interagiu como “uma aberração”. O mesmo tem que 
ver com conteúdo, concretamente no livro de Ciên-
cias Sociais da sexta classe.

Em causa está aquilo que nossas fontes apelidam 
de “equívocos” cometidos na descrição dos limites 
do Grande Zimbabwe. Lê-se na página 48 do livro 
em causa que o Grande Zimbabwe tem os seguin-
tes limites: Norte – Mar Vermelho e Golfo de Áden; 
Sul – Moçambique, Malawi e Zâmbia; Este – Oceano 
Índico; Oeste – República Democrática do Congo.

Sucede que dados científicos e universalmente 
reconhecidos indicam que o Mar Vermelho está lo-
calizado entre África e Ásia (Península Arábica), sen-

do que suas águas banham a Arábia Saudita, Egipto, 
Iémen, Israel, Jordânia, Sudão, Eritreia e Djibuti. O 
golfo de Áden, por sua vez, fica localizado entre o 
Iémen (no Médio Oriente) e a Somália e Djibuti (em 
África).

No mesmo livro, concretamente na página 121, o 
MINEDH debruça-se sobre a Assembleia da Repúbli-
ca de Moçambique, mas, inexplicavelmente, estam-

pa a imagem do Parlamento angolano. 
Esta situação está a causar uma indignação pro-

funda no seio da sociedade moçambicana. Nas redes 
sociais, por exemplo, a ideia predominante é de que 
o Ministério da Educação e Desenvolvimento Huma-
no (MINEDH) está a deformar os alunos, no lugar de 
os formar, o que gera preocupações em relação ao 
futuro dos mesmos.

De referir que não é a primeira vez que o MINEDH 
é alvo de duras críticas por conta do conteúdo cons-
tante dos livros escolares. Em Fevereiro deste ano, 
viu-se obrigado a retirar uma página que versava 
sobre “masturbação e orientação sexual” do livro de 
Ciências Naturais da sétima classe. Parte da socieda-
de interpretou a referida matéria como um incentivo 
à homossexualidade, assim como ao início prematu-
ro da vida sexual activa.

 
Livros chegam tarde e sem qualidade

O problema do livro escolar está longe de se cingir 
aos erros ou equívocos no conteúdo, que, segundo 
fontes do sector, são abundantes. Tão grave quanto 
isso é o enorme atraso da chegada daquele impor-
tante instrumento [livro], que é de distribuição gra-
tuita no ensino primário.

Para as nossas fontes, a sexta classe pode ser 
considerada o mais fiel reflexo dessa realidade trá-
gica, uma vez que cumpriu o primeiro trimestre do 
presente ano lectivo sem sequer um livro. Ao que o 
Dossiers & Factos apurou, apenas há duas semanas 
começaram a chegar os primeiros livros deste nível. 
Ainda assim, grande parte das escolas primárias do 
país ainda não recebeu o mesmo. 

Texto: Dossiers & FactosD&F

Carmelita Namashulua, ministra da Educação e Desenvolvimento Humano

Esta situação está a levar as 
escolas a criarem esquemas 

de roubo de energia eléctrica e 
água. De acordo com fontes do 
Dossiers & Factos, o cenário ve-
rifica-se nas escolas públicas um 
pouco por todo o país, havendo 
vários casos a nível da Matola
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Por exemplo, na cidade da Matola, o Serviço Dis-
trital de Educação, Juventude e Tecnologia (SDEJT) 
convocou os directores das 21 Zonas de Influência 
Pedagógica (ZIP) desta região para procederem ao 
levantamento dos livros a partir do dia 27 de Maio.

Em algumas escolas da província de Maputo, os 
professores e gestores nem sequer têm conheci-
mento da recente chegada do livro, o que pode 
mostrar que ainda não foram solicitados para o le-
vantamento, por um lado, e que as quantidades que 
já se encontram em solo pátrio podem não ser sufi-
cientes para todas as escolas, por outro.

Outro dado importante que nos foi reportado por 
fontes do sector refere que os livros recém-chega-
dos são frágeis, o que deriva do uso de um papel su-
postamente sem qualidade. Nossas fontes prevêem, 
por isso, que não durem os três anos recomendados.

 
MINEDH orienta professores a usarem livros 

electrónicos

O MINEDH não assumiu responsabilidade pelo 
atraso dos livros da primeira, segunda e sexta clas-
ses. Pelo contrário, empurrou-a para a Covid-19 e 
para a rota usada pelos navios que transportam 
aquele material rumo a Moçambique.

Na verdade, não assumiu nem a culpa, nem cha-
mou para si a tarefa de corrigir as coisas. Esta mis-
são sobrou para os professores, a quem o ministério 
orientou para que usassem livros electrónicos, mes-
mo sem lhes ter oferecido condições para o efeito. 
Os educadores que usam smartphones assim pro-
cedem desde então, mas alguns têm telemóveis in-
capazes de aceder a documentos, e outros, porque 
trabalham em zonas recônditas e desprovidas de 
corrente eléctrica, debatem-se com problemas de 
carga.
Segundo professores ouvidos pelo Dossiers & Fac-
tos, o método tem sido ineficaz e atrasa o processo 

de ensino e aprendizagem. “Por falta de livros, as 
crianças regrediram em muitos aspectos, sobretudo 

na leitura”, revelam as fontes.
A situação dos alunos que frequentam a sexta 

classe é discrita como sendo particularmente preo-
cupante. É que, no ano passado, quando frequenta-
vam a quinta classe, também não receberam livros, 
que só chegaram ao país em finais de Outubro, 
quando o ano lectivo caminhava a passos largos 
para o fim.

Os professores também dizem não estar a ser de-
vidamente capacitados para lidar com o novo currí-
culo, o que terá efeitos negativos na qualidade de 
ensino. Todos estes problemas, associados à super-
lotação de salas, sobrecarga de horários, não paga-
mento de horas extras, fazem com que a classe se 

sinta “desapontada e humilhada”, desabafou um dos 
professores com quem interagimos.

Sem fundos, escolas obrigadas a roubar energia

Do imenso rol de problemas que apoquentam o 
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, 
consta também o não desembolso do fundo de Apoio 
Directo às Escolas (ADE), que é essencialmente usado 
para fazer face às despesas correntes.

Esta situação está a levar as escolas a criarem esque-
mas de roubo de energia eléctrica e água. De acordo 
com fontes do Dossiers & Factos, o cenário verifica-se 
nas escolas públicas um pouco por todo o país, haven-
do vários casos a nível da Matola, a título de exemplo.

A energia eléctrica desempenha um papel muito 
importante e indispensável, até porque algumas esco-
las têm curso nocturno, e o mesmo se pode dizer da 
água, sobretudo no contexto da Covid-19, em que se 
exige rigor na higienização.

No entanto, e segundo apurámos, o problema de 
desembolso do ADE pode não ter origem no MINEDH, 
mas sim nos SDEJT. Uma fonte revelou-nos que certos 
gestores canalizam enormes quantidades de dinheiro 
para algumas escolas, com a garantia de que em troca 
terão uma contrapartida - o famoso “refresco”.

Ao nível das escolas, há também relatos de gestores 
que simplesmente desviam o dinheiro, usando-o para 
fins pessoais.

Este é o mais novo escândalo do MINEDH

Parlamento angolano usado para ilustrar o Parlamento moçambicano
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Ele não ficou muito tempo 
aqui em casa. Já vinha com 

outros pensamentos, e sempre 
de militar. Saiu novamente so-
zinho e entregou-se ao exército 
da Frelimo, lá na sede do dis-
trito. E foi novamente um mo-
mento difícil para nós os pais, 
porque ficámos sem saber para 
onde é que ele teria ido.

“Um dia pedi que me matassem de 
uma vez por todas”

PAI DE DHLAKAMA FOI TORTURADO DEVIDO À FUGA DO FILHO

Marceta Macacho Dhlakama, pai do 
já falecido líder da Renamo Afon-
so Dhlakama, abriu as portas da 
sua casa, em Mangunde, distrito 

de Chibabava, província de Sofala, para falar 
de parte da história e vida de seu filho Afonso 
Dhlakama, figura que durante seus últimos 
40 anos se dedicou à luta pela democracia em 
Moçambique. Quando recebeu a nossa equi-
pa, em 2019, tinha já mais de 95 anos, mas 
a memória continuava intacta. Usando três 
idiomas – português, xindau e xichangana – 
rebobinou a fita da vida do seu filho, incluin-
do a infância. Garante que Afonso Dhlakama 
pensou sempre no bem-estar dos moçambi-
canos, e não propriamente em obter ganhos 
pessoais ou para a família, que, aliás, pagou 
caro pelas “aventuras heróicas” do histórico 
líder da “perdiz”. Ele próprio, Marceta Dhlaka-
ma, chegou a ser torturado quando Afonso 
Dhlakama fugiu. Esta entrevista, que foi pu-
blicada na edição 329, é agora resgatada, no 
âmbito da celebração dos 10 anos do Jornal 
Dossiers & Factos.

Dossiers & Factos (D&F) – Para iniciar a nos- sa conversa, gostaríamos que começasse por contar-nos a infância de Afonso Dhlakama.
Marceta Dhlakama (MD) – Afonso Dhlakama 

foi a minha primeira sorte, em termos de filhos, 
ele é o mais velho de todos. Depois de me juntar à 
mãe dele, quando ela estava grávida, fui captura-
do para cumprir o trabalho forçado (xibalo), lá na 
outra margem do rio, ou seja, no distrito de Búzi. 
Então, a mãe deu à luz a este menino na minha 
ausência, e só vim a saber meses depois, quando 
o já falecido avô dele (meu pai), em uma das oca-
siões de visita, veio   informar-me do nascimento 
do Afonso.

D&F - E como é que foi a infância de Afonso 
Dhlakama?

MD – Ele teve uma infância não diferente de 
outras crianças daqui da comunidade. Quando 
atingiu a idade de ir à escola, fui matricular-lhe ali 
na Missão Mangunde, e lá fez o seu ensino primá-
rio. Mais tarde, estudou outro nível e formou-se 
como professor, e deu aulas aqui na missão, antes 
de ir à tropa colonial.

D&F – Reza a história que certos líderes, 
quando crianças, tiveram atitudes de lideran-
ça, mesmo em brincadeiras com amiguinhos. 
Terá sido o caso de Dhlakama?

MD – Sim. Por acaso, cresceu muito esperto, 
era um miúdo que, no meio dos outros, sempre 
ficava pela frente, mesmo quando fossem à pro-
cura de pássaros, caça deste ou daquele animal, 

Marceta Macacho Dhlakama, pai de Afonso Dhlakama (O País)Texto e Fotos de Serôdio TowoD&F

• “Com a guerra, perdi dois filhos: um do lado da Renamo e outro da Frelimo”

• Continua na Pag 06
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ele foi sempre quem liderava o grupo de amigos. 
Falando ainda do seu potencial, Dhlakama tinha 
muita pontaria, veja que, enquanto outros me-
ninos ou jovens da sua idade usavam fisgas para 
abater galinhas do mato, ele usava apenas a mão 
para atirar contra a galinha no ar, e era frequente 
ele fazer isso. Mas há também uma outra nota, ele 
sempre foi um menino atencioso e com respeito, 
sobretudo para com os mais velhos, e era muito 
obediente.

D&F – Ficámos a saber, por exemplo, que ele 
era professor e, mais tarde, mandou-o à tropa. 
Pode falar-nos deste episódio?

