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O diabo anda à solta na Manhiça
É simplesmente incrível, inarrável,
incompreensível e inexplicável o terror que se vive no distrito da Manhiça,
situado no norte da província de Maputo. A região vem se tornando um
verdadeiro corredor da morte, e o seu
solo é, com uma frequência incomum,
regado de sangue inocente.
A realidade é ainda mais assustadora se pensarmos que, na verdade,
o fenómeno já dura há várias décadas, desde os tempos do conflito armado, que durou 16 anos, opondo os
guerrilheiros da Renamo ao Exército
moçambicano.
Manhiça foi um dos distritos que
mais sangue de cidadãos inocentes
viu ser derramado, em resultado dos
frequentes ataques que ocorriam no
corredor daquele distrito, concretamente nas regiões de Palmeira, 3 de
Fevereiro, Taninga, Maluana, e, de
quando em vez, na zona de Maocha
Homo.
Ao longo desse período triste da
história de Moçambique, várias centenas de pessoas foram mortas e até
carbonizadas naquela região. Tantas
outras contraíram lesões das quais
nunca se recuperaram, tendo ficado
mutiladas para o resto das suas vidas.
Tal como a maioria dos distritos de
Moçambique, Manhiça está livre do
calvário da guerra, mas, a avaliar pela
quantidade de sangue que vai sendo derramado naquelas terras, até se
pode pensar que continua a ser palco
de guerra, que, nas palavras sábias
de Erich Hartmann, é um lugar onde
jovens que não se conhecem e não
se odeiam matam-se entre si, por decisão de velhos que se conhecem e
odeiam-se, mas não se matam.
Nos dias que correm, a carnificina

que antes era promovida pela guerra
resulta maioritariamente de acidentes de viação, como se pôde testemunhar ainda na semana finda, quando
um sinistro envolvendo um veículo de
transporte semi-colectivo de passageiros e um camião de carga levou à
morte sete pessoas, deixando outras
seis feridas.
Notícias dessa natureza, infelizmente, deixaram de ser surpresa na Manhiça, dada a regularidade com que
os acidentes ocorrem. Lembremo-nos
que, em finais de 2021, houve uma
sequência de três acidentes que resultaram em 54 vítimas mortais. O mais
grave envolveu um autocarro de transporte de longo curso, e tirou a vida de
30 pessoas, o que levou o Governo a
decidir pela criação de uma comissão
de inquérito que determinou o “erro
humano” como tendo sido a causa do
sinistro.
Embora não se ignorem outras possíveis causas, o problema na origem
dos sangrentos acidentes na Manhiça
parece ser sobretudo de comportamento, até porque em muitos casos
se constata que os motoristas excedem a velocidade, possuídos por um
demónio que insiste em anular todos
os esforços de sensibilização levados
a cabo pelo Governo e pela sociedade
civil.
As autoridades, especialmente as
da província de Maputo, não sossegaram e até chegaram a organizar,
juntamente com os líderes religiosos
e tradicionais, uma cerimónia de invocação de espíritos, na esperança de
estancar o problema.
A verdade é que parece não ter resultado, pois a imprudência dos automobilistas continua, numa estrada

que até é relativamente larga e cujo
asfalto não está propriamente inquinado de buracos.
Entretanto, o diabo que atormenta
Manhiça está longe de limitar a sua
acção aos acidentes na estrada. Neste
ponto do país, são também frequentes manifestações violentas de trabalhadores das açucareiras de Xinavane
e Maragra, com consequências nefastas. Em Fevereiro deste ano, houve registo de confrontos entre trabalhadores da Açucareira de Xinavane, detida
pela Tongaat Hulett, e a Polícia, tendo
os primeiros incendiado casas, carros
e invadido a esquadra local.
Também salta à vista um episódio
lamentável ocorrido em Dezembro
de 2021, quando um grupo de assaltantes invadiu a residência oficial da
juíza do tribunal distrital e manteve-a refém, juntamente com a sua família, durante dois dias, numa autêntica
afronta ao Estado e aos valores ético-morais nos quais se alicerça a sociedade moçambicana.
Já na semana passada, testemunhámos o macabro enterro de cidadãos
vivos, supostamente perpetrado por
integrantes da comunidade, em mais
um acto que nos convoca a uma reflexão colectiva sobre o rumo que queremos tomar – se queremos avançar ou
recuar aos tempos em que predominava a lei do mais forte.
O diabo anda à solta na Manhiça e
mais terá de ser feito para restaurar a
normalidade naquela região. A educação/sensibilização continua a ser uma
das melhores armas para vencer. Chega de tanto sangue e de relatórios do
Governo que maioritariamente retratam mortes e outros tipos de males.
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EM PLENO SIMPÓSIO DOS 60 ANOS DO PARTIDO FRELIMO

Paulina Chiziane diz que Moçambique
está à venda

“

Acordem e defendam este país,
que está à venda”. Foi desta maneira que a escritora moçambicana Paulina Chiziane dirigiu-se
à plateia que lotava o Centro de Conferências Joaquim Chissano, na última
quinta-feira (23 de Junho), num simpósio alusivo aos 60 anos da fundação da
FRELIMO. Também orador do evento, o
Professor Lourenço do Rosário condenou o facto de a terra ter sido supostamente arrancada do povo, criando um
“aburguesamento” da minoria.
D&F Texto: Arão Nualane

Figuras de diferentes extractos sociais lotaram os assentos do Centro de Conferências Joaquim Chissano, para ouvir, entre outras personalidades, a aclamada escritora moçambicana
Paulina Chiziane. Entre os presentes, estavam
jovens, na sua maioria filiados à Organização
da Juventude Moçambicana (OJM).
A estes, Chiziane dirigiu uma mensagem especial: “se dormirmos, vamos perder, e se não
cuidarmos da liberdade, ela vai embora e seremos colonizados outra vez”, alertou a artista.
No entender de Chiziane, os mais jovens têm
de assumir os desafios do país, uma vez que
os outros já fizeram a sua parte, mas, para tal,
defende que estes devem acordar. “Por favor,
acordem e defendam esta terra, que está à venda”, apelou, sem se referir a quem está a vendê-la nem aos supostos compradores.
Eduardo Mondlane como Jesus Cristo
A liberdade foi um dos temas aflorado por
Paulina Chiziane, conceito sobre o qual colocou alguns questionamentos, olhando para a
conjuntura que se vive no país. “Que tipo de
liberdade temos com guerras civis e guerras
terroristas? É uma liberdade visitante ou uma
liberdade que veio para ficar?” Indagou, lamentando a trágica ironia de haver “filhos de Deus”
a serem mortos em nome de Deus.
As guerras dividem os moçambicanos, colocando em causa a unidade nacional, um conceito que não ficou de fora da elucubração da
literata. A vencedora da última edição do Prémio Camões entende que a unidade nacional
conheceu três momentos: o primeiro tem que
ver com a edificação da nação, que possibilitou a união dos três movimentos por Eduardo
Mondlane, pensador que, segundo Chiziane,
compreendeu que a unidade não é sinónimo
de uniformidade.
A oradora encontra similaridades entre o
perfil de Mondlane e Jesus Cristo, porque são
ambos oriundos de famílias humildes, mas não
só: “foram educados no sofrimento e na dificul-

Paulina Chiziane insta jovens a acordarem para que o país não seja vendido. (IC)

dade; Eduardo Mondlane foi para universidade,
conseguiu tudo o que um ser humano pode
desejar, mas largou tudo para morrer pelo seu
povo. Dizem que Jesus também fez a mesma
coisa”, argumenta.
Recorde-se que Mondlane era alto funcionário das Nações Unidas, mas abdicou disso para
voltar à terra natal e unir UNAMI, UDENAMO E
MANO, o que resultou na fundação da Frente
de Libertação de Moçambique (FRELIMO).
“A construção do homem novo matou-nos”
De seguida, avançou para aquilo que considera ter sido o segundo momento da unidade
nacional: a declaração da República de Moçambique pelo primeiro presidente, Samora
Machel.
Chiziane olha para o pensamento de Samora Machel como o da criação do “homem novo”,
chamando à colação o desiderato de “matar a
tribo para construir a nação”, que era bem vincado nos discursos oficiais do pós-independência.
Em jeito de crítica, refere que “assistimos,
durante este período, à proibição de manifestações culturais, e foi um período que trouxe
algumas turbulências que até hoje assistimos,

através de pequenas divisões que existem entre nós”.
A religião tradicional, tida como antiga, foi
uma das grandes vítimas da era samoriana, o
que mereceu reparos da escritora. “Em cada esquina tem uma igreja e, quando há um funeral,
dentro de casa a família dispersa-se, porque o
pai vai à Católica, outro vai à igreja do vizinho.
Enfim, é uma confusão, pelo que a unidade familiar está fragilizada, quando a família é a célula básica da sociedade”.
“Por que é que quando falamos de religião
optamos mais por buscar profetas e profetinhas de qualquer outro lugar? A construção do
homem novo é, às vezes, matarmo-nos a nós
mesmos”, disse, lamentando a demonização
da medicina tradicional africana, numa altura
em que “todo o mundo corre para a medicina
chinesa”.
Chiziane questiona também a substituição
da figura do “líder tradicional” por outras que
nem tradições têm. “O régulo é uma autoridade
tradicional forte e isto foi destruído na perspectiva de se construir o homem novo. Isso acon-
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os valores africanos, mas tudo, alerta, não passa

Lourenço do Rosário diz que há um “aburguesamento” da minoria no país.

teceu e, infelizmente, ainda volta a acontecer.
Há países que têm régulos que são professores
universitários, doutores e outros empresários”,
explicou, para de seguida considerar que Moçambique tem que “investir na sua estrutura
tradicional. Se essas coisas não acontecerem,
vamos falar de unidade nacional e paz apenas
em discursos bonitos, mas em termos práticos, enquanto esse investimento não existir,
continuaremos a ser os
mesmos”.
Outra crítica levantada pela escritora está
relacionada com os intelectuais produzidos pelas
universidades moçambicanas. Chamou atenção
para o facto de quase todos os curricula das universidades serem provenientes do estrangeiro,
facto que demonstra que
alguma coisa não está
certa. Essa correlação de
factores leva, segundo a
fonte, a que se lute “por
aquilo que jamais seremos”, o que perpetua a
dependência.
Finalmente, o último
momento da unidade
nacional é o do multipartidarismo, onde há uma
reformulação da forma
de estar, há uma espécie
de reconciliação com a
cultura, tradição e com

de uma grande teoria.
Para Paulina Chiziane, os partidos que nasceram, beneficiando-se do multipartidarismo,
são património de Moçambique e os seus pontos de vista merecem espaço e respeito.
Do Rosário denuncia roubo da terra ao povo
Por sua vez, o académico Lourenço do Rosário

27 de Junho de 2022 SEGUNDA-FEIRA

disse que a presença das células do Partido Frelimo nas repartições das
instituições do Estado
derruba a meritocracia,
porquanto as promoções
dependem da filiação ao
partido, o que, à partida,
coloca em xeque o conceito de unidade.
De resto, o académico
questionou a pretensa
partidarização do Estado,
recorrendo ao exemplo
da terra, que antes pertencia ao povo, tendo
passado depois a ser propriedade do Estado. Neste sentido, e considerando que o Estado está nas
mãos da Frelimo, o orador sugere que o partido
apropriou-se da terra do
povo, e ainda faz notar
um “aburguesamento” de
uma minoria constituída
por uma elite desta força
política.
Num outro desenvolvimento, a fonte defende
que não se deve fazer do
jovem “eterno aspirante
a qualquer coisa. É preciso confiar nele como um
elemento importante dentro do partido”.
“Unidade Nacional e Solidariedade Africana:
Experiências Partilhadas e Desafios Contemporâneos” foi o tema do simpósio alusivo aos 60
anos da FRELIMO, que também contou com a
presença do veterano Lopes Tembe, que narrou
o processo da união dos três movimentos até à
independência nacional.
Foram igualmente oradores do simpósio
Tobias Dai, Mateus Óscar Kida e Stefan Dick
Kassotche.