  MD – Não foi da minha iniciativa que ele fos-
se à tropa. Confesso que fiquei preocupado com 
a ida dele à tropa colonial, porque eu conhecia a 
vida militar, pois também cumpri esse dever. O 
que aconteceu foi que Afonso, na companhia de 
outros amigos, também professores, decidiu en-
tregar-se para cumprir o dever militar. Então, foi 
tudo da sua iniciativa, e foi um momento doloro-
so, porque, durante os cerca de três anos em que 
ele esteve na tropa, nunca tivemos contacto al-
gum com ele. Quando regressou, ficámos a saber 
que esteve no Niassa, a cumprir a tropa colonial.

Torturado porque o filho se aliou à Renamo

D&F – E quando regressa da tropa colonial, 
qual foi a vida que Dhlakama levou?

MD – Nada disso. Ele não ficou muito tempo 
aqui em casa. Já vinha com outros pensamentos, 

e sempre de militar. Saiu novamente sozinho e 
entregou-se ao exército da Frelimo, lá na sede do 
distrito. E foi novamente um momento difícil para 
nós os pais, porque ficámos sem saber para onde 
é que ele teria ido. Fiquei a saber de algumas pes-
soas que se encontrava na sede do distrito, e lá fui, 
encontrei-o já na instrução militar, para depois ser 
transferido para Beira, e mais tarde sumiu para se 
juntar à Renamo.

D&F – Em algum momento lhe terá segreda-
do que um dia poderia desaparecer?

MD – Nem tão pouco. Tomei conhecimento 
através de pessoas daqui da zona que o conhe-
ciam e que iam sempre à cidade da Beira, para 
vender galinhas e cabritos. São esses que vieram 
informar-nos que nosso filho já não se encontrava 
no quartel, e que era procurado pelo SNASP. Esse 
foi outro momento de desespero que nós os pais, 
sobretudo a mãe, tivemos, porque não sabíamos 
da existência de um outro exército, só sabíamos 
que ele estava na tropa da Frelimo, e, de repente, 
informam-nos que ele fugiu e desapareceu da tro-
pa... isso foi complicado!

D&F – E o que é que vocês fizeram quando 
ouviram que ele tinha desaparecido?

MD – Mandámos um dos irmãos à Beira, para 
se inteirar do assunto, e a resposta que lá teve foi 
estranha. Disseram a ele que devia ir perguntar ao 
Ian Smith. E nada mais podíamos fazer, porque, na 
altura, o regime era muito forte.

D&F – Por acaso, lembra-se de como e quan-
do voltou a ter contacto com ele, depois que 

fugiu da Beira para se juntar à Renamo?
MD – Desde esse período, nunca mais voltei a 

ver o meu filho. Confesso que só reapareceu aqui 
em casa em 1994, dois anos depois dos Acordos 
de Paz, quando nos aproximávamos à realização 
das primeiras eleições. Durante todo este perío-
do, apenas acompanhava informações a respeito 
dele.

D&F – E durante o período da guerra dos 16 
anos, onde é que vocês estavam?

MD – É uma longa história, mas, tal como disse 
antes, não foi vida fácil. Passámos por momentos 
difíceis, durante cerca de um ano, fui sujeito à per-
seguição e torturas por parte das tropas governa-
mentais, e, mais tarde, ele mandou sua tropa para 
vir recolher-nos, ou seja, toda a família, em oca-
siões distintas.

D&F – Pode contar-nos esse episódio de 
torturas de que foi alvo por parte das tropas 
governamentais?  

  MD – Depois de meu filho ter regressado da 
Beira com a resposta de que devíamos perguntar 
ao Ian Smith sobre o paradeiro de Afonso, nada 
mais podíamos fazer. Eu cheguei a acreditar que 
talvez tivesse morrido, mas, na mesma altura, já 
se ouviam rumores de que ele se encontrava do 
outro lado do movimento rebelde, porque já fala-
va para a Rádio Voz da Luta Livre. Aliás, não falava, 
ele sempre cantava uma canção, a mesma que foi 
muito entoada no seu velório e no cortejo fúne-
bre. É um cântico que ele gostava muito, onde di-
zia: “família, quando eu morrer, não chorem, por-

que jurei lutar e morrer pelo 
povo”.

D&F – E então o que veio a 
seguir?

 MD – A partir dessa altura, 
nunca mais tivemos sossego 
aqui na zona, começou a haver 
movimentos estranhos de pes-
soas desconhecidas, algumas 
que vinham pedir água, mas, 
na verdade, eram espiões do 
SNASP. E, num belo dia, numa 
tarde, chegou um carro aqui 
em casa, o que era raro, porque 
quem entrava com viatura até 
aqui era somente ele, sendo 
que, na altura, estava na Beira. 
Foi dessa vez que prenderam a 
mim, meu irmão e mais um vi-
zinho que se encontrava aqui 
no quintal, e ainda queriam le-
var minha mulher, porque já a 
tinham mandado preparar-se 
para ir connosco, numa altura 
em que eu já estava algemado.

 
“Pedi a eles que me matas-
sem de uma vez por todas”

D&F – E foi levada 
convosco?

MD – Não foi, porque um 
desses “militares” chamou os 
restantes três colegas e disse 
para eles: “por que é que pre-
cisamos de levar a ela, se to-
dos sabemos de onde é que 
o filho fugiu e temos certeza 

Marceta Dhlakama, ao lado do Presidente da República, Filipe Nyusi (Folha de Maputo) • Continua na Pag 12



7SEGUNDA-FEIRA 30  de Maio de 2022 DOSSIERS & FACTOS OPINIÃO

Anúncio publicitário

Estamos em constantes mudanças. Tal-
vez pela globalização, ou pela rotina da 
vida. Mas uma coisa é certa, estamos aos 
poucos a entrar na época da nudez, onde 
olhar para um corpo pelado e transparen-
te não será novidade, nem estranho.

Um dia, caminhava recentemente pelas 
artérias da Cidade de Lourenço Marques, 
naquelas caminhadas cosmopolitas, sin-
gradas pela razão da existência humana, 
quando o meu olhar foi roubado por um 
instante por uma paisagem que me fazia 
lembrar exactamente da época de Adão e 
Eva, naquele jardim sarcástico e pecador.

De umas colantes praticamente invi-
síveis e uma blusa que quase não escon-
dia as duas laranjas internas, caminhava 
arfante uma “exibicionista” em minha 
frente, como quem diz “mesmo se tenta-
res esquivar o teu olhar, não vais deixar de 
olhar para mim porque além de estar em 
promoção, quero mostrar-lhe como está 
a minha fisionomia”. Claro que eu sou 
forte. Não olhei. Hum…falando a verda-
de, olhei, mas não com uma intenção. Só 
queria mesmo confirmar se ela estava da-
quele jeito, não mais do que isso.

Isso não vem ao acaso agora. O que in-
teressa mesmo é que ela, num passo de 
camaleão doentio e com pernas quebra-
das, fazia estilos metamórficos que eu até 
me perguntava qual era o real estilo dela. 
Não aguentei, lancei um sorriso. E acho 
que ela percebeu e, de imediato, parou 
um segundo. Para o meu espanto, vejo ela 

com uma nova forma de andar. Naque-
le instante, vi que ela estava a tentar-me. 
Mas, do meu lado, quis mostrá-la que sou 
mais forte. Estou a mentir. Estava a gostar 
de vê-la. Na verdade, queria assistir-lhe e 
nada mais.

Pelas suas posições e olhares, acho que 
ela me confundiu com alguém. Se não 
me tiver confundido, provavelmente não 
aguentou com o meu estilo rafeiro de um 
peregrino desinteressado pelas exibições. 
Faltavam dois passos para nos cruzarmos. 
De repente, passa um senhor pela minha 
frente e assobia para a miúda. Num tom 
de quem diz que “se não fosse pela idade, 
hoje mesmo te levaria comigo”. Mas, de-
pois passou, e lá restei eu e a exibicionista 
que, aos poucos, tentava roubar a atenção 
dos que caminhavam naquela direcção.

Já perto, engoli o ar, decidi calar e 
mostrar que não podia ceder a tais brin-
cadeiras (atrapalhadoras), que já estão a 
consumir aos poucos o bem-estar social. 
Passando aos poucos ao lado dela imagi-
nei-me com uma venda nos olhos, feito a 
um ninja, só para não olhar a tanta expo-
sição circulante que se esquecia da priva-
cidade de seu corpo. Pode ter sido duro, 
mas passei sem falar nada. Talvez esperas-
se que eu lhe cumprimentasse. Mas, iro-
nicamente, calei e segui o meu caminho, 
pensando que nada mais como aquilo po-
deria me aparecer pela frente. Até quando 
decidi subir num desses chapas que neste 
tempo de calor nos fazem ver histórias.

Ao meu lado estava a rapariga, coberta 
de roupas que aparentavam ser restos da 
fábrica. Enquanto eu sentava, ouvi logo 
que os senhores que estavam nos bancos 
de trás não queriam mais nada, senão 
educar aquela moça que, na verdade, sen-
tia-se uma Miley Cyrus ou ainda uma Bri-
tney Spears, quando sobem nos palcos ou 
vão em sítios onde tentam mostrar que o 
seu corpo é melhor que o do outro.

Os “cotas” não calaram. Concentraram 
a miúda, tanto que ela decidiu defender-
-se, tirando palavras inesperadas: “Se 
não estão aguentar com o meu estilo, fala 
logo. Minha corpo é lindaço e não posso 
esconder. Deixem eu frescar a vontade 
víu”. Foram palavras dela, sem nenhuma 
mudança. O primeiro crime que notei 
foi a problemática na construção frásica. 
Em segundo, o nível de intelectualidade 
que reside nas mentes do mundo de cada 
cidadão.

Digo isto porque a formação da pessoa 
como um ser social e vivente não se pode 
cingir simplesmente àquilo que nós acha-
mos que é o certo para nós, mas devemos 
também perguntar até que ponto isso 
pode afectar a sociedade. Daí, desse tipo 
de comportamentos, surge a problemáti-
ca das alienações sociais. Não estou aqui 
a tentar definir a vestimenta da mulher. É 
obvio que não, mas não quero deixar cá de 
exclamar que a sociedade me prova a sua 
transformação. Não me ponho a dizer se é 
para o melhor ou para o pior.

Nudez à vista: época das exibições

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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O preço alto e a depreciação do 
metical ocasionam o alto custo de 
vida. Em resultado da escalada do 
preço do preço do petróleo, o país 
submerge para uma crise social. 
Assim, o receio que se contrapõe 
é: até que ponto o aumento dos 
preços afecta o bolso do pacato 
cidadão? O certo é que esta situa-
ção ocasiona a redução da procura 
por vários produtos de primeira 
necessidade, surgindo as bolsas de 
fome, onda de criminalidade, ele-
vado índice de corrupção e pouca 
produtividade. 

Os episódios cíclicos de subida 
abusiva dos preços em Moçambi-
que têm perturbado a realidade 
de desenvolvimento rural e levado 
várias famílias à desgraça extrema. 
Por exemplo, em Machaze, no ex-
tremo sul de Manica, distrito com 
potencial faunístico e de produ-
ção de caju, vive-se o real impacto 
das políticas governativas, asso-
ciados à seca intensa e severa, vias 
de acesso intransitáveis, escassez 
de água e de produtos de primeira 
necessidade. É uma vida anacróni-
ca. É salve-se quem puder.

Sabemos que a vida do povo de-
pende da renda diária que emerge 
de várias fontes de sustentabilida-
de. A precariedade tem impacto 
negativo na maior parte dos agre-
gados familiares em Moçambique, 
basta olhar para a forma como 
os preços dos combustíveis estão 
a influenciar a produção agríco-
la. Como Machaze, estão vários 
outros distritos moçambicanos, 
como Machanga, em Sofala, e Mo-

cubela, na Zambézia.  
As pessoas mais pobres conti-

nuam a ser as maiores vítimas da 
falta de mecanismos e políticas 
claras que visem mitigar os efei-
tos do agravamento dos preços. 
Assim, a vida diária é afectada de 
várias formas e o empobrecimen-
to acentua-se. Além do Governo 
negar-lhes parte dos recursos eco-
nómicos, que lhes é devida, colo-
ca os serviços públicos caríssimos 
para além do alcance daqueles que 
não podem pagar, tornando difí-
cil a satisfação das necessidades 
básicas, como alimentação, saúde 
e educação.

O processo de escoamento de 
produtos já é deficitário devido à 
falta de boas vias de acesso. Com 
os preços de combustíveis insus-
tentáveis, estamos diante de um 
retrocesso na vida destas popula-
ções que são sujeitas a moldar es-
tratégias para fazer face ao novo 
modelo de vida. Acreditemos que 
uma coisa é certa: “quanto maior 
o preço de combustíveis, maior é 
o impacto no bolso do cidadão ru-
ral, porque menor é a sua renda.

No momento de crise que es-
tamos a viver, no que concerne à 
questão dos alimentos e combus-
tíveis, existem aspectos que devem 
ser analisados separadamente, de 
acordo com a realidade do nosso 
país. É urgente a necessidade de 
fortificação das políticas que sub-
sidiam a agricultura, os transpor-
tes públicos e de carga, o pão, a 
água e energia. 

Em parte, sabe-se que os ver-

dadeiros motivos da alta dos pre-
ços estão ligados à incapacidade 
governativa de administração e 
gestão do Estado, que ocasiona a 
desestabilização económica que, 
por sua vez, conduz à depreciação 
constante da nossa moeda, além 
da incapacidade do Estado em li-
quidar as suas dívidas.

É visível a discriminação das 
comunidades rurais no modelo 
de políticas da administração pú-
blica, o que reforça a desigualda-
de e injustiça, desencorajando o 
investimento e a ajuda externa e 
impedindo o crescimento. Porém, 
tendo observado a preocupação 
dos países ricos com os preços dos 
alimentos e a emergência de no-
vas crises alimentares no mundo, 
Moçambique tem agido com indi-
ferença, num verdadeiro “Deixa 
Andar”. 

Especificamente em relação à 
incapacidade de boa gestão estatal 
face à subida dos preços, “a cor-
rupção, amiguismo e clientelismo 
indicam o mau uso ou a omissão, 
pelo agente público, do poder que 
a lei lhe outorgou, em busca da 
obtenção de uma vantagem in-
devida para si ou para terceiros, 
abdicando, assim, de accionar os 
mecanismos de redução de pre-
ços dos combustíveis entre outros 
produtos.

 Relega-se para o plano secun-
dário os legítimos fins contem-
plados nas normas, prejudicando 
o povo e beneficiando os proprie-
tários das empresas revendedoras 
do combustível. 

OPINIÃO

A miséria rural, combustão das futuras crises 
sociais I

PRIMEIRO PONTOPRIMEIRO PONTO

 Nobre Rassul
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Graça Machel com uma abordagem peremptória: É 
preciso valorizar a história dos líderes africanos.

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

Já há muito que não se via algo do género. 
Aquela que é por mim considerada uma das 
mulheres comprometidas com a causa social 
veio a público, mais uma vez, chamar atenção 
em relação à negligência protagonizada no 
que ao reconhecimento do papel dos líderes 
africanos diz respeito. Graça Machel, diri-
gindo-se aos participantes do simpósio orga-
nizado pela Fundação Samora Machel, e que 
contou com a presença do ex-chefe de Estado 
da República Unida da Tanzânia, insurgiu-se 
contra a forma os líderes africanos estão a ser 
tratados no mundo e no continente africano, 
em particular.

Viajou no tempo e trouxe figuras tais como 
Kwame Nkrumah, Muammar Gaddafi, Jose-
ph-Désiré Mobutu, Gamal Abdel Nasser, Ro-
bert Mugabe, Léopold Sedar Senghor, Cheik 
Anta Diop, Thomas Sankara, Eduardo Mon-
dlane, Samora Machel, dentre outras que são 
uma referência obrigatória para o ensino e 
formação dos jovens da nova geração.  

Há várias personalidades que devem, ou 
seja, merecem ser apontadas na história da 
África como referências, isto pela forma de-
terminante e comprometida com que lutaram 
pelas causas de libertação e união de África.

Graça Machel é da opinião de que África 
precisa de estudar os feitos dos seus líderes. 
“Precisamos de compreender motivações 
e aspirações que guiaram os nossos líderes 
para esta África que hoje usufruímos, é pre-
ciso parar com agendas ocidentais focadas em 
transmitir valores que pouco de África dizem 
e nossos filhos devem aprender a história da 
África para que destes líderes saiam novos 
líderes”.

Acrescenta que, no processo de construção 
e pacificação de África, há reconhecimento 
do factor erro. A independência africana foi 
conquistada a ferro e fogo e, nesta epopeia, é 
compreensível que tenha existido algum tipo 
de excesso, mas a meta era única: pacificar e 

libertar África.
Para Graça Machel, os erros de ontem de-

vem ser objecto de reflexão e motivo de mais 
coesão entre os moçambicanos, criando es-
paço de diálogo construtivo, e não promover 
apedrejamentos.

A classe política, jornalística, académica, e 
outros sectores vitais são aqui instados a iden-
tificar e usar todos os métodos possíveis para 
contribuir na resolução de conflitos que o país 
tem, sem nenhum sentimento de ódio ou vi-
garice. Não podemos permitir que erros co-
metidos ponham em risco todas as conquistas 
obtidas e, acima de tudo, minem a construção 
de uma nação.

Para a mamã Graça, os erros não devem 
ser o motivo de marginalização e banalização 
destas figuras. Quem esteve atento à disser-
tação pôde ver que ela fazia esta abordagem 
com o olhar fixado em duas figuras que fize-
ram parte deste simpósio. Graça aprofundou 
seu desabafo, apontado para as figuras dos ex-
-presidentes Joaquim Alberto Chissano e Ar-
mando Emílio Guebuza. Foi tão comovente e 
emocionante a forma corajosa como a activis-
ta levou-nos a reflectir sobre a importância do 
trabalho desenvolvido por ambos, enaltecen-
do que, nesta tentativa de bem-servir, clara-
mente pode ter havido erros.

Estou claramente de acordo com a postu-
ra da activista social. Tem sido visível a forma 
banal como a juventude trata a figura do ex-
-presidente Armando Emílio Guebuza. Aliás, 
é preciso referenciar que, talvez por conta do 
tempo, para o presidente Chissano a situação 
tenha melhorado, mas também foi vítima de 
bullying e maus-tratos, chegando até a rece-
ber nomes pejorativos durante os anos da sua 
governação.

Alguma opinião académica condena o 
posicionamento da activista social, o que no 
mundo de concertação de ideias, assim como 
de liberdade de expressão, não deve ser visto 

como problema. Porém, penso que perdemos 
nesta constatação a oportunidade de entrar-
mos profundamente no pensamento da Graça 
Machel. Perdoar os erros dos líderes africanos 
é nada menos que usar a doutrina religiosa: 
“perdoe aos seus inimigos tal como fez Jesus 
Cristo antes da sua crucificação”.

Quero compreender o conceito perdoar da 
activista não como um acto de esquecimento 
do erro, mas sim do reconhecimento do mes-
mo, análise contextual, motivações. Pode isso 
fazer com que o erro nos ajude a tomar me-
lhores decisões no futuro.

Por exemplo, Guebuza pode ter cometido 
erros na execução do plano estratégico da de-
fesa da Zona Económica Exclusiva, caso me-
diático ”Ematum”, mas todos somos unâni-
mes em afirmar que a decisão foi acertada e 
Moçambique precisa de meios para defender 
a sua soberania, isto é consensual. É este per-
doar que não deve nos amarrar no sentimento 
cíclico de ódio, repulsa e maus-tratos à figura 
do ex-presidente Armando Emílio Guebuza.

Repito, apoio Graça Machel, pelo menos 
ela foi corajosa e trouxe à boca do mundo o 
que tantos, e já há bastante tempo, queriam 
ou querem expressar à volta deste assunto.   

A falta de perdão e compreensão entre os 
que nos lideram pode ser um factor contri-
buinte para que, em cada fim do ciclo de go-
vernação, encontremos líderes que teimam 
em violar a Constituição da República em 
nome da permanência perpétua no poder. São 
estes mesmos líderes que de tudo fazem para 
manter a hegemonia, revelando o medo de se-
rem também tratados da mesma forma pelos 
seus sucessores.

África não pode ter política de hostilidade 
e perseguição, ou seja, métodos e atitudes de 
sacrificar este ou aquele líder por conta dos 
erros cometidos, e é isto que se deve evitar.

Viva a iluminada activista das causas 
sociais!

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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O divórcio do Alfredo vs o diabo da diabetes

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Uma das maiores provas do su-
cesso da colonização em África, 
mas particularmente em Moçam-
bique, é o desdém com que a socie-
dade olha para tudo o que é local/
nacional. Ao moçambicano, foi 
transmitida a ideia de que tudo o 
que é de dentro é defeituoso, e em 
certos casos até pecaminoso. Por 
isso mesmo, deve ser erradicado e 
substituído por aquilo que é “belo e 
nobre” - o alheio.

Mostrando ser bons alunos, os 
moçambicanos seguem os ensina-
mentos ao pé da letra, com um ri-
gor típico dos mais fanáticos cren-
tes afectos às seitas religiosas que, 
nos últimos tempos, surgem quais 
cogumelos. Em obediência aos sa-
grados ensinamentos, os moçambi-
canos abandonam os seus hábitos e 
costumes, apodados como diabó-
licos, e atribuem um estatuto infe-
rior às suas próprias línguas.

Transmitidas de geração em ge-
ração, estas lições, verdadeiramen-
te corrosivas para a auto-estima, 
levaram o povo, sobretudo os mais 
novos, a um ponto perigoso e ver-
gonhoso, em que simplesmente não 
se revêem nos valores culturais nem 
na história da sua própria pátria.

Foi exactamente a isso que aludiu 
a antiga ministra da Educação de 
Moçambique, Graça Machel, num 
simpósio organizado pela Funda-
ção Samora Machel, em parceria 
com a Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM). O mote do evento foi 
a vida e obra do primeiro presiden-

te da República Unida da Tanzânia, 
Julius Nyerere, sobre quem se de-
bruçou Jakaya Kikwete, que tam-
bém liderou aquele país irmão.

Na plateia, estavam ilustres con-
vidados, incluindo Joaquim Chis-
sano e Armando Guebuza, que têm 
em comum o facto de terem sido 
presidentes de Moçambique, sen-
do que, antes disso, estiveram pro-
fundamente envolvidos na Luta 
Armada de Libertação de Moçam-
bique. De forma astuta, Graça Ma-
chel convidou os moçambicanos 
a “ignorarem” os erros dos heróis 
moçambicanos – em particular dos 
dois ex-estadistas – valorizando os 
seus grandes feitos.