Frelimo completou 60 anos da sua criação no sábado
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“Governo do dia alimenta o terrorismo”
•

SISE deve apontar os líderes

P

reocupado com a situação de insegurança que parece estar a escalar
na província de Cabo Delgado, Dossiers & Factos entrevistou Hermínio
de Morais, um general que, durante longos
anos, esteve a combater do lado das tropas
de guerrilha da Renamo, na guerra contra
as Forças Populares de Libertação de Moçambique (FPLM). Na opinião de Morais,
que acusa o Governo de, de forma indirecta, alimentar o terrorismo em Cabo Delgado, a táctica agora usada pelos insurgentes é uma das mais fortes e visa baralhar as
Forças de Defesa e Segurança e seus aliados do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). A
fonte acredita que a guerra está longe do
fim e teme que se alastre para outras províncias, à semelhança do que aconteceu
com o movimento de guerrilha do qual fez
parte. Confira, na íntegra, a entrevista, em
formato de pergunta e resposta.
D&F Texto: Serôdio Towo

Dossiers & Factos (D&F): Com a experiência que tem como general das tropas de
guerrilha na Renamo, qual é a análise que
faz com relação aos últimos desenvolvimentos em Cabo Delgado, em que os ataques são feitos em pequenos grupos?
Hermínio Morais (HM): Primeiro, devo dizer que esta é uma das tácticas mais fortes da
guerrilha. Em zonas de guerra, bons comandos
de guerrilha usam sempre pequenos grupos,
com uma única e forte finalidade – a de atacar
e desestabilizar grandes grupos adversários.
“Desafiar exército é decretar o fim da
guerrilha”
D&F: Em que circunstâncias se recorre a
este tipo de tácticas? Quando os guerrilheiros estão enfraquecidos ou nem por isso?
HM: Olha, nos meus tempos de guerrilha,
eu orientava os meus soldados que a forma
mais simples de fragilizar as tropas governamentais é atacá-las em pequenos grupos, ou
seja, disparar e fugir, e nunca os enfrentar, porque desafiar um exército forte, que tem armas
pesadas de todos calibres e tipos, é decretar o
fim dessa mesma guerrilha.
D&F: Mas os terroristas em Cabo Delgado não “arranham” as tropas. Eles matam e
assaltam populações indefesas.
HM: De facto! Mas deve saber que toda a
guerrilha por excelência, ao nível do mundo,
cria terror para dispersar tropas adversárias e
atacar onde estiver, porque quem alimenta a
guerrilha é o povo.

Hermínio Morais, general na reserva. (DW)

Guerrilha como estratégia de manutenção
do poder
D&F: O que é que pretende dizer quando diz que quem alimenta a guerrilha é o
povo?
HM: Quero dizer que se essa guerrilha tiver
objectivos claros e concretos, vai ser bem alimentada pelo povo. E se for o contrário, este
mesmo povo nunca vai apoiar, e quando assim
for, quem passa a apoiar a guerrilha, indirectamente, é o governo do dia, porque há casos
em que estes criam a guerrilha com finalidade
única de se manterem no poder.
D&F: No seu entender, e olhando para o
caso de Cabo Delgado, quem estaria a alimentar esta guerrilha?
HM: De forma indirecta, é o Governo. Esta
não é a primeira vez que o digo, e repito: Cabo
Delgado é uma das províncias mais ricas do
país, devido aos diferentes recursos minerais
existentes e não só. Eu devo concordar, de
certa forma, com a teoria de que a pobreza
naquela província também contribuiu sobremaneira para a extensão do conflito. Por isso
eu digo que esta guerrilha é alimentada pelo
descontentamento da população e quem alimenta esse descontentamento é o Governo.

“Guerra está longe do fim”
D&F: Perante esta situação, quão longe
estamos do fim deste conflito?
HM - Eu acho que estamos longe do fim
deste conflito em Cabo Delgado. Digo isso
porque, tal como afirmei anteriormente, são
necessárias acções de responsabilidade social
ao nível das comunidades daquela província.
É preciso que sejam construídas escolas de
referência, hospitais, universidades, que haja
também formação de jovens locais, para que
se beneficiem das oportunidades e dos postos de trabalho. Só assim poderemos ter o fim
desta guerra. Digo e sublinho, não basta dizer
“deixem as armas e voltem para casa que serão perdoados”, tal como pediu o Presidente
da República.
D&F: Está a querer dizer que o pedido do
PR não tem peso para os insurgentes?
HM - Não tem peso nenhum. É uma falácia.
Ele apela-os para voltarem para casa, mas para
fazerem o quê? Os jovens querem emprego.
D&F: O que é que o Governo deve fazer
de concreto para acabar com esta guerra
que preocupa a todos nós?

•
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HM: Simples, o Governo deve dar ao povo o que
é do povo!
“SISE deve informar-nos quem são os líderes”

General Hermínio Morais foi um dos principais líderes da guerrilha da Renamo . 9 DW 0

D&F: O general fala insistentemente da criação de condições de vida nas comunidades.
Como é que acha que isso pode ser feito com a
guerra em curso?
HM: Essa é uma pergunta que merece uma
resposta na mesma forma: acha que esta guerra, desde que começou, não tem rosto? Quantos
insurgentes foram capturados, incluindo as lideranças? Será mesmo verdade que o SISE, de facto,
ainda não identificou os donos desta guerra? A inteligência moçambicana, ou melhor, o SISE, deve
informar-nos quem são os líderes e o que é que
querem de verdade.
D&F: Com a experiência que tem na matéria
de guerrilha, esta situação vai apenas terminar
em Cabo Delgado ou poderá alastrar-se para
outras províncias?
HM: Com a minha experiência, adquirida enquanto guerrilheiro da Renamo, e olhando para
a forma como começámos a agir, e em pequenos
grupos, nas diferentes províncias do centro e sul,
devo dizer que esta situação, infelizmente, poderá
alastrar-se para outras províncias.
Ora vejamos, esta táctica de pequenos grupos
de guerrilheiros abre espaço para o surgimento de
pequenos líderes ou comandantes operacionais
capazes de mostrar serviço e dotes nesta matéria
de guerrilha, em qualquer parte do país.

NO DIA DA INDEPENDÊNCIA

Presidente da República aponta
canos ao terrorismo

M

oçambique celebrou no último
sábado, 25 de Junho, os 47 anos
de independência nacional,
conquistada em 1975. Trata-se
de um ganho que, nos últimos anos, está
ameaçado pelo fenómeno do terrorismo
que assola a província de Cabo Delgado,
destacou o Chefe de Estado, Filipe Nyusi.

que foi proclamada por Samora Moisés Machel, a 25 de
Junho de 1975, depois de 10 anos de luta opondo os

guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique
ao exército colonial português.

D&F Texto: Dossiers & Factos
O terrorismo é uma das maiores preocupações actuais de Moçambique e não passou despercebido nas
celebrações do dia da independência no último sábado. No seu discurso, o Presidente da República descreveu o fenómeno como uma “ameaça real à soberania e
à independência nacional”.
Filipe Nyusi vincou que a consolidação da independência é um processo inacabado e contínuo, mas não
deixou de destacar que os 47 foram marcados por feitos alcançados em diversas áreas.
O presidente da Renamo também destacou o caminho que o país ainda tem que percorrer, enfatizando
que os moçambicanos não têm motivos para celebrar.
"Moçambique continua a enfrentar vários desafios
como a pobreza absoluta, a subnutrição crónica, a fraca qualidade de ensino e do sistema de saúde", argumentou o líder da perdiz.
A independência “total e completa” de Moçambi-

Presidente da República, Filipe Nyusi
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O legado de uma juventude indecisa
Sérgio dos Céus Nelson
Perspectivar o futuro nunca foi/será tão
fácil para uma juventude que não sabe que
caminho deve seguir. Crescemos numa juventude do “deixa para depois”, uma juventude que vê uma oportunidade à sua frente
mas adia para depois, uma juventude que
é desafiada a crescer, mas insiste em continuar inocente por medo de quebrar as suas
mãos.
É importante perceber que a regra do
sucesso das coisas tem a ver com a forma
como cada um de nós se entrega aos desafios e olha para o futuro com uma “fome”
capaz de devorar, por inteiro, um elefante. É
preciso ser rigoroso na sua forma de sonhar
e usar o seu tempo para fazer coisas que lhe
sejam úteis e ampliem a tua visão do futuro.
É difícil identificares-te na batalha dos
melhores se continuares a hipotecar os teus
sonhos e viver por aquilo que os outros te
viciam/acostumam a ser. Ser um ser humano diferente, indescritível, corajoso, capaz
de fazer coisas darem certo, demanda a capacidade de saber tomar as decisões, porque cada decisão falhada e tomada de forma apressada pode arruinar uma muralha
de sonhos.
É complicado quando olhamos para as
ruas, semáforos, e vemos jovens com tanta
força ainda por ser explorada mendigando,
derrotados, enfraquecidos pelo medo de
superarem as suas metas. Esse é o medo que
te vai condicionar na forma e no momento
em que tu vais conquistar as tuas medalhas
da vida.
Falar do legado de uma juventude indecisa significa falar de uma juventude que
não se permite fazer, uma juventude que
não permite que a dor signifique a realização de grandes ganhos, uma juventude
que não sabe se assimilar às condições que
a vida lhe impõe, uma juventude que não
sabe confrontar as dificuldades, uma juvenAF_Rodape Noticias_ 5cm x 37xm V2 .pdf

tude que dificilmente sabe definir como vai
tomar os passos a seguir ou sonhar diferente, ainda que o tempo esteja contra si.
Certamente que nem sempre é motivação
que falta à juventude. Os jovens não estão
obcecados com o sucesso, não estão ávidos
pelo momento de glória, não estão com sede
da vitória, não estão com a voz firme para
lutar por seus direitos e nem estão prontos
para criar algo que seja um legado através
do qual o mundo se vai lembrar deles.
Falta-nos coragem de acreditar em nós
mesmos e no poder de se criar algo novo.
Mas o maior problema é viver numa juventude que não consegue identificar a sua luta,
o motivo de acordar cedo, o motivo de querer ser mais, por isso nunca encontra uma
forma de superar e arquitectar uma nova
manobra rumo às suas realizações.
É importante perceber que estamos
numa juventude com uma mente programada a temer obstáculos, jovens que não
investem por medo de falharem. Não há
vitórias sem nenhuma perda. Em cada conquista, há sempre um pouco que se perde no
decorrer da luta/persistência.
Vives num emprego que te aprisiona
porque acreditas que não tens saída, mesmo vendo a porta da liberdade à sua frente. Tudo porque olhas para a tua vida e vês
como se tudo estivesse quebrado, falido,
desconectado e despedaçado. Quando acreditares que estás derrotado, então, aí desistirás de criar a sua própria marca e se acostumará a ser um jovem que faz cópias, que
faz réplicas e nunca consegue mostrar a sua
originalidade.
É preciso parar com o seguidismo (fazer
o que os outros fazem e porque os outros
fazem), parar de “escovar”, para poder investir em tudo o que tens - para poderes ser
mais, para poderes estudar tuas habilidades
e manipulares teus medos para maximizar
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o seu potencial.
Não há legado gratificante que se possa
esperar de uma juventude indecisa sobre
aquilo que quer ser, sobre como e em que
momento sonhar em ser mais. O que se
pode esperar dessa juventude é uma colmeia
de gente que espera ser estudada para se
perceber o porquê de os seres humanos não
serem capazes de realizar os seus sonhos e
perspectivarem um novo ângulo de vida.
A nossa vida é o que nós esperamos dela.
Então, se te sentes desconfortável, é preciso
quebrar a desculpa de que não foste feito
para vencer. Claro que foste feito para vencer, mas para tal precisas de olhar ao teu redor e encontrar os ingredientes certos para
terminares com a tua fórmula do sucesso.
Às vezes, é preciso seres um estranho,
distante da multidão, para poderes criar
um pensamento original. Muitas vezes, só
criamos medos que só atrasam os nossos
planos, mas tais medos são de preguiça,
de uma juventude indecisa, uma juventude que ainda não percebeu que o tempo de
desejar já passou, porque estamos agora
numa fase de fazer/alcançar e realizar os
nossos sonhos.
É preciso quebrar o pensamento de que
só se pode seguir a quem já está realizado para te poder dar emprego, porque tu
podes criar o teu próprio caminho e “ser a
diferença que queres ver no mundo”. É preciso sair da zona do conforto e investir em
ser diferente e ter fé nas tuas ideias. É preciso acreditar em si para poderes ser realizado nas tuas pesquisas pelo sucesso.
A regra da vitória é ter a capacidade de
ver o futuro antes dele acontecer, montar
as estratégias que façam os seus desejos
florescerem, porque você é maior que as
circunstâncias que enfrenta. Fique firme
e pronto para tomar as decisões certas. Invista no seu potencial e seja vencedor.
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Donaldo Salvador: um verdadeiro Patriota
Nobre Rassul
Conheci o jovem Donaldo na cidade de
Quelimane, onde os ventos dos bons sinais
testemunharam o seu nascimento e crescimento, um jovem de carácter humilde e
elevada honestidade, uma raridade nos dias
de hoje.
Donaldo dirigiu-se ao meu gabinete,
na altura no Município de Quelimane, em
2021, com a ideia maluca de correr de Patins em linha de Quelimane a Maputo, um
percurso de mais de 2500 km, em menos de
um mês. Como seria de esperar, fiquei pasmo e com algum descrédito na ideia maluca
proposta por ele. Meti-me a imaginar como
seria uma viagem de patins entre as zonas
Centro e Sul e que aspirações o levariam a
acreditar que este projecto seria possível.
Em meio a este porém, abri a minha mente para perceber a profundidade da coisa,
meio que irónico, olhei para a dimensão da
ambição e entreguei a minha fé ao projecto.
“Porque tudo existe enquanto a mente
produz”
A droga que o Donaldo consumiu para
assumir aquele risco também previa que
teria de alcançar a maldição e impedimento de quem não arriscaria o seu dinheiro
e tempo nele. Mais do que isso, as viagens
pelas estradas moçambicanas já são uma
incógnita para as viaturas que voltam ou
chegam ao seu destino “doentias e assombradas”, havendo vezes em que nem chegam
aos seus destinos, sucumbindo à maldição
dos buracos.
Mas, afinal, o que é que se passou? Naquela instituição havia um mal semeado
para que o Donaldo fracassasse no seu objectivo de começar a corrida e ter o sucesso
almejado, assim como em outros. Cansado
de ver embaraços e burocracias propositadas, tendo várias vezes visto o seu projecto
chumbado ou sabotado, o edil da autarquia
de Quelimane recomendou que ele começasse a fazer um trabalho audacioso comigo, de modo a encontrar soluções para as
barreiras impostas pelos sectores responsáveis pela área de desporto e cultura.
Ciente do pecado e inocência dos meus
colegas e de alguns dirigentes públicos,
criámos manobras para que o projecto
andasse, depois de vários recuos e cancela-

mentos da maratona. Porque quem almeja,
alcança e vence as barreiras!
O Governo provincial também abriu a
porta para acolher o projecto, com o jogo
de cintura e avidez, através da Secretaria do
Estado do Desporto, influenciámos os sectores desportivos e de administração distritais a receberem e apoiar a maratona.
O sonho polvoroso do Donaldo ganha
semblante de alegria porque o Rico Maciel,
seu instrutor e padrinho, também se envolveu na corrente diplomática pela capital do
país, para arrecadar mais patrocinadores e
apoios daquilo que era um hipotético sonho
à deriva, baseado numa convicção decisiva
de um Donaldo nascido na “cidade que anima”, reconhecida pela sua gastronomia e
carnaval sem igual. Aquela cidade, aquelas
ruas, o rio dos bons sinais, serviam de energia indutora para que o projecto saísse do
papel à realidade.
Entregou a sua fé a Deus e sabia o que o
destino lhe tinha reservado...
Um percurso imprevisível, iniciado no
dia 03 de Junho, apesar do sol, frio, chuva
e as intempéries que se deram, prosseguiu,
com sofrimento e patriotismo inalienável.
Com efeito, o Donaldo termina no dia 25
de Junho a Maratona na praça dos heróis
Moçambicanos, onde foi recebido pelo
Chefe de Estado à luz do dia, com pompas
e circunstâncias de celebração de um sonho reservado para ligar o país do Rovuma
a Ponta de Ouro, na Maratona da Unidade
Nacional em Patins em Linha.
Extasiado, Donaldo convida-me para
ir a Berlim, na Maratona Internacional
de BMW, de tal forma que criámos várias
parcerias, aproveitando-se da minha experiência no ramo de eventos e Marketing
de modo a trazer vários competidores internacionais, empresas e marcas para correr nas estradas de Moçambique e mostrar
ao mundo que aqui é a terra dos campeões
africanos do Hóquei em Patins. Todavia,
esta é uma outra parte da história que contarei numa outra altura.
De forma destemida, vimos Donaldo
realizar o que poucos moçambicanos estariam dispostos a fazer (sacrificar e levantar
a bandeira nacional), porque ele é exemplo
de verdadeiro patriota, fez o que sabe melhor fazer, desafiou as crateras ao longo da

estrada nacional, assumindo um compromisso que visava bater o recorde mundial
patente no Guiness Book e trazer iniciativas inovadoras sobre o desporto nacional,
que anda moribundo ou em falência técnica e financeira no seu geral – resultado do
pouco investimento nas infra-estruturas
desportivas e massificação do desporto.
Muito embora seja filho de pais Zambezianos, Donaldo junta-se a mais um novo
acto heróico nesta maratona, iniciada no
dia 1 de Junho, com mais gente, uma menina de Quelimane, um jovem de Inhambane,
um outro jovem de Quelimane, um Ruandês, sendo todos estes razão de orgulho no
semblante da nação e das suas famílias, com
o apadrinhamento do Rico Maciel, seu treinador também. Trata-se de (Tino de Novais,
Fragoso Silvestre, e Disire, do Ruanda).
Ao sabor do vento, ao ritmo das suas pulsações, no direito de ver eternizado 2022
como o ano que uniria Moçambique a uma
causa de reflexão e união. No balanço das
emoções, correu sobre as turbulentas estradas das matas de Cabo Delgado, da fronteira com a Tanzânia, as vastas montanhas de
Nampula e Zambézia, onde bebeu da água
do coco do vasto palmar e prosseguiu pelas
densas matas de Sofala, passando pela costa
de Inhambane, com paragem no paraíso de
Vilankulo, com o apoio do jovem Yassim,
da Renault, ZPP, entre outros.
Os patins de Donaldo e outros jovens
têm trazido alegria às comunidades rurais, levando aquele desporto clássico às
diversas zonas remotas deste Moçambique
e emocionando corações em uma longa
transformação e criação de novos admiradores e futuros praticantes da patinagem,
uma actividade desportiva que já trouxe
títulos excepcionais a Moçambique, pese
embora o fraco investimento.
Acreditamos que é de jovens como Donaldo de que Moçambique precisa investir
para ajudar a gerir a máquina administrativa das instituições desportivas, pela elevada ousadia que enobrece uma nação e
traz uma visão de que temos a capacidade
de mudar.
Donaldo sonha com a massificação do
desporto pela África e em participar em
vários campeonatos africanos e do mundo
de Patins em Linha este ano.
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A religião que virou um negócio: há uma titânica
luta pelo “dinheiro dos crentes”
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

Segundo Nietzsche, a religião é uma expressão natural e intrínseca ao homem, reflexo dum "poder de ser" que habita no mesmo
e ultrapassa tudo da sua existência, pelas práticas habituais, é posto em acção. A religião
situa-se ao nível duma experiência do incomensurável que penetra no mais profundo do
ser humano. A "experiência do divino" não é
mais do que uma expressão gerada na "alegria criadora" que inunda o interior do homem, um "sentimento de excesso de poder"
que nele tende a concretizar-se.
A religião pura e genuína não é mais do
que "uma forma espontânea de gratidão" pela
grandeza do que é ser homem, que ultrapassa
em muito os estreitos limites a que cada homem em particular vê reduzida a sua normal
existência. É uma forma de gratidão pelo que
o homem é em si mesmo e por todos os múltiplos e contrastantes aspectos da realidade que
o envolve.
Quando pronuncia o nome de Deus, o homem não faz mais do que dar o seu sim, sem
reservas à vida e tecer um hino ao que ela tem
de amigável e cruel, de maravilhoso e terrível,
de criador e destrutivo. Para Nietzsche, o significado objectivo da palavra Deus não é mais
do que o poder sem limites, que trespassa o
homem, o signo por excelência da "vontade
de poder" a que urge dar voz e satisfação. Para
Feuerbach, a palavra Deus corresponde à “essência humana nas suas inumeráveis e inelimináveis potencialidades". Por isso, estes dois
pensadores defendem que, quando o homem
pratica a religião, convencido de que cumpre
o dever de adoração a um ser soberano totalmente distinto e acima dele, para obter o
favor da sua protecção, o fenómeno religioso
pertence ao domínio da pura ilusão.
O pensamento filosófico destas duas figuras conflitua-se com o que a religião tem