Em alguns círculos de opinião, 
a mensagem da antiga primeira-
-dama foi interpretada como uma 
tentativa de dar imunidade aos li-
bertadores da pátria ou de sugerir 
que estes deviam ter uma espécie 
de carta-branca para “fazer e des-
fazer”. É uma leitura aceitável, até 
porque é provável que os termos 
usados conduzam a essa conclusão. 
No entanto, entendemos nós que o 
propósito da presidente do Fundo 
de Desenvolvimento da Comuni-
dade (FDC) é outro.

Quanto a nós, a activista social 
quis convocar a sociedade para 
uma reflexão em torno da forma 
como a sociedade trata o que é 
“seu”, e embora tenha destacado 
figuras políticas e ligadas à liberta-
ção do país do jugo colonial portu-
guês, parece-nos que o raciocínio 

é aplicável a todas as esferas da so-
ciedade moçambicana.

É inegável – porque por demais 
evidente – a crise de auto-estima 
que se apossou dos moçambica-
nos. Abduzidos pela globalização, 
viram o processo de aculturação 
aproveitar o terreno fértil prepara-
do pelo colonialismo para consu-
mar a completa alienação de todo 
um povo. Hoje, os moçambicanos 
sabem mais dos Estados Unidos 
da América do que do seu próprio 
país, cantam e dançam ritmos mu-
sicais de Angola e África do Sul; e 
interessam-se mais pela história 
de Malcolm X do que pela epopeia 
heróica e gloriosa de Eduardo Chi-
vambo Mondlane, o célebre arqui-
tecto da unidade nacional.

Atingimos um estágio de falta 
de amor-próprio sem paralelo ao 
nível da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral, e se 
não invertermos esta tendência, 
facilmente chegaremos a um pon-
to de perda total da identidade 
nacional.

O “muro na mesa” da mamã 
Graça é, por estas e por outras, 
mais do que oportuno. Os mo-
çambicanos precisam perceber, de 
uma vez por todas, que, não sendo 
superiores a nenhum outro povo, 
também não são inferiores em 
nada, pelo que não há razão para 
que se envergonhem dos seus he-
róis, da sua cultura, da sua identi-
dade e da sua mística. A moçam-
bicanidade é sagrada.
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Presidente da República, Filipe Nyusi

Nyusi começa a revelar-se reticente
ELEIÇÕES DISTRITAIS

O Presidente da República, Fi-
lipe Jacinto Nyusi, deu sinais 
de que não está seguro de 
que o país deve avançar para 

a realização das eleições das assem-
bleias distritais em 2024, enquadradas 
no processo de descentralização em 
curso no país. Falando no encerramen-
to da V Sessão do Comité Central da 
Frelimo, Nyusi convidou a sociedade 
a reflectir em torno deste modelo de 
descentralização.

Quando estamos a menos de dois anos da 
realização das primeiras eleições das assem-
bleias distritais, surgem sinais de dúvida por 
parte do Presidente da República. Filipe Nyusi, 
que é concomitantemente presidente da Freli-
mo, aproveitou o palco do Comité Central da-
quele partido, que decorreu no último fim-de-
-semana, na cidade da Matola, para abordar 
aquele que se espera seja o próximo passo da 
descentralização, por sinal previsto na Consti-
tuição da República.

“Cabe a nós, órgãos centrais e provinciais, e 
demais forças vivas da sociedade aprofundar 
a análise funcional, para maximizar as oportu-
nidades deste figurino e reduzir as potenciais 
sobreposições nas atribuições e competências 
dos órgãos de governação provincial e os de re-
presentação de Estado na província. O Governo, 
o Parlamento, partidos políticos e a sociedade 
civil, somos todos convocados para reflectir se, 
nas condições actuais do país,  seria exequível e 
sustentável avançar com as eleições das assem-
bleias distritais, em 2024, como prevê a nossa 
Constituição,   ou se precisaríamos de mais al-
gum tempo para consolidar a governação des-
centralizada provincial. Esta é uma reflexão que 
tem que ser feita de cabeça fria e com os pés no 
chão; com toda a transparência e ponderação, 
para que seja tomada uma decisão mais ade-
quada ao nosso país”, defendeu.

 
E os secretários de Estado, senhor 

Presidente?

A Constituição da República prevê que a des-
centralização compreende os órgãos de gover-
nação descentralizada provincial e distrital. Em 
2019, foram eleitos, pela primeira vez na história 
da democracia moçambicana, os governadores 
provinciais, tendo ficado decidido que as elei-
ções dos administradores começariam em 2024.

Uma das preocupações manifestadas por 
Nyusi na matéria da descentralização prende-
-se com aquilo a que chamou “sobreposições 
nas atribuições e competências”. Na verdade, o 
debate em torno destas questões é antigo e foi 
amplamente difundido pelos órgãos de comu-
nicação social, sem reacção do Governo.

Texto: Dossiers & FactosD&F

Uma das preocupações ma-
nifestadas por Nyusi na ma-

téria da descentralização pren-
de-se com aquilo a que chamou 
“sobreposições nas atribuições e 
competências”.

Essencialmente, tem sido questionada a 
pertinência da figura de secretário de Estado 
nas províncias, num cenário em que há um go-
vernador eleito pelo povo. O entendimento de 
vários fazedores de opinião é de que esta figu-
ra é desnecessária e representa o esbanjamen-
to de recursos do Estado.

Por outro lado, argumenta-se que, em certa 
medida, esvazia os poderes dos governadores, 
que, conforme referimos, são eleitos pelo povo. 
Antes de reflectir em torno das eleições previs-
tas para 2024, se calhar convinha discutir aberta 
e francamente aspectos ligados à descentraliza-
ção a nível provincial.
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D&F – E quando é que as tropas da Frelimo pa-
raram de lhe perseguir?

MD – Risos... Depois de as crianças terem sido le-
vadas pelas tropas da Renamo, não passaram muitos 
dias, outros militares, também da Renamo, vieram 
aqui, vasculharam as matas onde vivíamos, e “rap-
taram” a nós todos da família, e não ficou ninguém. 
Nesse mesmo dia, muitos residentes daqui de Man-
gunde foram juntamente levados connosco, e ficá-
mos a saber que estavam a cumprir ordens do meu 
filho, que visava   salvar-nos das tropas da Frelimo, 
que não deixavam a zona à vontade. Aliás, aqui po-
des ter a resposta daquela pergunta que fizeste so-
bre se meu filho acompanhava ou não o que acon-
tecia connosco.

D&F – Pode contar-nos detalhadamente como 
é que isso aconteceu?

MD – Sim, o que estou a dizer aconteceu em 1980, 
no dia 16 de Outubro, ele mandou as suas tropas 
operativas em número bastante elevado para virem 
buscar-me, juntamente com toda a família. Recordo-
-me que foi um ambiente também assustador e de 
verdadeira guerra, porque era um grupo em núme-
ro bastante elevado de homens fortemente arma-
dos, acredito que chegavam 100 pessoas. O terror 
foi enorme, porque, dias antes, acabavam de raptar 
meus filhos e não sabíamos para onde tinham ido 
parar.

“Fomos viver em zonas libertadas pela Renamo”

D&F – Então, para onde é que vos levaram as 
tropas?

MD – Fizemos uma caminhada que durou cerca 
de dois dias até à base localizada na zona de Nha-
dimbe, na foz dos rios Sito e Búzi.  Depois de dois dias 

de que ele não se encontra? Vamos cumprir com 
as ordens, levamos estes e diremos lá que a mãe 
não estava, assim ela fica a cuidar destas crianças. 
E assim aconteceu,   fomos. Chegados lá no quar-
tel, eles separaram-me do meu irmão e do nosso 
vizinho, a mim foram deixar numa cela do quartel, 
um sítio bastante escuro, onde nem um raio solar 
penetrava, ou seja, lá dentro, não havia diferença 
entre noite e dia.

D&F – Mas sofria interrogatório?   
MD – Estou a dizer que fui muito torturado. Nas 

noites, vinham tirar-me para as matas e diziam que 
era o meu último dia, caso eu não dissesse onde es-
tava Afonso, e apontavam-me na cabeça com uma 
arma (pistola), empurravam-me, faziam tudo quanto 
pretendiam comigo e obrigavam-me a dizer onde 
é que estava Afonso, e a minha resposta era apenas 
uma e única.  Tudo isso aconteceu ainda no decurso 
de 1977.    

D&F – E qual era mesmo a resposta que lhes 
dava?

MD – Eu dizia a eles que não sabia onde é que ele 
estava e que eles é que deviam dizer a mim onde 
meu filho se encontrava, porque eu sabia que ele es-
tava na tropa, com eles. Um dia, eu pedi a eles que 
me matassem de uma vez por todas, pois não tinha 
outra resposta a dar-lhes, e, meses depois, acabaram 
me libertando.

D&F - Ele nunca mandou cartas ou seus milita-
res para virem tranquilizar a família?

  MD – Nunca fez isso. Simplesmente, obtínhamos 
informações pela via que acabo de dizer.

D& F – Mas, no seu entender, ele conseguia ter 
informação de tudo quanto acontecia convosco?

MD – Acredito que sim. Eu acho que ele tinha in-
formadores ou, no mínimo, devia ter consciência dos 
perigos a que estávamos sujeitos, porque isso acon-
teceu numa altura em que bastava ter um filho ou fa-
miliar suspeito de estar do outro lado do movimento 
para seres carregado para a reeducação.

D&F – Nessa mesma altura, em termos de am-
biente militar aqui na zona, como é que estava? 
Havia guerra?

MD – Sim. A zona já estava afectada, tanto é que 
chegámos a perder uma senhora, que accionou uma 
mina e foi despedaçada no local. Isso aconteceu aqui, 
bem próximo de casa, mas não soubemos quem é 
que tinha colocado essa mina. Pelo facto, passáva-

mos a vida quase que no mato. Nós aqui em casa 
vivíamos fugindo das tropas da Frelimo e, em simul-
tâneo, das da Renamo, tal como acontecia com ou-
tras famílias. Veja que, um dia, eu estando no mato, 
fugitivo, apareceram tropas da Renamo, e mais tar-
de ficámos a saber que vinham a mando de Afonso, 
e raptaram as crianças que se encontravam aqui em 
casa, nomeadamente o Elias, Mabote, estes dois são 
irmãos dele, e outras três crianças, primos dele. Esse 
foi outro momento de muito sofrimento para a fa-
mília, porque não sabíamos, de facto, o que estava 
a acontecer, ou por outra, se essas crianças foram le-
vadas pelas tropas da Frelimo para serem mortas ou 
pelas da Renamo com a mesma finalidade.

Afonso Dhlakama já demonstrava liderança na infância, afirma o pai (DW)

Estou a dizer que fui muito tortu-
rado. Nas noites, vinham tirar-me 

para as matas e diziam que era o meu 
último dia, caso eu não dissesse onde 
estava Afonso, e apontavam-me na ca-
beça com uma arma (pistola), empur-
ravam-me, faziam tudo quanto preten-
diam de mim e obrigavam-me a dizer 
onde é que estava Afonso

• Continuação  da Pag 06
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de descanso, levaram-nos a uma base mais segura, 
numa zona libertada, onde permanecemos por qua-
se todo o período da guerra, e praticávamos agricul-
tura e outro tipo de actividades normais, pois era, de 
facto, uma zona libertada pela Renamo.