vindo a ser em Moçambique. Aqui, no solo
pátrio, virou moda, todos discutem e querem
ter razão sobre as melhores formas de condução dos filhos do santo Deus.
Recentemente, acompanhamos o desentendimento que reina no seio da igreja Velha
Apostólica. Aliás, este é o acto mais mediatizado dentre os vários que corporizam a discussão no decenário movimento. Há acusação, no seio das igrejas, de práticas tais como
roubo, desmandos, corrupção, usurpação do
poder, o que se pode traduzir numa total falta
de cumprimento daquelas que deviam ser as
normas básicas.
Por exemplo, a igreja Velha Apostólica
contesta o estilo de liderança, acusando o seu
dirigente máximo de práticas nocivas. De
acordo com alguma franja dos crentes, este
líder mostra-se autoritário, usa princípios de
dividir para reinar, aplica uma gestão danosa
dos fundos da igreja, pratica actos de adultério, intimidação e outros tipos de males que
claramente violam os estatutos da igreja. Tal
como este caso, foi possível acompanhar a
guerra de sucessão de poder no seio da comunidade islâmica. Por motivos não-claros, a
liderança desta congregação não aceita a aplicação dos mais altos meios de demonstração
duma boa governação, a alternância democrática de poder.
Nos variados espaços de entretenimento e
em quase todas estações televisivas, têm havido um debate aceso em relação ao poder e
capacidades dos tais “jovens profetas”. Esta
nova geração de pastores recorre a media
para testar suas capacidades, desde o poder
espiritual, assim como as diferentes mordomias que cada um ostenta. Destilam ódio em
nome do poder e fazem entender aos crentes
que a bíblia deve ter sido mal escrita, ao proferirem algo que nada tem a ver com a escri-
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tura sagrada.
Subiu a saga pelo dinheiro do crente dentro das igrejas, havendo quem promove dízimos fora do que está instituído no reino do
senhor Jesus Cristo.
Os conflitos inter-religiosos vão crescendo
como uma bola de neve e numa inacção completa das autoridades governamentais. Aliás,
o facto de o Governo assumir posicionamento de laicismo faz com que, mesmo havendo
necessidade de arbitragem, nada possa ser
feito. Os últimos acontecimentos na Velha
Apostólica e na Comunidade Muçulmana são
um verdadeiro atentado à liberdade religiosa. Os crentes estão sendo deixados ao Deus-dará, e ninguém quer ceder, os líderes estão
preocupados com o seu status-eco e mais
nada. Precisamos de impor uma cultura de
respeito e valorização do crente, permitindo
que este seja parte activa da construção social
da igreja.
O crente não pode ser visto apenas sob
ponto de vista de quem deve ouvir e guiar-se
pelas normas internas sem que as lideranças
sejam um verdadeiro exemplo de boas práticas e reconhecidas obras espirituais.
Não se pode permitir que aqueles que se
consideram iluminados continuem com um
tipo de evangelização alicerçada em truques
que, com máfia à mistura, servem apenas para
dilapidar os parcos recursos dos crentes. Não
se justifica que crentes continuem empobrecidos numa sociedade onde vemos pastores
que se confundem com estilistas ou simplesmente promotores de espectáculos de moda.
Não é isto que queremos como crentes, e
vale a pena lembrar a escritura sagrada em
Mateus 7:15”: “acautelai-vos, porém, dos
falsos profetas, que vêm até vós vestidos
como ovelhas, mas, interiormente, são lobos
devoradores.
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HISTÓRIAS DE VIDA

Homem morre em tribunal a disputar riqueza com
os filhos
Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Um homem na casa dos 69 anos de
idade morreu em pleno julgamento,
na cidade de Maputo, numa audiência em que o Tribunal procurava encontrar a melhor solução para um
conflito entre pai e filhos, motivado
pelos bens materiais.
Ao longo de sua vida, o referido
homem esteve sempre virado para
os negócios. Aliás, foi com base na
sua loja, num dos bairros da periferia da capital do país, que educou e
formou seus filhos.
Por força do destino, de que ninguém pode escapar, sua esposa, mãe
dos sete filhos, acabou perdendo
a vida, deixando-o viúvo, na companhia dos filhos já crescidos. No
entanto, porque filho de peixe sabe
nadar, e talvez até melhor que o peixe progenitor, eis que três dos filhos
apostam também no negócio que o
pai fazia.
Unidos, os filhos ampliaram as
áreas de exploração do negócio,
comprando quintais da vizinhança e
indemnizando os proprietários. Depois, abriram novos estabelecimentos, onde passaram a ser vendedores
de bebidas alcoólicas a grosso. Um
dos irmãos apostou ainda na área da
panificação, construindo uma padaria algures na cidade da Matola.
Na verdade, os filhos passaram a ser
referência de jovens vendedores de
bebidas em grande escala e a preços
baixos, na cidade de Maputo, o que
lhes valeu sucesso imensurável.
E porque onde há ganhos ou sucessos há sempre um olho diabólico,
a evolução dos filhos daquele senhor
atraiu atenção de uma senhora, por
sinal vizinha, que, mais tarde, viria

a envolver-se amorosamente com o
viúvo - pai dos jovens.
Este envolvimento permitiu que a
referida senhora passasse a acompanhar de perto ou, no mínimo, soubesse o que os seus “enteados” amealhavam dos negócios que faziam.
Importa aqui anotar que os jovens
eram/são agentes ou revendedores
autorizados de muitas das maiores
marcas de bebidas, incluindo os refrigerantes, pelo que elevadas somas
de dinheiro circulavam nas lojas todos os dias.
Assim, a madrasta começou a suspeitar que os filhos ganhavam muito
dinheiro e que estariam a aldrabar
o próprio pai. Esta teoria da conspiração ou diabólica foi ganhando
espaço, criando condições para que
a relação entre o pai e os filhos se deteriorasse. A loja principal, por sinal a mais antiga, onde o pai sempre
trabalhou, é a que tinha um cofre e
um enorme armazém e é onde os filhos guardavam dinheiro das vendas
ao longo da semana e armazenavam
grandes quantidades de produtos.
Num belo dia, pela manhã, depois
de agitado pela sua amiga-amante, o
pai entende que deve exigir dos filhos a divisão dos bens, ou, por outra, de todos os produtos existentes
na loja, incluindo o dinheiro, alegadamente porque o negócio era dele e
tudo começou das suas mãos.
Este era o início de uma história
que só veio a terminar com a tragédia acima descrita: a morte do pai
em pleno julgamento.
O senhor, nesta hipotética tentativa de ver dividido o negócio, decidiu
mandar trancar a loja e o armazém

principal, prejudicando deste modo
os filhos, que já não podiam pagar
aos fornecedores, porque todo o dinheiro e mercadoria estavam no interior da loja e armazém, trancados
com soldadura blindada.
Mesmo com inúmeras tentativas
de negociações, quer envolvendo
familiares quer as autoridades policiais, incluindo autoridades do bairro, o senhor, já idoso, não cedeu.
Por fim, o caso foi parar ao Tribunal, que também não conseguiu
por via de mediação encontrar uma
saída. Enquanto isso, os prejuízos,
causados pela longa paragem, iam
se multiplicando.
Por último, houve necessidade de
convocação de uma sessão de julgamento, na qual, quando chegou a
vez de ser ouvido, o pai não aguentou com o interrogatório, tendo caído em plena audição.
A juíza da causa não quis acreditar que aquilo estivesse a acontecer
naquele instante, diante dela. Mandou suspender a sessão e o senhor
foi de imediato evacuado pelos próprios filhos para o hospital, mas,
infelizmente, não resistiu e, pelo caminho, perdeu a vida. Perdeu a vida
e os bens. O Tribunal decidiu pelo
arrombamento da loja e respectivos
armazéns e pela entrega de todo o
produto aos filhos, que eram os denunciantes do caso.
Estimado leitor, esta é mais uma
história de vida real, e só não avançamos com as identidades dos envolvidos por razões éticas, mas esperamos que dela se possa tirar um
ensinamento capaz de ajudar na resolução de conflitos similares.
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POR "FACILITAR" ENTRADA DE FINANCIADORES DO TERRORISMO

Detidos funcionários seniores da
Migração em Sofala

C

inco funcionários do Serviço
Nacional de Migração estão
detidos em Sofala, por haver
suspeitas do seu envolvimento
num esquema de facilitação de entrada
ilegal de estrangeiros que procuravam
recrutar membros para o tráfico de drogas que financia terroristas, anunciou a
Polícia da República de Moçambique.

D&F Texto: Dossiers & Factos
Trata-se de quatro inspectores e um agente de
serviço, cujas idades variam de 29 a 55 anos de idade.
Realce para a presença no grupo dos detidos da chefe do posto migratório do Aeroporto Internacional da
Beira, Maria Clara Jacinau.
As detenções ocorreram na manhã e tarde de
quinta-feira. No Aeroporto da Beira foi capturado
Ribeiro Wilson Mola, inspector de passaportes. Mangaze Simango, inspector e chefe da Repartição de
Movimento Migratório, foi recolhido no seu posto de
trabalho.
Também caíram nas mãos dos agentes dos Serviços de Investigação Criminal (SERNIC), da Unidade
de Intervenção Rápida (UIR) e dos Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE) Justino Sousa,
agente do serviço, e Sebastião Lucas Sico, inspector
de passaportes.
Os funcionários, indiciados do crime de associa-

Estes são os estrangeiros cuja entrada terá sido facilitada pelos funcionários detidos
ção criminosa, foram detidos em resultado de um
mandato de captura emitido pelo Tribunal Judicial
da Província de Sofala. No quadro das diligências
em curso, após a detenção, dois dias antes, de cinco estrangeiros que supostamente procuravam re-

Com eles foram encontrados documentos que se suspeita serem falsos

crutar membros para o tráfico de drogas que financia
terroristas, explicou à comunicação social, na Beira, o
porta-voz do SERNIC em Sofala, Alfeu Sitoe.
"Há fortes indícios do seu envolvimento no caso
dos estrangeiros detidos na terça-feira", frisou o porta-voz, sem avançar mais detalhes.
Na terça-feira, lembre-se, a polícia moçambicana
deteve quatro homens e uma mulher, todos estrangeiros, numa residência da cidade da Beira, por suspeitas
de recrutarem membros para tráfico de drogas, a fim
de financiar terroristas que actuam na zona norte do
país, com destaque para Cabo Delgado.
Na operação, foram apreendidos passaportes e outros documentos de identidade do Quénia e da Somália, mas que aparentam ser falsos, segundo o SERNIC.
A acção foi movida com base na informação de que
o grupo de cidadãos de nacionalidade estrangeira se
dedicava à prática de vários crimes, tais como tráfico
de drogas, imigração ilegal e tráfico de pessoas.
Segundo o porta-voz do SERNIC, um dos membros
"tem recrutado cidadãos de nacionalidade queniana
para os integrar no grupo de insurgentes, na província
nortenha de Cabo Delgado", a mais de mil quilómetros de distância.
A província de Cabo Delgado é rica em gás natural,
mas aterrorizada desde 2017 por terroristas armados,
sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.
Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das
Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o
projecto de registo de conflitos ACLED.
Desde Julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais, com o apoio do Ruanda, que se juntou
depois a Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral (SADC), permitiu recuperar zonas onde havia
forte presença de terroristas, mas a fuga destes têm
provocado novos ataques noutros distritos usados
como passagem ou refúgio temporário.
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TERRORISMO EM CABO DELGADO

IMD defende reforço da intervenção
social

A

s novas investidas dos terroristas na província de Cabo Delgado
voltaram a fazer subir os níveis de
preocupação e tensão na sociedade
moçambicana. O Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD) defende o reforço
da intervenção social, sobretudo, na redução
dos factores de vulnerabilidade que facilitam
o recrutamento, por via de aliciamento, de
jovens, que permitem a fácil penetração dos
terroristas nas comunidades, por via de conquistas de lealdades de algumas lideranças
locais.
D&F Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