D&F – E mesmo assim não via o seu filho?
MD – Nunca. Tal como disse, só voltei a vê-lo em 

1994, quando veio aqui em casa. Mas, quando che-
gámos a essa base, dias depois, fiquei a saber que, 
nessa altura, ele encontrava-se na base de Garagua, 
localizada na província de Manica, onde havia uma 
das bases presidenciais da Renamo.

“Em 2019, [Dhlakama] estava preparado 
para governar o país”

D&F – Descreve-nos Afonso Dhlakama no 
geral.

MD – Não sei o que é que queres que eu des-
creva sobre ele. Depois da infância dele, quan-
do estudou aqui o ensino primário e mais tarde 
o secundário, quando fez o curso de profes-
sores, ele foi à tropa, tal como falámos. Aliás,   
quando ele foge do quartel na Beira, vivia com 
uma amiga [risos], que, no dia em que ele de-
sapareceu, até lhe mentiu dizendo que ia à es-
cola, e foi definitivamente. Mas ele continuava 
a estudar, enquanto militar, na Beira.

D&F – Em termos de relações aqui com a 
família?

MD – Nós vivemos poucos anos com ele. 
Mas durante o tempo em que estivemos com 
ele, mostrava muito afecto pela mãe, mas tam-
bém tinha muito sentimento para com pessoas 
carenciadas, sobretudo doentes e idosos. Mas, 
enfim, como era uma pessoa que não conver-

“Com esta guerra perdi dois filhos”

D&F – No total, quantos filhos seus estiveram 
envolvidos nesta guerra?

MD – São muitos. Mas, na verdade, talvez 
referir que alguns dos meus filhos estiveram a 
lutar do lado da Renamo e outros do lado da 
Frelimo. Aqui reside a história, porque todo o 
mundo pensa que os filhos de Marceta Maca-
cho Dhlakama lutaram apenas pela Renamo. 
Você sabe que, tal como outros pais, também 
perdi filhos com esta guerra?    

D&F – Explique-nos os episódios em que isso 
aconteceu.

MD – No total, foram oito filhos que estive-
ram envolvidos na guerra, sendo quatro de 
cada lado, ou seja, metade para a Renamo e ou-
tra para Frelimo. Destes, um morreu do lado da 
Frelimo e outro do lado da Renamo. Esse que 
morreu do lado da Frelimo foi muito antes de 
o irmão mandar tropas para virem  buscar-nos. 
Segundo ficámos a saber, nessa altura, ele en-
controu a morte aqui na região do rio Gwenjere, 

aqui mesmo no distrito de Chibabava, quando 
caiu numa emboscada, e tivemos essa informa-
ção dias depois, sem nada poder fazer para o 
seu funeral.

O outro que lutava para a Renamo dizem que 
morreu na província da Zambézia, no distrito 
de Lugela. Um dos meus filhos fazia parte das 
tropas da Renamo naquela província, e conta 
que morreu no ataque e assalto à sede do dis-
trito de Lugela, ou por outra, quando as tropas 
governamentais voltaram para recuperar a vila, 
depois ele foi dado como desaparecido.

Elias Dhlakama, um dos filhos de Marceta Dhlakama (Canalmoz)

sava muito, era difícil perceber este lado dele.   
D&F – Depois da guerra, e quando lhe vies-

se visitar, falava do propósito dele?
MD – Sim, falava, e era o mesmo de querer 

libertar o povo. Mas, em 2009, depois das elei-
ções, ele zangou-se muito, porque tinha ga-
nhado as eleições, até porque alguns chefes da 
Frelimo ligaram a felicitar-lhe pela vitória, mas, 
tal como ele contou, de repente as coisas mu-
daram a favor da Frelimo. Ele ficou muito abor-
recido com isso. Mas, em 1994, também contou 
que até apagaram as luzes da zona da casa dele, 
para que não escutasse os resultados pontual-
mente, e  disse-me que foi por isso que saiu de 
Maputo.

 “Ele não deixou nenhuma herança”

D&F – Depois de tantos anos de luta e re-
conhecimento internacional, Dhlakama dei-
xou herança para vocês?

MD – Não tenho nenhum ganho. Aliás, meu 
filho nunca lutou para acumular riquezas, nem 
para ele, nem para a família. Ele sempre disse 
que não lutava para o pai nem para a família, 
mas sim para libertar o povo moçambicano, é 
por isso que estamos assim, pobres, tal como 
podes testemunhar.

D&F – Sabia que ele andava doente?
MD – Não sabia. A morte dele colheu-me de 

surpresa.
D&F – Os actuais dirigentes da Renamo 

ainda prestam atenção a si entanto que pai 
do seu líder histórico?

MD – Prefiro não comentar sobre este ponto, 
já que ainda tenho recordações amargas acerca 
da morte do meu filho.

D&F – Acha que o Governo deu o apoio ne-
cessário aquando das cerimónias fúnebres 
do seu filho?

MD – Sim, recebemos diferentes tipos de 
apoio, não só do Governo, mas também de 
organizações não-governamentais. Pronto, 
agradecemos.

meu filho nunca 
lutou para acu-

mular riquezas, nem 
para ele, nem para a 
família. Ele sempre 
disse que não lutava 
para o pai nem para 
a família, mas sim 
para libertar o povo 
moçambicano, é por 
isso que estamos as-
sim, pobres, tal como 
podes testemunhar.
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INSS expõe na “Segurança e Saúde 
no trabalho”
A delegação provincial do  Ins-

tituto  Nacional de Segurança 
Social (INSS) de Maputo ex-
pôs, na passada Quarta-feira, 

os seus serviços a empresas, trabalhadores 
e outros actores do mercado laboral local, 
durante o V  seminário provincial sobre 
Segurança e Saúde no Trabalho, que de-
correu no Instituto Industrial e Comercial 
da Matola, sob o lema "Agir em conjunto 
para construir uma cultura de segurança e 
saúde positiva".

Tratou-se de uma iniciativa da delegação pro-
vincial da Inspecção-Geral do Trabalho (IGT) 
de Maputo, no qual se debruçou em torno da 
higiene e segurança no trabalho, cujo objectivo 
foi de levar a debate os direitos fundamentais do 
trabalhador, no que diz respeito à sua segurança 

e saúde no seu local de trabalho. O evento da 
Matola foi a réplica do seminário nacional que 
teve lugar, recentemente, na cidade de Tete.

Durante o seminário, que teve a duração de 
um dia, o  INSS sensibilizou os cerca de 200 par-
ticipantes sobre o uso da plataforma M-Contri-

buição, uma ferramenta que per-
mite que os utentes, sem precisar 
de se deslocarem aos balcões do 
INSS, tenham toda a informação 
que pretendem, a pertinência de 
o patronato inscrever a empresa, 
os trabalhadores e canalizar, re-
gularmente, as contribuições   nos 
prazos estabelecidos pelo Regula-
mento da Segurança Social Obri-
gatória, entre outros temas.

Falando na cerimónia de aber-
tura, a directora dos Serviços Pro-
vinciais de Justiça e Trabalho de 
Maputo, Ilda Tembe, reafirmou o 
compromisso das autoridades em 
tornar o trabalho cada vez mais 
seguro, sadio e digno para a pes-
soa humana, mediante a elevação 
da consciência pública sobre os 
efeitos nefastos da sinistralidade 
laboral.

Entre os presentes no evento, 
para além  dos quadros do INSS e 
da IGT, a OTM-Central Sindical, 
a CONSILMO, o Conselho Em-
presarial Provincial (CEP), a Pro-
curadoria da República, que apre-
sentou temas sobre a matéria, o 
Gabinete  de Prevenção e Combate 
ao HIV- SIDA, a empresa Cimen-
tos de Moçambique, a Associação 
Moçambicana de Profissionais de 
Saúde Ocupacional e Seguran-
ça no Trabalho (AMOSSETRA), 
para além de trabalhadores de di-
ferentes empresas da província de 
Maputo.Standard do INSS

Texto: CortesiaD&F

Falando na cerimónia de abertura, 
a directora dos Serviços Provinciais 

de Justiça e Trabalho de Maputo, Ilda Tem-
be, reafirmou o compromisso das autori-
dades em tornar o trabalho cada vez mais 
seguro, sadio e digno para a pessoa hu-
mana, mediante a elevação da consciên-
cia pública sobre os efeitos nefastos da 
sinistralidade laboral.



15SEGUNDA-FEIRA 30  de Maio de 2022 DOSSIERS & FACTOS PLOTICA

Zauria Adamo considera Matola moribunda

“Calisto Cossa não está à altura da 
Matola”

DIZ ZAURIA MAINUMA ADAMO, DELEGADA POLÍTICA DA ND NA MATOLA

“Com Calisto Cossa, Matola está 
parada no tempo”. É assim que 
pensa a delegada política da 
Nova Democracia (ND) na Ma-

tola, Zauria Maimuna Adamo, que não 
encontra nada digno de registo por 
parte do actual timoneiro da cidade.

Zauria Adamo recebeu a equipa do Dossiers & Fac-
tos para uma conversa em torno da política nacional 
e até dos projectos da “sua” Nova Democracia. Inevita-
velmente, a conversa acabou por desembocar na aná-
lise do desempenho do edil do Município da Matola, 
cidade na qual exerce o seu cardo de delegada da ND. 

Nos seus comentários, é cáustica. Refere que Ma-
tola está “parada no tempo” e que os matolenses têm 
razões de queixa em todo os os aspectos, a começar 
pelo sistema de transporte e estradas, que, na sua opi-
nião, não estão em condições.

Para a delegada política da ND, ao longo dos mais 
de 40 anos da cidade da Matola, apenas Carlos Tem-
be, já falecido, tentou elevar o nível da urbe. Dos seus 
sucessores, pouco ou nada viu, e no pacote inclui o ac-
tual edil, Calisto Cossa, que “tentou no primeiro man-
dato, mas depois não sei o que aconteceu”.

Se no primeiro mandato ainda tentou, actualmen-
te, e de acordo com a nossa fonte, o dirigente mostra 
não estar à altura dos desafios.

“Ser delegada política da ND é uma responsabili-
dade grande”

Zauria Adamo conheceu a ND nas últimas eleições 
gerais, em 2019, e diz ter gostado do movimento, 
porque, embora fosse novo, atinguiu a quarta posi-
ção. Mais importante que a posição, são as ideias de 
governação, com as quais diz estar perfeitamente 
identificada.

 “É um movimento que tem maior tendência de 
resgatar os valores do povo, respeito pelo povo. En-
tão, isso é muito importante, porque actualmente 
fala-se do povo quando o querem usar. Mas quando 
já estão no poder, não têm nada a ver e o povo conti-
nua a sofrer”, disse a mulher, para quem os manifestos 
apresentados aos eleitores não vão ao encontro da 
realidade.

Para a fonte, ter sido indicada para o cargo de de-
legada política é uma “grande responsabilidade” e 
aponta como principal tarefa, pelo menos para já, a 
organização e montagem da estrutura do partido na 
Matola.

Embora reconheça que o campo político no país 
e na Matola, em particular, é renhido, considera que 
o seu movimento irá conseguir vincar os seus ideais, 
apesar de saber que os outros partidos “têm todas as 
ferramentas”.

A confiança resulta do facto de o movimento estar, 

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

D&F

nas palavras da fonte, “a fazer uma política diferente”, 
associada ao desejo do povo em ver transparência na 
governação e gozar dos seus direitos.

“Nós queremos fazer de tudo para corresponder 
àquilo que é a vontade do povo, porque se estamos 
no poder, é por confiança do povo e temos que valo-
rizar essa confiança”, vincou.

“Antigos combatentes fantasmas podem conti-
nuar no ministério”

Para a fonte, uma boa governação passa também 
pelo combate acérrimo à corrupção, uma actividade 
com a qual parece estar familiarizada. É que a nossa 
entrevistada denunciou, há uns anos, a existência 
de esquemas de delapidação de fundos no Ministé-
rio dos Antigos Combatentes, tendo sido conotada 
como “da oposição”.

De resto, a fonte revela que desde esse episódio 
passou a ser mal vista por onde passasse, mas nunca 
se abalou, e explica o porquê: “quem fez o apelo para 
se combater a corrupção havia sido o próprio Gover-
no e eu, estando numa instituição e verificando que 
havia grandes esquemas, senti-me na obrigação de 
denunciar”.

Ainda como parte das represálias, teve que cessar 

funções de chefe dos Recursos Humanos na referida 
instituição, isto depois de ter sido tirada do departa-
mento das finanças, uma vez que se recusava a forjar 
documentos.

“Automaticamente, transferiram-me para a Direc-
ção da Juventude e Desportos, mas “chego lá já ro-
tulada e diziam que essa pessoa que vem aí é muito 
perigosa. Receberam-me com intenção de me pôr 
como chefe do departamento financeiro. Mas, quan-
do receberam recados, recuaram e fiquei acantonada 
como simples funcionária”.

De seguida, passou para a Autoridade Tributária, e 
diz que a experiência foi diferente. “Fui à Autoridade 
Tributária no tempo de Rosário Fernandes. Ali a visão 
foi diferente e senti-me funcionária. Não cheguei a as-
sumir cargo nenhum de direcção e chefia, trabalhei 
com muita vontade e muita transparência”.

Refira-se que o esquema do Ministério dos Anti-
gos Combatentes consitia no pagamento de pen-
sões a pessoas que nunca tinham sido combatentes, 
o que acabava por prejudicar àqueles que, de facto, 
tinham combatido. “Essas pessoas forjavam até a sua 
identificação, para poderem ter uma certa idade que 
correspondesse pelo menos ao último ano em que 
as pessoas eram consideradas antigos combatentes, 
neste caso 1974”.
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ção Pública, resolução das preocupações dos cidadãos", 
destacou Filipe Nyusi. 

Para Nyusi, o aumento da demanda é um sinal de que 
os cidadãos confiam no Provedor da Justiça e que as ins-
tituições reconhecem o trabalho do órgão, acatando as 
suas recomendações, daí que "exortamos as nossas insti-
tuições para que acatem as recomendações e acatem-nas 
de mente aberta". 

Durante a sua intervenção, o Presidente da República 
destacou o facto de já haver no Plano Quinquenal do Go-
verno acções visando a expansão do Gabinete do Prove-
dor de Justiça para Nampula, Inhambane e Maputo, ainda 
neste ciclo de governação. Aliás, a expansão dos serviços 
do Provedor da Justiça, segundo Filipe Nyusi, será gra-
dual, à medida da demanda. 

"Estamos confiantes que a expansão progressiva dos 
serviços do GPJ permitirá que mais cidadãos tenham 
acesso aos serviços prestados", disse o Presidente, que 
quer mais divulgação dos serviços do Provedor da Justiça.

 Por sua vez, o Provedor da Justiça, Isaque Chande, re-
conheceu que, passados 10 anos, há um número cada vez 
crescente de moçambicanos que conhece e compreende 
a importância e utilidade do Provedor da Justiça na ga-
rantia dos seus direitos, defesa da legalidade e da justiça 
na actuação da Administração Pública.

"Hoje registamos com satisfação o crescimento assi-
nalável do número de cidadãos que procuram os nossos 
serviços. Recebemos queixas de todos os cantos do país, 
desde as capitais provinciais aos distritos. Os cidadãos 
hoje encontram no Provedor da Justiça um veículo célere 
e informal para a apresentação das suas preocupações, o 
que tem contribuído para uma maior aproximação entre 
eles e a Administração Pública", explicou.

Na ocasião, Chande enalteceu a colaboração das di-
versas instituições públicas, sublinhando que “hoje quan-
do interpelamos os titulares dos órgãos da Administração 
Pública a resposta à interpelação, regra geral, chega-nos 
dentro do prazo legal. E isso devemos em parte a si, se-
nhor Presidente da República, devido aos seus incansá-
veis apelos no sentido de se colaborar com o Provedor da 
Justiça no exercício da sua missão constitucional".

“O povo precisa saber mais sobre os 
serviços do Provedor de Justiça”

DEFENDE FILIPE NYUSI

O Provedor da Justiça celebrou na 
última quinta-feira, 12 de Maio, 
dez anos de existência e funcio-
namento em Moçambique, assi-

nalados por uma conferência internacional 
sob o lema "Provedor de Justiça: 10 anos 
garantindo os direitos dos cidadãos, a defe-
sa da legalidade e da justiça". O Presidente 
da República, Filipe Nyusi, esteve presente 
no evento e pediu mais divulgação dos ser-
viços do Provedor de Justiça.

Dirigido por Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da Re-
pública, o evento que contou com a presença de alguns 
provedores de justiça da SADC e de outras regiões, tinha 
como objectivos contribuir para uma reflexão mais pro-
funda sobre os direitos dos cidadãos, a defesa da legali-
dade e da Justiça, bem como influenciar para maior in-
clusão da mulher nos processos de tomada de decisões 
e sensibilizar a sociedade moçambicana sobre o direito 
à justiça e à   recorrência aos serviços do Provedor da 
Justiça.

Na sua intervenção, o Chefe de Estado começou di-
zendo que, ao comemorar os 10 anos do Provedor da 
Justiça, celebra-se a caminhada colectiva e firme de uma 
instituição que aos poucos vai se consolidando no pa-
norama jurídico nacional. Ademais, o Presidente da Re-
pública, ao mencionar que o provedor da justiça deve 
obedecer apenas à Constituição da República e às leis, 
afirmou que o trabalho realizado pelo Provedor da Justi-
ça é fundamental para o funcionamento das Instituições 
da Administração Pública.

 "O não acatamento ou resposta ao Provedor da Jus-

tiça pode colocar em causa a coexistência do Estado, pelo 
facto de não se estar a garantir os direitos dos cidadãos", 
disse Filipe Jacinto Nyusi, tendo na mesma perspectiva 
valorizado o trabalho que tem sido feito, ao nível do GPJ, 
no sentido de garantir o respeito das liberdades indivi-
duais através da salvaguarda dos direitos dos cidadãos.

  "A instituição está no seu processo de maturação. 
Ao longo dos 10 anos, o Provedor da Justiça tem vindo 
a afirmar-se de forma consistente como órgão do Estado, 
dando voz aos sem voz, procurando, junto da Administra-

Texto: CortesiaD&F

Filipe Nyusi, PR

Isaque Chande, Provedor da Justiça
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PROVÍNCIA DE MAPUTO

Júlio Parruque quer melhor gestão das 
escolas

Governo preocupado com a lentidão nas 
obras de sinalização da EN1

O governador da província de 
Maputo, Júlio Parruque, de-
fende a devolução do poder 
aos professores para educa-

rem os alunos na plenitude. Defende 
ainda o cuidado às escolas, sendo estas 
um património do povo.

A Estrada Nacional Número 1 está 
a beneficiar de obras de sinaliza-
ção horizontal e vertical no tro-
ço Marracuene - Xai-Xai, desde o 

mês de Abril, num investimento de pouco 
mais de 16 milhões de meticais por um pe-
ríodo de 6 meses.

Júlio Parruque falava há dias no distrito de Marracuene, 
numa aula de sapiência sobre a gestão do bem público, no 
âmbito da semana de Acção Global de Educação para To-
dos, sob o lema “Protejamos a Educação em Emergência, 
Já”, tendo defendido a devolução do poder aos professores 
para educarem na plenitude os alunos.

Na sequência, frisou que o evento coincidia com a co-
memoração do dia de África, em memória ao dia 25 de 
Maio de 1963, data em que 32 Chefes de Estado Africanos, 
reunidos em Adis Abeba (Etiópia), criaram a Organização 
da Unidade Africana (OUA), hoje União Africana (UA), com 
o objectivo de libertar África do jugo colonial e da segrega-
ção racial do Apartheid.

Júlio Parruque, na qualidade de gestor-mor, referiu que 
a gestão do bem público, património do estado, exige cria-
tividade e inovação, ferramentas indispensáveis para os 
gestores escolares e todos os outros actores educacionais. 
Enfatizou que a escola é património do povo, e a todos 
cabe a responsabilidade de cuidar da mesma.

O governante desafiou aos presentes, desde o Ministé-
rio da Educação e Desenvolvimento Humano, o Movimen-

O Governador da Província de Maputo, Júlio Parruque, 
visitou recentemente o troço Marracuene- Incoluane para 
acompanhar o decurso das obras, tendo-se mostrado 
preocupado com a lentidão do empreiteiro.

Na ocasião, referiu que o combate à sinistralidade ro-
doviária é vinculativo, uma vez que o agente principal é o 
condutor. Por isso, reiterou que o atraso daquelas activida-
des de sinalização compromete toda a cadeia de condu-
ção segura e prevenção de acidentes de viação.

Afirmou que a preocupação do seu executivo em 
acabar com a sinistralidade rodoviária é extrema, por isso 
instou ao empreiteiro a concluir as obras em atraso o mais 
breve possível, ou seja, a resposta aos acidentes não pode 
ser adiada.

Disse ainda que a sua expectativa é que o empreiteiro 
honre o seu compromisso contratual para uma resposta 

 Parruque exorta a sociedade a cuidar bem público

 Governador quer zero acidentes nas estradas

Texto: cortesiaD&F

Texto: cortesiaD&F

to de Educação Para Todos, Conselhos de Escola, Gestores 
Escolares, Professores e Alunos a valorizarem as escolas 
e outros bens públicos, garantindo a sua manutenção 
e preservação periódicas, com transparência, inclusão e 
co-responsabilidade.

Ainda no encontro, recomendou vivamente às escolas 

mais efectiva.
Parruque exortou aos automobilistas para redobrarem 

a atenção, respeitarem as regras elementares de trânsito, e 

para a nomeação de um ponto focal, a elaboração de uma 
lista de elementos a serem verificados periodicamente de 
modo a dar mais vida útil às cerca de 60 escolas, reiterando: 
a busca de solução através da actuação da comunidade, o 
papel da família, o combate à corrupção e o patriotismo 
como desafios para a manutenção das escolas.

optem por uma condução defensiva, colaborando assim 
para uma condução segura, principalmente nos troços 
mais críticos.
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CTA alerta para o agravamento da 
crise alimentar

DIAS DIFÍCEIS A CAMINHO

Agostinho Vuma disse perante jornalistas 
que Moçambique está a ser vítima de três 
choques em simultâneo, nomeadamente: 
a subida dos preços dos combustíveis, dos 
produtos alimentares e ainda as condições 
financeiras menos favoráveis, o que deixa o 
sector privado mais vulnerável.