Depois de uma aparente calma, as acções
“macabras” dos terroristas voltaram à ribalta, com
vários ataques a serem realizados, sobretudo no
distrito de Ancuabe.
Em entrevista ao Dossiers & Factos, e debruçando-se sobre os novos ataques, o director executivo do IMD, Hermenegildo Mulhovo, explica
que “os últimos acontecimentos marcam uma
nova cartografia do conflito em Cabo-Delgado”.
“Estas marcam o que nós classificamos como a
quinta fase do conflito de Cabo Delgado. Na verdade, esta é uma fase reactiva por parte dos terroristas às fortes ofensivas feitas pela tropa conjunta. E neste momento parece ser uma mistura com
a luta pela sobrevivência, devido à destruição da
sua base logística e bloqueio dos canais costeiros
que facilitavam a sua alimentação, por um lado,
mas também tentativa de dispersar o foco de
atenção da força conjunta”, realçou.
Independentemente das novas características, o IMD continua a defender, como parte da solução, o reforço da intervenção social, sobretudo
na redução dos factores de vulnerabilidade que
facilitam o recrutamento, por via de aliciamento,
de jovens, que permitem a fácil penetração dos
terroristas nas comunidades, por via de conquistas de lealdades de algumas lideranças locais.
Enquanto isso não acontece, o IMD trabalha na
implantação de um sistema comunitário de alerta
e resposta rápida contra o avanço do extremismo
violento e contra a violação dos direitos humanos
em Cabo Delgado, disse a fonte.
“Esperamos que possa fortalecer a capacidade
de resiliência das comunidades locais e permitir
uma reacção rápida e adequada diante das ameaças de ataques ou violações dos seus direitos”.
Terrorismo pode influenciar negativamente o
DDR
Num outro desenvolvimento, o interlocutor
considera que os ataques terroristas podem influenciar negativamente os avanços alcançados
no DDR, uma vez que os dois acontecimentos têm

IMD defende maior intervenção em Cabo Delgado

como “palco” o mesmo país.
“A insegurança de Cabo Delgado afecta a
todo o país. Na verdade, acreditava-se que o DDR
fosse um passo determinante para a paz definitiva no país. Neste momento, há possibilidade
de termos um DDR finalizado com sucesso, sob
ponto de vista de desactivação de todas as bases
e desmobilização de todos os ex-militares da Renamo, mas incapaz de trazer a paz definitiva. Isso
assombra-nos e ofusca a preciosidade do acordo de paz celebrado”, disse Mulhovo, chamando
atenção para a deterioração das condições de
paz em Moçambique.
Para o entrevistado do Dossiers & Factos,
esta situação é deveras preocupante, pois reduz
a apetência dos investidores internacionais em
implantar negócios no país, por não se sentirem
seguros e temerem perdas do dinheiro investido.
Para contrariar o cenário, o IMD tem “agido no
sentido de explorar e reforçar o diálogo político
entre as comunidades e actores políticos, para
maior aliança na redução dos factores de vulnerabilidade que conduzem aos conflitos”.
“Um dos alertas que fazemos é que se o plano [de reconstrução de Cabo Delgado] for implementado sem a devida sensibilidade, elementos
como corrupção, exclusão, redes de contrabando,
entre outros factores de vulnerabilidade podem
aumentar as conflitualidades”, anotou, acrescentando ser “importante que a implementação seja

feita em estrita colaboração com as lideranças
comunitárias e Organizações da Sociedade Civil
locais, para garantir a apropriação social deste
plano e redução de elementos que podem causar
desvios do plano”.
Democracia fragilizada
Ao mesmo tempo, o IMD trabalha no sentido
de identificar e reforçar os factores sociais de resiliência das comunidades contra o avanço do extremismo violento.
“Numa altura em que Cabo Delgado encontra-se militarizada, é óbvio que as instituições democráticas mostram-se fragilizadas, o que pode
contribuir ainda mais para a conflitualidade. Por
exemplo, as instituições democráticas oferecem
canais apropriados para a população aceder à
justiça perante um ambiente hostil e constantes
violações dos seus direitos”, afirmou.
De acordo com Mulhovo, é neste momento
que o sistema dos tribunais nas zonas de conflito
está afectado. Além disso, grande parte da população poderá ver o seu direito de votar ser-lhe negado pela situação de insegurança.
“Aí, o IMD, através das avaliações de riscos,
espera contribuir para o desenho de sistemas
alternativos para o funcionamento das instituições democráticas, ainda que condicionado”,
perspectivou.
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“É preciso apostar em acções muito
concretas”
Voltando aos factores que podem estar a
impulsionar o terrorismo, a fonte entende que,
apesar da consciencialização constituir uma ferramenta importante para dissuadir os jovens a
não se deixarem aliciar pelos terroristas, é necessário apostar-se em acções muito mais práticas
e profundas.
“Daquilo que constatamos no terreno, os
terroristas aliciam e mantêm os jovens nas suas
fileiras usando promessas de financiamentos,
apostando na ideologização dos jovens, intimidação, entre outros. E isto já demonstra que,
pela complexidade dos métodos usados, a consciencialização é mesmo insuficiente. Por isso,
recomendamos maior diálogo com os jovens e
criação de programas que promovam desenvolvimento inclusivo na região”, argumenta.
“Moçambique na ONU é um ganho
reputacional”
Na entrevista com Milton Mulhovo, foi igualmente abordada a eleição de Moçambique a
membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU. A fonte considera tratar-se de
“um ganho para o país, sobretudo reputacional”.
De seguida, destacou que Moçambique está
naquele órgão para responder a uma agenda
global e não doméstica, manifestando receios
de frustração diante das expectativas existentes.
“Tenho receio que a forma como o nosso papel
está sendo discutido em alguns lides de opinião
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“Tenho receio que a
forma como o nosso
papel está sendo discutido em algumas lides de
opinião possa criar falsas expectativas e uma
posterior frustração”

possa criar falsas expectativas e uma posterior
frustração”.
Para a fonte, o país será desafiado a compreender melhor as causas e dinâmicas de conflitos no mundo contemporâneo, sobretudo, em
África, e advogar por soluções que tragam impacto positivo.
“Por exemplo, a nova cartografia dos conflitos terroristas associados aos países pobres, mas
ricos em recursos naturais, as interrupções das

ordens constitucionais com golpes de Estados.
Alguns países de África constituem, na minha
opinião, assuntos que devem ser aprofundados
sob a proposta de Moçambique”, avançou, sugerindo ser necessário “reconhecer que se, por um
lado, Moçambique sofrerá a pressão de demonstrar bons exemplos a partir da gestão dos conflitos domésticos, por outro poderá tirar máximo
proveito do privilégio de acesso à informação
e conhecimento sobre o móbil dos conflitos na
arena global e as boas práticas disponíveis na
bandeja do mundo para a sua resolução”.
Eleições distritais: “Renamo está a ser
coerente”

Mulhovo diz que ataques terroristas influenciam negativamente o DDR

Não ficou de fora o assunto das eleições
distritais, que está a fazer correr muita tinta na
praça. Para o director executivo do IMD, a “abertura do debate sobre a descentralização distrital
é oportuna. No entanto, dos vários caminhos e
abordagens que se possam seguir, é importante
tomar em consideração que está-se perante um
assunto plasmado na nossa Constituição. E, sendo assim, será que devemos desistir do debate
e reflectir sobre questões básicas relacionadas
com a sua viabilidade e relevância, não nos importando com o facto de ser um comando constitucional? Ou estamos a falar de uma reflexão
para frente, acerca dos modelos a seguir? Ou
ainda devemos tomar em consideração os condicionalismos políticos que nos levaram a plasmar na Constituição ou simplesmente devemos
ignorar todo o jogo de interesses que estiveram
à sua volta e tentar resgatar o real interesse do
cidadão?” Questionou.
“Se avançarmos para o interesse do cidadão
em detrimento do interesse dos actores signatários, estaríamos a incorrer o risco de perpetuar
o ciclo de violência por incumprimento de acordos políticos. Portanto, acho que seria bastante
importante situar o debate e colocar alguns parâmetros para não criar expectativas e permitir
aventuras que poderão trazer ainda mais confusão nessa matéria”, alertou, considerando que a
Renamo está a ser coerente com o que defendeu no início.
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INSS EM INHAMBANE

Trabalhadores da EDM inteiram-se da Segurança
Social

M

ais de 120 trabalhadores da
empresa Electricidade de Moçambique (EDM-EP), afectos nas
áreas operacionais de Inhambane, Jangamo e Morrumbene, estiveram, há
dias, reunidos com a Delegação Provincial
do INSS para abordarem os aspectos relativos ao Regulamento de Segurança Social
Obrigatória (RSSO), aprovado pelo Conselho de Ministros, através do Decreto nº
51/2017, de 09 de Outubro.
D&F Texto: Cortesia
Trata-se de uma iniciativa que visou inteirar aquele grupo de trabalhadores dos principais aspectos que norteiam a
Segurança Social Obrigatória, incluindo outros relativos ao
processo contributivo de trabalhadores da EDM, que também contam com uma outra contribuição complementar.
Os trabalhadores da empresa levantaram uma questão
ligada aos benefícios da Segurança Social Complementar,
que a empresa disponibiliza aos seus colaboradores como
acréscimo no valor do subsídio de funeral, entre outras vantagens. A propósito, a brigada do INSS esclareceu que, uma
vez cumpridas as obrigações da Segurança Social Obrigatória, a lei não se opõe ao pagamento complementar de

trabalhador, neste caso, os subsídios de
funeral por morte, bem como a pensão
de sobrevivência.
Ainda com vista à sensibilização das
diversas camadas socioeconómicas sobre a importância da protecção social,
bem como visando a melhor familiarização das prestações que o Sistema da
Segurança Social atribui, a Delegação
Provincial do INSS, em Inhambane, tem
intensificado as campanhas de divulgação do RSSO junto de outros actores do
mercado.
Foi assim que recentemente ministrou-se palestras aos Trabalhadores por
Conta Própria (TCP), maioritariamente
pescadores filiados ao Conselho Comunitário de Pesca (CCP) de Chicuque, da
cidade de Maxixe, e o CCP da cidade de
Inhambane.
Durante as palestras, as brigadas do
INSS encorajaram os trabalhadores fora
do Sistema de Segurança Social a inscreverem-se e, aos que já estão inscritos, a
canalizarem com regularidade os seus
Mais funcionários públicos aprendem sobre segurança social
descontos.
Os técnicos do INSS incentivaram ainda aos TCP a
qualquer outro subsídio.
Durante as palestras, estiveram em destaque temas efectuarem o pagamento das contribuições ao Sistema
sobre os benefícios pagos ao trabalhador, quando no de Segurança Social, recorrendo à plataforma M-Pesa,
activo (subsídio por doença, maternidade, internamento para evitar longas filas nos bancos, permitindo que efechospitalar), ou quando inactivo (pensão de invalidez e de tuem o pagamento de forma cómoda, sem precisar de
velhice), bem como as prestações pagas após a morte do abandonar o seu local de actividade.

DO INSS EM NIASSA

Administrador do INSS quer maior aproveitamento de
investimentos

O

administrador do Conselho de
Administração do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)
instou aos gestores da instituição, na província de Niassa, a fazerem
maior aproveitamento das infra-estruturas
que possuem, em termos de rentabilização,
com vista à arrecadação de mais receitas.
D&F Texto: Cortesia
Adelino Buque escalou recentemente a província do
Niassa para uma visita de trabalho cujo enfoque foi o acompanhamento das actividades que o sector está a realizar,
bem como inteirar-se do decurso dos trabalhos de sensibilização de diferentes extractos socioeconómicos da província a inscreverem-se no Sistema de Segurança Social Obrigatória, para salvaguardar o seu futuro social e dos seus
dependentes.
Para o administrador do INSS, que assiste aquela província setentrional do país, os diferentes empreendimentos e
instalações que a instituição possui no Niassa, entre os que
já estão em funcionamento e os em construção, podem
fazer grande diferença na arrecadação de receitas da instituição nos próximos momentos, uma vez que há condições
para o efeito. Um dos exemplos apontados por Buque foi a
rentabilização do Hotel Girassol, na cidade capital provincial,
Lichinga, pertença do INSS.