Relativamente ao agravamento dos pre-
ços dos produtos alimentares, Vuma não 
tem dúvida de que, à semelhança da esca-
lada dos preços dos combustíveis, é moti-
vado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, 
dois países que registam restrições quer na 
produção, quer nas exportações.

A situação, revelou Agostinho Vuma, ge-
rou um efeito dominó sobre os outros paí-
ses produtores.

"Entre 15 a 22 de Maio, 15 países com 
grande impacto no mercado mundial to-
maram a decisão de restringir os alimentos 
para outros mercados", assinalou o líder do 
sector privado nacional, manifestando re-
ceios de que a lista cresça. A fonte fez saber 
que os 15 países que tomaram tal medida, 
tida como sendo de “gestão”, destacam-se 
na produção do trigo, óleo, milho e açúcar.

"No caso do trigo, Moçambique impor-
ta o equivalente a cerca de 216 milhões de 
dólares norte-americanos por ano", disse 
o responsável, lembrando que o trigo im-
portado por Moçambique é proveniente de 
três países, nomeadamente: Rússia, Ucrânia 
e Argentina.

Feitas as contas, cerca de 36% do trigo 
que Moçambique importa está afectado, o 
que deve empurrar o país para outros mer-
cados. Por isso, a subida do preço do pão 
tornou-se inevitável no país, conforme aler-
tou Víctor Miguel, da Associação Moçambi-

A Confederação das Associa-
ções Económicas de Mo-
çambique (CTA) convocou 
ontem, quinta-feira, uma 

conferência de imprensa na qual se 
pronunciou sobre o agravamento do 
custo de vida no mundo e em Mo-
çambique em particular. Através do 
seu respectivo presidente, Agostinho 
Vuma, a agremiação alertou para o 
facto de dias ainda mais sombrios es-
tarem por vir.

Agostinho Vuma, presidente do CTA

Texto: Arão NualaneD&F

cana de Panificadores (AMOPAO).
 

Actual preço dos combustíveis não é real
 
Num outro desenvolvimento, Agosti-

nho Vuma debruçou-se sobre os produtos 
petrolíferos. Começou por tranquilizar os 
moçambicanos, referindo que o mercado 
nacional ainda dispõe de quantidades sufi-
cientes para fazer face à demanda.

Os preços dos combustíveis sofreram 
novo agravamento esta semana, mas, ainda 
assim, o empresariado nacional considera 
que os preços continuam aquém do ideal, 
atendendo à “subida vertiginosa” nos mer-
cados internacionais.

Para além de novos reajustes, a CTA de-
fende a criação de depósitos de combustí-
veis nos terminais, porém, esclarece que a 
medida não visa desestimular as bombas, 
mas sim permitir que os transportadores 

comprem ao preço do distribuidor.
Agostinho Vuma também se pronun-

ciou sobre as condições de financiamento 
“mais restritivas”. Entende que este factor 
constitui um grande obstáculo ao sector 
privado, porque reduz a sua capacidade de 
fazer face à crise mundial de alimentos e 
combustíveis.

Segundo a fonte, os dados de distribui-
ção de crédito por sector indicam que cer-
ca de 16% do crédito vai para os sectores 
primário e secundário. Enquanto isso, 2% 
é destinado aos outros sectores, sendo por 
isso urgente encontrar soluções de finan-
ciamento alternativo, como, por exemplo, a 
banca islâmica, cujas taxas de juros são con-
sideradas baixas.

O timoneiro da CTA lembra que actual-
mente a taxa de juros em Moçambique é 
de 20%, o que, nas suas palavras, nenhuma 
actividade económica é capaz de suportar.
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AVISA KAMAL BADRÚ

Províncias sem actividade fora do 
nacional de atletismo
O campeonato nacional de atletis-

mo será realizado nos dias 26 e 
27 de Agosto do ano em curso, na 
cidade de Maputo, disse ao Dos-

siers & Factos o presidente da Federação 
Moçambicana de Atletismo (FMA), Kamal 
Badrú. No entanto, só poderão participar 
do evento as províncias que até lá tiverem 
organizado os campeonatos provinciais, 
avisa o dirigente.

 Em entrevista ao Dossiers & Factos, 
Kamal Badrú começou por explicar a esco-
lha da cidade de Maputo para que seja pal-
co da principal prova do atletismo nacional. 
“Não podemos fazer um nacional onde não 
há condições, porque é o espelho do que o 
atletismo é”, justificou, dando a entender que 
a capital do país é o único local que dispõe 
de condições para um evento de tamanha 
magnitude.

  Na prática, a questão não tem que ver 
apenas com infra-estruturas, mas também 

 Presidente da FMA garante a realização do nacional da modalidade

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana
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com a inexistência de recursos financeiros 
para fazer face aos encargos logísticos fora da 
capital. “Para carregar o material todo para a 
realização de um nacional condigno é muito 
investimento. Então, o nacional vai manter-
-se em Maputo, nos dias 26 e 27 de Agosto 
do ano corrente com todas as representações 
das províncias que realizarem os campeona-
tos provinciais. As províncias que não realiza-
rem campeonatos provinciais não têm direito 
de participar no nacional, porque não terão 
qualificações para tal”, avisou o presidente

  De acordo com Badrú, as associações 
têm conhecimento desta decisão. A fonte 
está ciente das dificuldades financeiras das 
associações e diz estar a fazer de tudo para 
ajudá-las a concretizar esse desiderato. “Se eu 
conseguisse, por exemplo, 200 ou 300 mil, a 
primeira coisa que faria seria dar às associa-
ções para começarem a trabalhar”. 

Dados facultados por Badrú indicam que 
para a realização de um campeonato nacio-
nal de bom nível a FMA precisa de ter, no mí-
nimo, 2 milhões de meticais. A agremiação 
já anda a bater portas de parceiros e diz que 
alguns já começam a reagir. O timoneiro acre-
dita que o nacional há-de se efectivar, mas 

lamenta uma suposta discriminação a que a 
modalidade está votada.

  “As direcções provinciais da Juventude, 
Desporto e Emprego, se fosse uma equipa de 
futebol, não hesitariam em dar 1 milhão ou 2 
milhões. Mas para uma associação que quer 
movimentar o atletismo, se pedir 20 mil meti-
cais não dão nem sequer um tostão”.

 
 “Encontrei a FMA sem problemas”

 
Badrú está na presidência desta agremia-

ção desportiva há sensivelmente oito meses, 
depois de ter sido eleito num escrutínio em 
que superou a concorrência de Edmundo Ma-
tesso. À nossa equipa de reportagem, falou 
da forma como encontrou a casa. “Em termos 
financeiros, não me posso queixar, dizendo 
que estava em mau estado, apesar de que 
podia estar melhor”, declarou.

  Segundo o interlocutor do Dossiers & 
Factos, até foram constatados alguns “erros 
e lacunas” depois de uma auditoria feita sob 
orientação da World Athletics. Mas “prefiro 
não falar disso, porque não sou o modelo de 
dirigente que gosta de atacar os outros. As 
auditorias, às vezes, não são para procurar 
prejudicar os outros. O que temos que fazer 
é corrigir e trabalhar”, explicou a fonte, que 
está deveras preocupado com a situação das 
infra-estruturas no país. 

“Infelizmente, só temos uma única pista 
em condições para uma prática mínima, que 
é o Parque dos Continuadores”, lamentou.

  A fonte diz que tem conversado com o 
Governo sobre o assunto, e refere uma situa-
ção caricata nas províncias de Gaza e Manica, 
onde terão sido destruídas pistas de atletis-
mo para dar lugar a atividades futebolísticas.

  “O Governo está a intervir para que se 
corrijam os erros e temos que fazer projectos 
para apresentar a World Athletic para que se 
reabilite. Mas não pode ser uma coisa daqui 
para aqui, temos que mostrar que há interes-
se em trabalhar, e para isso temos que mos-
trar projectos que justificam que, de facto, 
estamos interessados em fazer a modalidade 
evoluir”.

  Falando da pista do Estádio Nacional do 
Zimpeto, o dirigente considera que a mesma 
está fora dos padrões de qualidade exigíveis 
actualmente, uma vez que não tem tartan. O 
facto é que, quando se reabilitou o recinto 
para o melhoramento da relva do campo de 
futebol, usou-se camiões que passaram por 
cima e estragaram a pista. 

Não há infra-estruturas, mas há trabalho, 
garante o presidente da FMA, que funda-
menta a afirmação com alguns dados. “É só 
ver que já se fez formação dos treinadores, 
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já conseguimos alcançar mínimos para os Jo-
gos Africanos para os mundiais de juniores. 
Também já reparamos a foto-finish e neste 
momento estamos a organizar os armazéns. 
Entretanto, não se fala do atletismo, porque 
a comunicação social foca-se só no futebol”. 

Por estas alturas, o desafio da FMA é a mas-
sificação do atletismo e, ao mesmo tempo, 
“buscar bons resultados para que os atletas 
compitam em grandes níveis, o que irá possi-
bilitar a presença de Moçambique nos Jogos 
Africanos, mundiais da modalidade”.

 A ideia é que os atletas nacionais estejam 
em provas internacionais para representarem 
o país com dignidade, não para “passear”, re-
vela o dirigente.

Outro dos grandes dilemas da FMA pren-
de-se com as premiações, com os clubes e 
atletas a exigirem prémios em valores mo-
netários. Kamal Badrú concorda com a ideia, 
mas explica que as as coisas não são assim 
tão fáceis.

“A federação subsidia alimentação, trans-
porte e alojamento para cinco membros de 
cada província. Os membros, quando vêm 
competir, não pagam nem um centavo. Não 
é fácil, mas se os clubes e as associações deci-
direm pagar as inscrições, podemos dar gran-
des prémios”. FMA precisa de 2 milhões de meticais para a realização do evento

QUALIFICAÇÃO CAN 2023

Ratifo regressa à selecção nacional
Stanley Ratifo, avançado do CFR 

Pzorheim da 4.ª divisão da Alema-
nha, e Kito, médio do Ferroviário 
de Maputo, são as principais novi-

dades na convocatória dos Mambas para 
os jogos com Ruanda, a 2 de Junho, e Be-
nim, no dia 8, a contarem para a 1ª e 2ª 
jornadas do grupo “L” de qualificação ao 
CAN-2023.

Stanley Ratifo

Texto: cortesiaD&F

Ratifo já não era chamado para o combinado nacio-
nal há mais de um ano, sendo que neste regresso espera 
constituir uma mais-valia na frente de ataque.

O avançado foi o primeiro “estrangeiro” a juntar-se aos 
Mambas, tendo-se integrado nos trabalhos na passada 
terça-feira, 25 de Maio.

O seu último jogo foi precisamente a 31 de Maio de 
2021, no Estádio Nacional do Zimpeto, num duelo em 
que os Mambas perderam diante de Cabo Verde, por 1-0, 
e falharam o apuramento ao CAN-2022.

Fora das opções nos últimos duelos dos Mambas, Kito 
voltou a merecer a confiança de Chiquinho Conde para a 
dupla jornada de qualificação ao CAN.

O médio do Ferroviário de Maputo não fez, por exem-

plo, parte das escolhas de Conde para o Torneio Interna-
cional Nouakchott, prova realizada na Mauritânia entre os 
dias 23 de 26 de Março.

Como era de esperar, Chiquinho Conde manteve a “es-
pinha dorsal” da selecção nacional de futebol, chamando 
maioritariamente jogadores que evoluem na Europa.

O seleccionador nacional chamou Reinildo Mandava 
(Atlético Madrid), Mexer (Bordéus), Dominguez (Royal 
AM), Reginaldo (Dínamo Tirana), Zainadine Jr. e Clésio 
(ambos do Marítimo), Witi (Nacional), Geny Catamo (Spor-
ting), Bruno Langa (Desportivo Chaves) e Gildo (Amora) e 
Kambala (Baroka FC).

Dominguez e Kambala, a evoluírem na Africa do Sul, 
vão se juntar ao grupo de trabalho em Joanesburgo. Bru-
no Langa, jogador do Desportivo de Chaves de Portugal 
(terceiro classificado da II Liga), será o último jogador a 
juntar-se aos Mambas, porquanto a sua equipa defronta, 
este domingo, o Moreirense (antepenúltimo classificado 
da I Liga) em partida da segunda “mão” do “play-off” de 
acesso à I Liga.

O conjunto do esquerdino está em vantagem depois 
de, no passado dia 21 de Maio, ter vencido o Moreirense 
por 2-0 com golos de João Teixeira (15 minutos) e João 
Correia (86 minutos). “São jogadores que já vem traba-
lhando desde as eliminatórias de acesso ao Mundial 
realizadas em Novembro, reconheço que são 30 milhões 
de moçambicanos que são potenciais seleccionadores, 
mas quero assegurar que confio nestes que foram elei-
tos”, frisou Chiquinho Conde no anúncio da convocatória 
sexta-feira.

Os Mambas seguem este domingo para Joanesbur-
go, sendo que esta quarta-feira devem realizar um treino 
de adaptação ao FNB Stadium, palco do embate com o 
Ruanda.

A selecção nacional persegue a sua quinta presença 
no Campeonato Africano das Nações depois de ter dispu-
tado a prova no Egipto (1986), África do Sul (1996), Burki-
na Faso (1998) e Angola (2010).
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Impacto das mudanças climáticas e falta 
de saneamento básico no Bairro Liberdade

ALVOS
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“Falta educação artística para as pessoas 
entenderem a arte”
O renomado artista plástico Gil-

berto Muzilene, mais conhe-
cido por Muzilene, defende a 
massificação da educação ar-

tística nas escolas e na sociedade, como 
forma de levar a que as pessoas com-
preendam o que é arte. Só assim a pin-
tura, a música, a escultura, a poesia, o 
cinema e outras artes podem despertar 
interesse e transformar as pessoas.

Nascido em 1985, na cidade de Maputo, 
iniciou a carreira artística na tenra idade, de-
senhando na areia com amigos. O talento não 
passou despercebido na escola, onde alguém 
lhe apontou o caminho a seguir.

 “Um dos professores de educação estética 
disse que tenho uma vocação para o desenho, 
e recomendou-me para uma escola de artes vi-
suais, em 2005”, explicou. 

Foi o que aconteceu e Muzilene formou-se 
em design gráfico, já depois de ter feito um ou-
tro curso de artes têxteis, que tem a ver com a 
moda. Na pintura, é um artista que se enquadra 
em vários estilos. 

“Faço técnica mista, gosto de criar o meu 
próprio estilo, que é o batik sobre tela, uma 
técnica que desenvolvi. Como bem disse, fiz 
o curso de têxteis e lá fazíamos batik. Um dia 
aventurei-me e criei a técnica batik sobre tela”, 
disse o também figurinista.

 
“A arte tem o poder de transformar pessoas”

 
  Carismático e talentoso, encontra inspira-

ção no movimento das pessoas, das aves, dos 
animais e de todas as coisas que compõem a 

Muzilene – artista plástico

Texto e fotos de Albino 
Mahumana
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natureza.
  Chamado a avaliar as artes em Moçambi-

que, considera que estão num bom estágio, 
apesar de, na sua opinião, haver pouca valori-
zação, que resulta de um mal já perfeitamente 
identificado. 

“Falta um pouco de educação artística para 
as pessoas entenderem o que é arte, são pou-
cas pessoas que entendem. Costumo dizer que 
o artista daqui é o melhor artista do mundo, por 
que digo isso? Porque mesmo com as dificulda-

DEFENDE GILBERTO MUZILENE

des de material, ele faz uma obra de arte incrí-
vel, e as pessoas admiram, o mundo admira”.

  Admira também a forma como o artista 
manteve-se firme em plena crise pandémica, 
quando a maioria dos seus colegas ressentia-se 
de grandes dificuldades.

 “Parece que Deus abriu mais as minhas por-
tas. Nas dificuldades, consegui virar-me, conse-
gui submeter uma proposta no Baia Mall e eles 
aceitaram que trabalhasse aqui, exactamente 
naquele momento em que estava a começar a 
pandemia. As pessoas foram conhecendo-me. 
Até agora, as coisas estão a caminhar. Posso di-
zer que no tempo da pandemia consegui virar-
-me muito bem”.

 Muzilene deseja mais bênçãos “divinas”, pois 
tem um projecto com vista a resgatar todas as 
pessoas que estão a trilhar os meus caminhos.

  “Tenho um projecto muito brilhante de 
workshops nas escolas primárias e secundárias. 
É um projecto muito brilhante, que consiste em 
levar os jovens que estão nas drogas, numa vida 
que não é boa, ao mundo das artes, porque a 
arte tem o poder de transformar a pessoa que 
faz coisas maliciosas”, explicou.

  O nosso interlocutor ganhou o primeiro e 
segundo prémios numa exposição feita na Es-
cola de Artes Visuais, num concurso promovido 
pelo Fundo Nacional de Energia (FUNAE). Arre-
cadou igualmente o primeiro prémio no Núcleo 
de Arte, numa exposição intitulada “Com Mar 
no Horizonte”, em 2017.

“Parece que Deus abriu mais 
as minhas portas. Nas dificul-

dades, consegui virar-me, conse-
gui submeter uma proposta no Baia 
Mall e eles aceitaram que trabalhas-
se aqui, exactamente naquele mo-
mento em que estava a começar a 
pandemia
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INTERNACIONAL
Chuvas deixam pelo menos 
56 mortos no Grande Recife

Equipes de resgate estão trabalhando 
com o auxílio de cães farejadores 
e equipamentos em busca de 
desaparecidos.

Ao todo, 593 pessoas que ficaram 
ilhadas em várias localidades foram 
resgatadas desde sábado.

De acordo com a prefeitura do Recife, 
o alerta de fortes chuvas neste final 
de semana continua. A Defesa Civil 
estadual orienta que moradores de 
áreas de risco deixem morros e encostas 
e busquem abrigos seguros.

O impacto dos temporais levou nove 
municípios a decretarem situação de 
emergência: Recife, Olinda, Jaboatão 
dos Guararapes, São José da Coroa 
Grande, Moreno, Nazaré da Mata, 
Macaparana, Cabo de Santo Agostinho 
e São Vicente Ferrer.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou 
em suas redes sociais neste domingo 
que irá a Pernambuco para "melhor se 
inteirar da tragédia".

Neste domingo, equipes dos 
ministérios do Desenvolvimento 
Regional, da Cidadania, da Defesa, 
da Saúde e também das Forças 
Armadas foram para o Grande Recife, 
com a participação dos ministros das 
respectivas pastas. jps (AFP, Agência 
Brasil, ots)

Graça Machel na 
dianteira

 O maior país de
 África

Garganta gostou da aparição 
pública da Mamã Graça na 
última semana. Organizou 
uma palestra onde convidou 
um ex-presidente tanzaniano, 
e na esteira desse encontro 
ela deixou ficar um discurso 
de reconciliação, sendo que, 
para cimentar esse discurso, 
estiveram lado a lado os 
ex-presidentes Chissano e 
Guebuza. Estamos a viver 
momentos difíceis como país, 
em que ninguém acredita em 
ninguém. Se éramos um povo 
pacífico, melhor esquecer, 
porque isso ficou lá atrás, 
estamos embrutecidos, por 
que não sei, mas a fotografia 
não é boa. As redes sociais 
trouxeram o pior de nós, e é 
lá onde desaguam as nossas 
frustrações como povo. Os mais 

Zimbabwe já não faz fronteira 
com Moçambique. Ao que tudo 
indica, este país, ex-vizinho e irmão, 
agora está deslocado para a região 
do Magrebe, pois é banhado pelo 
Mar Vermelho e passa pelo Golfo 
de Aden. Aliás, provavelmente 
deve ser o país mais extenso do 
mundo, porque está em toda 
África, faz fronteira com o Sudão, 
Malawi, Congo, Moçambique, 
enfim, está em toda a África. 
Estranho não é? Pois é. O MINEDH, 
através do seu livro da sexta classe, 
acabou de consagrar o Zimbabwe 
como um país mutante e elástico. 
O mapa cor-de-rosa finalmente 
foi executado com sucesso. Esses 
dados constam deste manual de 
ensino, o que é muito preocupante. 
Não dá para perceber o que está 
a acontecer com o ensino, qual é 

velhos estão de costas viradas, 
os mais novos não querem os 
mais velhos, exigem espaço 
a qualquer preço. Na cultura, 
tudo que vem de fora é melhor 
que o nosso, para não falar da 
luta geracional nesta área, no 
desporto (os nossos Mambas 
viraram um saco de pancada). 
Felizmente, as senhoras vão 
dando o ar da sua graça e vão 
disfarçando o caos social. Neste 
momento, somos um povo sem 
alma. Alguém tem que nos unir, 
alguém tem que pacificar os 
nossos corações, e as mulheres 
são o nosso suporte emocional, 
são elas que nascem, dão à luz, 
são elas que nos educam. Bem-
haja, mamã Graça, por dar o 
primeiro passo. Não pare, mãe, o 
momento é de olhar para dentro 
de casa. 

o objectivo a atingir com tanto 
desnorte. Primeiro foi aquele 
barulho de conteúdos estranhos, 
onde se incentivava os meninos 
a serem “diferentes”, e agora vem 
este texto totalmente sem sentido. 
A pergunta que não cala é porque 
é que estão constantemente a 
mexer no currículo, porque é que 
as matérias estão constantemente 
a serem remexidas, a quem querem 
agradar? Todo dirigente que 
chega ao Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano tem 
que deixar a sua marca e corre 
para o currículo escolar. Trazem 
essas aberrações a que vamos 
assistindo. Para Garganta, tal 
como a Constituição da República, 
o currículo escolar deveria ser 
“sagrado”. Chamboco para quem 
mexer de qualquer maneira.
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Também há registro de 3.957 
desabrigados, especialmente nos 
municípios da Região Metropolitana 
da capital. As chuvas castigam o estado 
desde a segunda-feira. A primeira 
morte foi registrada na quarta-feira.

Em meio a uma trégua da chuva, 
cerca de 1.200 militares - segundo 
o governo do estado - do Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar 
e Assistência Social, com auxílio de 
helicópteros e barcos, retomaram os 
trabalhos de busca pela manhã por 
pessoas desaparecidas. A tempestade 
vem provocando deslizamentos de 
terra em morros, transbordamento de 
rios e grandes torrentes de lama.

De acordo com o governo de 
Pernambuco, foram registrados 12 
pontos de deslizamento na região. 

O número de mortos 
pelas chuvas torren-
ciais que atingem a 
região metropolita-

na do Recife subiu para 56 nes-
te domingo (29/05), segundo o 
governo de Pernambuco, que 
também contabiliza informou 
56 desaparecidos.

 Inundações tomaram conta de Recife 