Para além de Lichinga, onde estão em construção as dos Sindicatos Independentes e Livres de Moçambique
futuras instalações da Delegação Provincial do Niassa, o (CONSILMO), bem como com os funcionários da Delegaresponsável esteve em Mandimba, onde igualmente de- ção provincial do INSS, a quem desafiou a pautarem por
correm obras de construção do futuro Posto de Atendi- uma postura excelente perante os utilizadores do sistema,
mento do INSS, bem como em Cuamba, onde escalou a continuando sérios profissionalmente e acarinhando os
delegação distrital local.
pensionistas.
Em Lichinga, Buque reuniu-se com o colectivo de diA delegação provincial do INSS, em Niassa, planificou,
recção do INSS, inteirou-se das actividades realizadas até para este ano, a inscrição de 462 contribuintes (empresas),
31 de Maio do corrente ano, tendo apreciado as mesmas sendo que até à data já foram inscritos 239, enquanto os
de forma positiva. Mesmo assim, sublinhou a necessidade beneficiários já foram inscritos 2.128, dos 6.047 previstos.
de se intensificar a inscrição de beneficiários (trabalhado- Quanto aos trabalhadores por conta própria (TCP), a delegares), a potencialização da exploração do edifício Girassol, ção do Niassa já inscreveu 28 dos 72 planificados.
de modo a permitir a arrecadação de
mais receitas, para além de uma ligação
permanente com as entidades empregadoras e os parceiros sociais.
Em Mandimba, o administrador
ofereceu cesta básica de produtos de
primeira necessidade à pensionista de
sobrevivência Maria Domingos Pilote
Amela, que enfrenta dificuldades de vária
ordem.
O responsável visitou algumas empresas, como foi o caso da exploradora
florestal, KEMA, em Lichinga, que tem
inscritos na segurança social 353 trabalhadores (beneficiários), assim como a
empresa JFS, a Sociedade Algodoeira do
Niassa (SAN), que conta com 131 trabalhadores inscritos.
Durante a sua estada no Niassa, Adelino Buque manteve encontros com o Secretário de Estado, Conselho Empresarial
Funcionários devem aproveitar melhor os investimentos do INSS
Provincial (CEP), Confederação Nacional
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NA CIDADE DA BEIRA

Alunos transformam escola num entreposto
de drogas

O

s moradores dos bairros de Goto,
Esturo e Matacuane, na cidade da
Beira, dizem-se preocupados com
a venda e consumo de drogas por
parte de alunos da Escola Secundária Mateus Sansão Muthemba. De acordo com os
moradores, quer a venda, quer o consumo,
acontecem no recinto escolar, informação,
entretanto, desmentida pela directora, que
diz tratar-se de especulação.
D&F Texto: Dossiers & Factos
Segundo contam os moradores, mandrax, ax e suruma estão entre as drogas que circulam no recinto
escolar e imediações, às quais se junta o álcool caseiro,
conhecido localmente como nipa, que é introduzido
em bebedouros, como se de água ou sumo se tratasse.
“Já não se trata de escola isto. Até estamos arrependidos por pôr nossos filhos aqui. O que acontece
nesta escola…”, desabafa Gilda Constantino, moradora
e vendedeira de frutas e bolinhos no passeio próximo
à escola.
Mãe de oito filhos, a mulher conta que por várias
vezes já se deparou com situações muito tristes, em
que alunos uniformizados passeavam no recinto escolar com armas brancas e drogas na mão, sob o olhar
alegadamente impávido da direcção e professores daquela escola.
"Os dirigentes daquela escola não estão preocupados, os alunos até fazem questão de procurar o professor nos locais de convívios para beberem juntos”,
lamenta.
A mulher fala também da existência de facções na
escola, que, de vez em quando, envolvem-se em actos de violência, transformando o recinto escolar num
campo de batalha.
Mateus Diniz, morador do bairro Goto, secunda as
palavras de Gilda Constantino, manifestando preocupação pelo facto dos alunos envolvidos nestes casos

Rotofina Wilson, directora da escola
serem menores. Por conta disso, conta que tem estado
a ponderar a transferência do seu filho para uma outra
escola. “Até cheguei a pensar em gastar o meu dinheiro e pô-lo numa escola privada”, disse.
A fonte recorda que, há dias, o seu filho voltou à
casa apavorado porque um dos seus colegas, por sinal
menor de idade, tinha-se feito à sala de aula altamente
embriagado, e com um comportamento agressivo.
“Meu filho fica com medo. Na semana passada,
veio dizer que há uns jovens que estão a arrancar o dinheiro de chapa no recinto escolar” disse.
“Há falta de ordem na escola”
Alguns professores daquele estabelecimento de

ensino reconheceram o dilema e apontam dedo à direcção da escola, por alegadamente nada fazer para
devolver a ordem e tranquilidade.
“Há falta de uma ordem clara na escola. A nossa directora ainda não criou ordem. Costumam esfaquear-se [os alunos] no interior da escola. Agridem-se com
garrafas, tesouras”, revela, acrescentando que “não se
pode fazer nada, as ordens da escola vem de cima”,
numa clara alusão à direcção.
Os alunos não respeitam os professores, revela a
fonte, que reforça a existência de alguma impunidade.
“É complicado. Já tivemos alunos com fardamento, que beberam e ameaçaram agredir professores”,
acrescenta.
“É normal isto acontecer aqui”
Alguns alunos, contactados pela nossa reportagem, contam que se tornou normal o consumo de
bebidas alcoólicas e drogas no recinto da escola. Reforçam que nada se faz para travar esta onda de desordem naquela escola.
“Devo dizer que os alunos desta escola não se comportam bem. Bebem e fumam. Na semana passada,
um aluno passou aqui algemado”, revela um estudante
da 10ª Classe, observando que a situação piorou após
o levantamento das medidas restritivas.
“Trata-se de mera especulação”

Escola Secundária Mateus Sansão Muthemba

Por seu turno, a direcção da Escola Secundária Mateus Sansão Mutemba, na pessoa da directora do estabelecimento, Rotofina Wilson, desmentiu a existência
de casos de género, classificando as informações das
nossas fontes como “especulações de moradores”.
Rotofina Wilson disse ainda que em nenhum momento houve queixas por parte dos pais e encarregados de educação cujos filhos estudam naquela escola.
Posto isto, recomendou que fôssemos à 3ª esquadra
da PRM para colher mais detalhes em torno de venda e
consumo de drogas, actividade que garante acontecer
fora do recinto.
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ALERTA COLUNISTA DO WASHINGTON POST

Hegemonia do Ocidente com dias
contados

H

enry Olsen, escritor e colunista
do Washington Post, alerta para a
possibilidade de a hegemonia do
Ocidente estar a caminho do fim.
Um indício disso é a ineficácia das sanções
impostas à Rússia, em razão da invasão à
Ucrânia.
D&F Texto: Dossiers & Factos

A narrativa oficial do Ocidente, propalada
com entusiasmo pelos respectivos órgãos de
comunicação, retrata uma Rússia em vias de
colapso por conta das duras sanções aplicadas
a Moscovo. Contudo, há, nas hostes ocidentais,
quem se permita ver a realidade por outros prismas. Um deles é Henry Olsen, escritor e colunista norte-americano.
Em um artigo intitulado “Este é o último
hurra da aliança ocidental?”, Olsen alerta para
a possibilidade de a actual “guerra económica”,
movida pelo Ocidente, poder ser o seu “canto
do cisne”.
Em causa, explica o articulista, está o facto
de haver um conjunto de países fora da influência ocidental a registarem um crescimento económico assinalável, contrariando a curva descendente dos Estados Unidos da América e da
União Europeia.
“O poder económico foi o que permitiu que
a Europa e os Estados Unidos dominassem o

globo. O desenvolvimento da ciência moderna
e a Revolução Industrial deram à Europa e sua
ramificação americana a capacidade económica de implantar um poder militar avassalador,
permitindo-lhes envolver a maior parte do planeta em sua esfera de influência, muitas vezes
forçando nações como a China à submissão”,
argumenta.
Segundo Henry Olsen, em 1950, os Estados
Unidos sozinhos tinham um produto interno
bruto maior em paridade de poder de compra
do que China, Índia e Rússia juntos. Este poderio económico, associado ao dos países membros da Organização do Tratado Atlântico Norte,
permitiu ao Ocidente ditar as regras no mundo,
mais ainda depois do colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Pouco mais de duas décadas depois, o cenário transformou-se. Oslen faz notar que, em
2020, as nações ocidentais produziram apenas
60,4% do PIB global, bem abaixo dos 79,4% registados em 2000.
“Essas tendências provavelmente continuarão. Se nos concentrarmos apenas nas 30 maiores economias, o Fundo Monetário Internacional
estima que as nações que sancionam a Rússia
actualmente representam 64,9% da produção
económica. Até 2027, projecta que esse número
cairá para 58,5%”, alerta o escriba.
O fundamental para estas mudanças tem sido
a ascensão da China, Índia e de mais uma data
de países que vão crescendo mais rápido que o

China e Rússia lideram o bloco que abana o poder ocidental

Ocidente, assinala Henry Olsen.
A piorar a situação está o desalinhamento
ideológico entre o Ocidente e os países em desenvolvimento, em torno de algumas matérias
fracturantes. Por exemplo, O Brasil vê na Amazónia uma importante base de desenvolvimento,
mas isso contraria a agenda climática deveras
defendida pelo Ocidente, o que poderá aproximar ainda mais os brasileiros do bloco liderado
pela Rússia.
Segundo Henry Olsen, o mesmo poderá
acontecer com a Nigéria, país predominantemente muçulmano, que criminaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que também
causa irritação no Ocidente. Ter Nigéria como
aliada é importante, defende a fonte, fazendo
notar que o país será uma das 15 maiores economias do mundo e a maior da África até 2040.
Ao longo de vários anos, o Ocidente manteve
vários países reféns, jogando com o facto de ser
provedor de financiamento dos vários projectos
de desenvolvimento. Neste aspecto, lembra, já
há caminhos menos exigentes.
“A ascensão da China significa que essas nações terão uma alternativa para fundos de desenvolvimento e exportação de produtos. E os
autoritários da China certamente não exigirão
que seus aliados adoptem reformas de direitos
humanos”, alerta, antes de fazer soar alarmes: “A
menos que nos adaptemos agora e nos preparemos para o futuro, a actual resposta conjunta à
Rússia pode ser o canto do cisne do Ocidente”.
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DEPOIS DO PERÍODO DE GRAÇA

“Negócios da Covid-19” em queda
acentuada

A

s Pequenas e Médias Empresas
(PME) que surgiram catapultadas
pelas demandas por produtos
sanitários para fazer face à pandemia da Covid-19 registam queda no seu
volume de negócios. Várias são as que começam a abandonar o mercado.

D&F

Texto e fotos: Hélio de
Carlos

Nos primeiros meses da pandemia, em 2019,
era difícil a compra de produtos de higienização e
outros essenciais para a prevenção contra o vírus
da Covid-19. Na altura, as únicas máscaras disponíveis eram apenas as cirúrgicas, tidas como caras. O álcool em gel para a higienização das mãos
também era de difícil acesso.
O cenário veio a mudar algum tempo depois,
quando, por iniciativa individual, algumas pessoas, em particular os alfaiates, começaram a usar
o seu tecido para produzir máscaras faciais. A iniciativa ajudou a maioria da população que não
tinha condições para adquirir máscaras cirúrgicas,
mas também foi benéfica para os próprios fabricantes, principalmente no plano financeiro.
“Eram muitos os clientes, mas isso acontecia
porque as máscaras podiam ser lavadas e usadas
novamente, o que não acontecia com as cirúrgicas”, disse um dos alfaiates com quem conversamos, de nome Adelino Arnaldo, assinalando o
contraste com os tempos actuais.
“O negócio crescia, mas, nos dias de hoje, as
máscaras feitas a capulana já não são compradas
nem usadas”.
Para este alfaiate, o choque só não é maior porque o que está agora a acontecer não é propriamente uma surpresa. “Em momento algum este
seria um negócio rentável por muito tempo. Sa-

bíamos de antemão que chegaríamos a esta fase.
Tivemos bons momentos, em que semanalmente,
e só com as máscaras, ganhávamos pouco mais
de 1000 meticais, não é agora”, lamenta.
Uma queda em cadeia
Não são apenas as máscaras que perderam

“Com o tempo, temos
produzido e vendido
cada vez menos. Pelo
menos temo- nos mantido em pé e não perdemos
nenhum funcionário.”

espaço no mercado. Muitas empresas de pequena e média dimensão, que se dedicavam ao fabrico e/ou comercialização de sabão, álcool em
gel, máscaras cirúrgicas, entre outros produtos
associados estão profundamente afectadas.
As fabricantes de máscaras cirúrgicas e álcool
em gel, em particular, destacaram-se imenso nos
três anos em que a pandemia esteve mais forte,
atingindo fabulosos lucros. Na sua maioria, as
empresas deste segmento, que surgiram nessa
altura, eram detidas por jovens.
É o caso de um grupo de jovens que decidiu abrir uma empresa dedicada à produção
de sabão, álcool em gel e vários outros produtos de higiene e limpeza, e que conseguiu, por
longo tempo, fornecer seus produtos a certas
instituições e supermercados. O cenário agora
inverteu-se.
“Com o tempo, temos produzido e vendido
cada vez menos. Pelo menos temo-nos mantido
em pé e não perdemos nenhum funcionário”,
conta-nos Julião Arcanjo.
As fontes relatam que algumas empresas do
género estão já a declarar falência, pelo facto de
já não conseguirem ter espaço no mercado. Apenas escapam as que têm sabido reinventar-se,
defende Arcanjo. “Este negócio deve ser tratado com delicadeza, ainda vivemos com a doença, a qualquer momento nossos serviços serão
necessários”.
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Frelimo reforça preparativos rumo ao
XII congresso

A

Frelimo, na província de Maputo,
reforça a preparação das eleições
internas na zona da Machava, depois do seminário provincial de
capacitação para as Eleições Internas rumo
ao XII Congresso, orientado pela chefe da
brigada central e membro da Comissão Política, Margarida Talapa.

D&F Texto: Cortesia
A Frelimo, na província de Maputo, desdobra-se a
vários níveis em acções de réplica para apresentação
da directiva sobre as eleições internas aos órgãos do
partido.
Com efeito, Júlio Parruque, chefe-adjunto do Gabinete Provincial de Preparação do XII Congresso, ao
nível da província de Maputo, trabalhou recentemente no comité da zona da Machava, distrito da Matola,
onde participou da réplica do seminário de capacitação para arranque dos trabalhos na base.
Na ocasião, Parruque sublinhou que o processo
das eleições internas deve ser inclusivo, pois a FRELIMO é um partido abrangente, que congrega uma
vasta frente de moçambicanos de todas as classes e
camadas sociais.
Reforçou o apelo à coesão e unidade como condimentos fundamentais para o partido renovar-se com
a necessária qualidade e melhor preparação para enFrelimo embala-se rumo às eleições internas
frentar os pleitos eleitorais que se avizinham.
Ainda no encontro, manifestou confiança nos qua- a prosseguirem com trabalhos de forma animada e documentos até à base, para uma melhor participadros da FRELIMO da Machava, tendo-os encorajando inspirada, bem como a produzirem e distribuírem os ção dos membros desde as células.

INSÓLITO NA MANHIÇA

Sete pessoas enterradas vivas

T

rês agentes da polícia, um militar
e três civis foram, supostamente,
enterrados vivos acusados de roubo de gado no posto administrativo de Maluana, no distrito da Manhiça na
segunda-feira, 20, revelou na sexta-feira,
24, o chefe do Posto Administrativo de Maluane.

D&F Texto: Cortesia

“O caso ocorreu no dia 20, quando um criador
de gado notou que havia invasores no seu curral.
Ele chamou a população e os supostos meliantes
foram amparados e enterrados vivos”, disse Juvenal Sigauque a jornalistas.
Entretanto, agentes da polícia deslocaram-se
ao local para tentar encontrar os corpos dos alegados meliantes e foram também presos, torturados
e enterrados vivos.
A polícia deteve os possíveis autores do crime,
o que enfureceu os populares que na tarde de sexta-feira dirigiram-se ao posto policial para a exigir
a sua libertação.
Desconhecem-se mais detalhes e se os corpos
foram exumados, como pretendia a polícia. VOA

População amontou-se defronte ao posto policial (CDD)
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EXPLORAÇÃO DA MADEIRA

Chineses criam mal- estar em
Inhambane

N

umа аlturа em que o Governo de
Moçambique desdobra-se no sentido de combater а ploriferаção
de furtivos e o contrabando de
madeira, аumentа o número de cidadãos, nа
província de Inhambane, que exploram os
recursos florestais de forma clandestina, ou
seja, sem estarem devidamente licenciados
pаrа o exercício dа аctividаde. O fenómeno
foi denunciado pelos operadores madeireiros, durante um encontro que decorreu na
cidade de Mаxixe.
D&F

Texto: Аnаstácio Chirrute, em
Inhаmbаne

Trata-se de um problema que já tem barba branca e
envolve os proprietários dos estaleiros de compra e venda
de madeira, sobretudo os de origem аsiática, grosso modo
chineses. Estes são аcusаdos de praticar diversas irregularidades, em prejuízo dos que honestamente descontam as
suas contribuições para os cofres do estado.
Em entrevista аo Dossiers & Factos, аlguns operadores
madeireiros classificaram а situação como sendo bastante
preocupante e аcusаm аs аutoridаdes de nаdа estаrem а
fаzer pаrа combater este fenómeno, que, segundo eles,
retarda o desenvolvimento económico dа província de
Inhаmbаne.
Somar Somar é operador madeireiro há mаis de 10
аnos e, neste momento, exerce a sua actividade no distrito
de Funhalouro. É da opinião de que os chineses deviam ser
retirados dаs florestas, centrando-se apenas nos estaleiros.
É que, segundo а fonte, аlém de estаrem а cometer
fugа аo fisco, estão também а contribuir para a destruição
dos recursos florestais, аbаtendo de formа irracional árvores аindа em idade não recomendada pаrа o efeito

Fernando Cumbi
"Os chineses usam métodos inapropriados pаrа o aba- а аtitude dos chineses, e não tem dúvidas de que estes
te, dаí que ficа difícil а observação dа lei de exploração flo- devem estar a protagonizar estes actos em conluio com
restal nа sua íntegra”, denunciou. А mesmа fonte entende аlgumаs lideranças locais em troca de “algumas migalhas”.
que é preciso haver entendimento entre os operadores
O que mais lhe irrita, no entanto, é o facto de os proflorestais, por forma a trabalharem juntos na intensificação prietários dos estaleiros insistirem em manter o preço da
da vigilância e fiscalização.
compra dos toros dа madeira, mesmo reconhecendo o saDa madeira que é mais explorada, o destaque vai para crifício que estes fazem para transportar a matéria-prima,
o Mondzo e a Chafuta. Panda, Funhalouro e Mabote são derivados, entre outros factores, do avançado estado de
os distritos onde estes casos têm-se registado com maior degradação das vias de acesso.
frequência.
"Eu penso que nós devíamos ter um debate sério sobre
Fernando José é outro madeireiro insatisfeito com este assunto, porque a madeira é muito difícil de tirar da
mata. Danificamos muito as peças dos nossos camiões, e
depois, quando chegamos ao comprador, mete-se a discutir os preços”.
Na mesma senda, Francisco Cumbe pede a intervenção das autoridades governamentais. "Não conseguimos
vender o nosso produto. Agora os chineses estão a contactar pessoas da comunidade, que não têm licença para
o exercício da actividade, e dão-lhes material para o corte
da madeira e depois compram-na a preços bonificados",
disse.
Há madeireiros cujas licenças são pagas pelos chineses
Em representação dos proprietários dos estaleiros na
província de Inhambane, Fernando Marrumbine rebateu
as acusações que pesam sobre os chineses.
"Algumas empresas madeireiras têm contratos com
firmas que compram e fazem serragem da madeira para
posterior exportação. Dentro desses contratos, algumas
empresas têm as suas licenças pagas pelos chineses”, esclareceu, acrescentando que “para melhor controlo, alguns
chineses acabam se deslocando à floresta para acompanhar de perto o trabalho, porque não adianta investir um
dinheiro e depois não ver o benefício do mesmo”.
Por sua vez, o Governo, através da Direcção Provincial
de Floresta e Fauna Bravia, diz que a culpa não é dos chineses, mas sim dos próprios operadores madeireiros, incluindo as lideranças locais, que se unem aos furtivos com
o objectivo de lesar o Estado.
"Não se percebe como é que alguém da Ásia consegue
ir a Funhalouro, a uma área de exploração, entra para explorar e o dono não reclama”, argumentou.
Fernando Marrumbine
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TAÇA DOS CLUBES CAMPEÕES DE BASQUETEBOL

Prova vai custar USD 300 mil

A

26a edição da Taça dos Clubes
Campeões Africanos de Basquetebol, em seniores femininos, que
terá lugar de 8 a 18 de Dezembro,
em Maputo, irá custar USD 300 mil, o equivalente a 19.5 milhões de meticais. Moçambique vai procurar chegar ao seu oitavo título
africano na categoria, que poderá ser o terceiro consecutivo, caso o Ferroviário de Maputo
repita as conquistas de 2018 e 2019.
D&F Texto: Dossiers & Factos

De acordo com o Lance.mz, ao todo será
necessário um investimento de USD 300 mil
(cerca de 19.5 milhões de Meticais) para garantir uma organização de grande nível desta
prova, que promete ser uma verdadeira festa do
basquetebol africano na capital moçambicana.
“Estamos a falar de cerca de USD 300 mil.
Apesar de o orçamento ainda não estar fechado, pois estamos a analisar que tipo de material teremos que importar,
para além do valor que a
FIBA cobra para a organização da prova ser um bocado elevado”, disse Ilídio
Silva, coordenador-geral da
Comissão de Coordenação
Central (CCG), citado pelo
Lance.mz.
De acordo com o Lance.
mz, este evento terá organização tripartida, ou seja, vai
envolver os clubes que representarão o país na prova,
nomeadamente Ferroviário
de Maputo, bicampeão africano em título, e Costa do
Sol, actual campeão nacional. Estas formações juntar-se-ão à FIBA e FMB.

-África, em termos de organização de provas,
oportunidade de poder ter no mínimo duas
equipas nacionais a participarem, muitas probabilidades de manter o título no país, oportunidade de conferir competitividade ao mais
alto nível a uma parte considerável de atletas
seleccionáveis para o campeonato nacional
tendo em vista as competições previstas para
2023, sendo este momento de renovação da selecção nacional”.
A realização da prova em Maputo vai obrigar que as infra-estruturas sejam requalificadas para atender às exigências da FIBA-África,
que, apesar de saber que os pavilhões moçambicanos estão descontinuados, decidiu apostar
no país devido à sua tradição no acolhimento
destas provas. Os Pavilhões da Universidade
Eduardo Mondlane e do Maxaquene são os locais prováveis que poderão acolher a prova.
Ferroviário de Maputo quer o tri
Numa época em que está a renovar o seu

plantel, o Ferroviário de Maputo tudo fará
para lutar pela revalidação do título africano,
tendo Custódio Muchate, do Departamento
de Basquetebol dos “locomotivas”, afiançado
que “iremos trabalhar todos juntos para que
tenhamos uma prova jamais vista, e faremos
de tudo para poder ficar com o título”.
Rui Chelene, responsável pelo Departamento de Basquetebol no Costa do Sol, referiu
na ocasião de lançamento que o seu clube “vai
fazer um investimento a condizer com a organização do evento, sendo que o plantel estará
devidamente apetrechado para tomar parte
neste certame. Está a ser feito um trabalho interno para se ir buscar jogadoras mais experientes em outros continentes para representar
o país”.
Refira-se que, para além do Ferroviário de
Maputo, outros quatro clubes moçambicanos
já conquistaram a Taça dos Clubes Campeões
Africanos em Seniores Femininos, nomeadamente Maxaquene, Académica, Liga Desportiva e Desportivo Maputo (duas vezes).

Oportunidade para dar
rodagem às atletas
O Lance.mz avança que
a organização será coordenada pela Federação Moçambicana de Basquetebol e
Ilídio Silva, Secretário-Geral
da FMB e Coordenador da
Organização, explicou que o
que levou o país a acolher a
prova está relacionado com a
reputação que Moçambique
tem no acolhimento deste
tipo de evento continental.
“A FMB decidiu organizar a prova tendo em conta
alguns aspectos, como a boa
reputação junto à FIBA-

Os dois conjuntos nacionais mais fortes serão envolvidos na organização
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Fotos de Albino Mahumana

Consequências da falta de saneamento
básico - Matola Gare
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DEFENDE PINTO ZULO

“A pandemia permitiu que as
pessoas se descobrissem”

O

renomado artista plástico, Pinto
Zulo, abriu-nos as portas para revelar de onde saem as suas inspirações para pintar quadros ricos
de mensagem. Explicou-nos que o mistério
dos seus trabalhos é exactamente o bairro da
Mafalala, as mamanas de capulana e o cenário das paisagens suburbanas naquele que é
um dos maiores berços dos artistas.

D&F Texto e fotos de Albino
Mahumana
Pinto Zulo caracteriza o bairro que o viu nascer como
sendo de muitas riquezas culturais. Diz ser um bairro
simbólico e emblemático, porque lá nasceram várias estrelas, desde poetas, artistas plásticos, até desportistas.
“Para mim, ter nascido na Mafalala tem mais-valia,
porque é a partir de lá que tenho várias inspirações para
poder produzir a minha obra. Tenho a sorte de lá poder
viver e conviver com pessoas de várias faixas etárias e
isso me motiva bastante para a criação da minha obra”,
disse.
O artista recua no tempo, realçando que foi em
2002 que começou a frequentar a Escola Nacional de
Artes Visuais (ENAV), tendo, nessa altura, começado a
desenvolver várias técnicas artísticas.
“Com a minha entrada na ENAV, consegui tirar aquilo que tinha dentro de mim, porque lá tive um impulso
dos professores que descobriram o meu talento. A partir
dali, comecei a sobressair”.
Nessa altura, prosseguiu no primeiro e segundo
anos já com um destaque que lhe permitia participar
em várias exposições, o que, de certa forma, foi a confirmação do seu enorme talento, potenciado por uma
permanente vontade de aprender, que, por sua vez,
alimentou-lhe o gosto pela técnica de aguarela, “uma
técnica que dizem que domino muito, [mas] eu ainda
não me sinto como tal”.
Dono de pinturas invulgares, Zulo realçou que os temas que aborda nos seus trabalhos estão precisamente
ligados à sua zona, “às mamanas de capulana, àquela
forma de andar”..
Pinta igualmente sobre brincadeiras das crianças,

Pinto Zulo -Artista plástico
sobre os cenários de paisagens suburbanas - as casas de
madeira e zinco, casas caídas e tudo quanto desperta a
sua inspiração.
“É por isso que digo que nasci numa zona ou bairro
muito rico em quase tudo. As chapas de zinco, aquela
envelhecida têm um castanho típico que adoro, gosto
de aplicar aquele castanho. Típico de Mafalala”, declara.

Arte é vida
Questionado sobre a qualidade da arte feita em
Moçambique, o pintor diz estar a notar alguma evolução, sobretudo entre os mais jovens.
“Estamos num bom caminho. Veja que na altura
da pandemia muita gente ficou confinada, e, a partir
daí, a maior parte dos artistas jovens pôde descobrir-se ainda mais, porque ficava em casa e tinha como
único divertimento a própria arte”, explicou, para realçar o quão a pandemia abriu espaço para o aperfeiçoamento das técnicas.
Em termos de conquistas, o nosso entrevistado
conta já com um palmarés interessante, e destaca algumas distinções: “primeiro prémio no concurso de
contos e banda desenhada no Instituto Camões, em
2007. No mesmo concurso, tive menção honrosa. Em
2002, na área de criação de logótipos, tive o primeiro
prémio. Tive igualmente o terceiro prémio de pintura
na comemoração dos 122 anos dos CFM. São vários
prémios que tive durante a minha carreira. E participei em inúmeras exposições dentro e fora do país”,
disse.
Actualmente, está envolvido num projecto denominado “Estados de Alma em Moçambique”, que consiste na edição de catálogos sobre profissionais de
várias artes. O primeiro volume é dedicado às artes
plásticas e realça a obra de 50 dos mais relevantes artistas plásticos em Moçambique, referiu.

Anúncio publicitário
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Celular: 82 4753360 | Email: dossiereletronico@gmail.com
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A DOIS DIAS DA CIMEIRA

Milhares manifestam-se contra a NATO em
Madrid

M

ilhares de pessoas manifestaram-se no domingo, 26 de
Junho, contra a NATO nas
ruas do centro de Madrid, cidade que acolhe a cimeira da
Aliança Atlântica entre terça
e quinta-feira.
Organizada por plataformas que juntam associações, sindicatos e partidos
que são contra a guerra na Ucrânia e a
Organização do Atlântico Norte (NATO, na
sigla em inglês da aliança de defesa entre
países da Europa e da América do Norte),
os manifestantes gritaram durante mais
de duas horas palavras de ordem como
“não à guerra imperialista”, “Agora mais
que nunca NATO não” ou “NATO não, bases fora”.
As palavras de ordem – como os cartazes e faixas com frases contra a NATO –
foram sendo gritadas em vários idiomas,
incluindo português e coreano.
Um grupo do Partido Democrático do
Povo (comunista) da Coreia do Sul deslocou-se a Madrid para manifestar a sua
oposição à aproximação do país asiático
à NATO e a uma eventual adesão à aliança militar, como explicou à Lusa um dos
elementos que estava no protesto, que
acrescentou que isso seria “uma ameaça
de guerra” e que os coreanos não querem
voltar a estar num conflito militar, numa
referência à guerra na península coreana,
que dividiu, até hoje, a Coreia em norte e
sul.
Comunistas portugueses participam
na manifestação
De Portugal, viajaram 20 elementos
do Conselho Português para a Paz e Cooperação, “um autocarro cheio” de elementos da Juventude Comunista Portuguesa
(JCP) e uma representante do Movimento
Democrático de Mulheres.
A oposição à NATO é “sempre uma linha determinante da ação do Conselho

Português para a Paz e a Cooperação”,
justificou Julie Neves, à Lusa, sublinhando que está em causa “o cumprimento da
própria Constituição da República Portuguesa, onde está prevista a dissolução dos
blocos político militares”.
Julie Neves acrescentou que o CPPC
condena “todas as guerras e todas as ocupações”, como a da Ucrânia, pela Rússia, e
continua a defender que “a dissolução da
NATO é determinante para alcançar a paz”.
As bandeiras das juventudes comunistas europeias foram das mais presentes na
manifestação, sobretudo as da Juventude
Comunista espanhola, ao lado da qual
desfilou o grupo da JCP, ao ritmo do grito, em português: “Para a guerra milhões,
para os povos só tostões”.
Gonçalo Francisco, da direção nacional da JCP, disse que “um autocarro cheio”
levou o grupo de Lisboa a Madrid para a
manifestação, não sabendo precisar “um
número exato” de participantes.
O objetivo foi “mostrar o compromisso
da JCP com a paz e o desarmamento”.
“Estamos profundamente convictos de que
a guerra não serve os
povos nem a juventude
e é preciso denunciar o
papel que a NATO tem”,
afirmou, condenando
a intenção do governo
português de aumentar
o orçamento “para o negócio do armamento”
quando “a juventude
passa por tantas dificuldades” e “há carências,
por exemplo, ao nível
da saúde”.
Regina Marques, do
Movimento Democrático de Mulheres (MDM)
de Portugal desfilou ao
lado de elementos do
mesmo grupo de Espanha e Itália, depois
de ter estado nos dias
anteriores em iniciativas (debates e conferências) de uma “contra
cimeira” da NATO.
“Estamos aqui contra a cimeira e a mostrar

a unidade que estamos contra as guerras,
contra as guerras todas. A NATO é uma
força de guerra, agressiva “, disse Regina
Marques à Lusa, que lembrou a cimeira
da Aliança Atlântica em 2010, em Lisboa,
quando tomou uma “decisão histórica de
alargamento a regiões não atlânticas”.
“Está a dinamizar-se e a expandir-se,
mas a dinamizar-se com armas, não com
diálogo”, sublinhou.
Entre os milhares que desfilaram em
Madrid, havia pessoas de todas as idades e nem todas estavam integradas em
partidos, associações, movimentos ou
sindicatos.
Foi o caso de Maria, e 71 anos, espanhola que não quis dizer o apelido à Lusa.
Empunhando um pequeno cartaz em
pedia “diálogo pela paz”, afirmou que é
“absolutamente contra a guerra” e “o armamento crescente” e por isso saiu hoje à
rua, como faz com frequência para participar em manifestações.
A de hoje pareceu-lhe especialmente
cheia de jovens: “Normalmente, os que vi-

mos somos todos mais velhos. As pessoas
que viveram o franquismo participam
mais que os jovens”, afirmou, numa referência à ditadura espanhola liderada por
Francisco Franco, que acabou em 1975.
A manifestação de Madrid contou
com cerca de 2.200 pessoas, segundo o
Governo espanhol, sendo que os organizadores e a polícia não avançaram com
números.
Entre os participantes estiveram membros de partidos de esquerda da plataforma Unidas Podemos, com quem os socialistas governam Espanha em coligação.
Espanha mobilizou 10 mil agentes
das forças policiais, o maior dispositivo
em mais de 45 anos de democracia, para
garantir a segurança durante a cimeira da
NATO de Madrid e os dias anteriores.
A operação de segurança tinha hoje o
primeiro grande teste, com esta manifestação, por poderem acorrer a Madrid os
designados “grupos antissistema” e provocarem distúrbios, o que não aconteceu.
Lusa

Para os manifestantes, NATO é uma aliança agressiva

