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Abalado por vários choques inter-
nos e externos, desde o terrorismo, 
eventos naturais extremos, à Co-
vid-19 e guerra na Ucrânia, Moçam-
bique vive momentos de crise, com 
forte impacto na vida dos cidadãos.

  O Governo está a implementar a 
Tabela Salarial Única (TSU) na Fun-
ção Pública, e, a avaliar pelos dis-
cursos, ela tem em vista a melhoria 
da situação do funcionário e poupar 
recursos, através da uniformização e 
eliminação de vários subsídios.

Ora, se o Estado toma a iniciativa 
de avançar com medidas de conten-
ção de gastos é porque está ciente 
das grandes dificuldades que atra-
vessa. Esse esforço deve ser acompa-
nhado por todos os cidadãos, espe-
cialmente por aqueles que assumem 
cargos de maior responsabilidade 
ao nível das várias instituições.

Infelizmente, tal não tem estado 
a acontecer, e nesta edição do Dos-
siers & Factos trazemos um exemplo 
disso mesmo, recorrendo à titular 
da pasta do Mar, Águas Interiores e 
Pescas. Há apenas poucos meses na-
quele cargo, depois de ter estado no 
Ministério da Saúde como vice-mi-
nistra, Lídia Cardoso, de quem tão 
bem falou o Presidente da República 
no dia da tomada de posse, parece 
estar alheia aos esforços colectivos 
de poupança, e a contrariar o que o 
nosso PR a recomendou em público.

Não pretendemos aqui reproduzir 
os relatos que chegam do MIMAIP, 
até porque isso é devidamente abor-

Fica a sensação de que a ministra 
entende ser “sua vez” de proporcio-
nar a si própria uma vida de queen 
com recurso a fundos públicos, o 
que, por sinal, nega aos outros. É a 
velha história do cabrito que come 
onde está amarrado que tanto pre-
judica o país.

Reafirmamos: não estamos con-
tra a ideia de se proporcionar uma 
vida condigna aos dirigentes. Aliás, 
achamos que isso é fundamental 
para que se possam concentrar na 
busca de soluções para os proble-
mas do país, mas há situações de 
claro exagero e, quando isso acon-
tece, tem de se dizer basta!

O caso aqui em alusão é somente 
o reflexo daquilo que vai acontecen-
do em tantas outras instituições, o 
que prejudica sobremaneira o inte-
resse colectivo.

Se o país está verdadeiramente 
em crise, todos devem fazer sacrifí-
cios. Sacrificar o povo para bonificar 
os que estão no topo é subverter 
o propósito da criação do próprio 
Estado.

O desenvolvimento do país tem 
de ser analisado além dos números. 
Precisa ter reflexo no dia-a-dia dos 
moçambicanos, através da melhoria 
das suas condições de vida. O con-
trário nada mais é do que criar “bol-
sas” de luxo em meio ao lixo, e tudo 
isto só acontece quando alguém 
chega ao poder e julga: “esta é a mi-
nha ou nossa vez”.

serodiotouo@gmail.com

dado no artigo estampado na pági-
na 3 da presente edição. Queremos, 
sim, chamar atenção para a necessi-
dade de respeitar a coisa pública e 
os moçambicanos, a começar pelo 
próprio Chefe do Estado.

Não se trata de uma afronta à figu-
ra da ministra, muito menos a do PR, 
mas entendemos que a confiança 
que Filipe Nyusi deposita em certas 
figuras para dirigirem determinados 
sectores não deve nunca ser con-
fundida com uma espécie de “carta-
-branca” para se gerir a coisa pública 
de forma irresponsável e em prejuí-
zo do povo.

Parece-nos cristalino, neste caso, 
que a ministra está a colocar interes-
ses particulares à frente dos colecti-
vos. É que, ao mesmo tempo que ten-
ta impor uma política de contenção 
de gastos rígida aos seus colegas e 
subordinados, ela farta-se de esban-
jar recursos quando, por exemplo, 
gasta balúrdios de dinheiro no ape-
trechamento da residência oficial.

É certo que se trata de um direi-
to previsto no artigo 4º do Decreto 
75/2007, de 27 de Dezembro, que 
aprova Medidas de Contenção de 
Despesa Pública, mas pede-se ra-
zoabilidade, sobretudo quando, 
como nos referimos, estamos em 
momento de crise. Infelizmente, a 
ministra parece ser dada a gastos, 
pois no MISAU a história parece não 
ter sido diferente, havendo informa-
ções de que o Estado arrendou uma 
casa na qual nem chegou a residir.

“Esta é a nossa vez”: o espírito que 
trama o país
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Funcionários denunciam despesismo 
da ministra

GRITA-SE POR SOCORRO NO MIMAIP

Pouco mais de três meses depois 
da sua nomeação para titular da 
pasta do Mar, Águas Interiores 
e Pescas (MIMAIP), Lídia Cardo-

so já tem o seu nome associado ao es-
banjamento de fundos públicos, sendo 
igualmente acusada de permitir uma su-
posta ingerência do seu esposo em as-
suntos do ministério. A título de exem-
plo, nossas fontes revelam que o esposo 
de Lídia Cardoso terá dado ordens para 
a construção de um alpendre avaliado 
em mais de 400 mil meticais na residên-
cia protocolar. Ironicamente, a nova mi-
nistra é acusada de impor aos seus co-
legas duras regras de contenção. Neste 
âmbito, segundo as nossas fontes, con-
trola até refeições no ministério, para 
além de ter proibido o seu vice-ministro 
de trabalhar fora de Maputo. Enquanto 
isso, ela está na Europa, onde deverá 
permanecer por cerca de 15 dias.

Tudo começa no início do presente ciclo de 
governação de Filipe Nyusi, quando Lídia Cardo-
so foi nomeada para o cargo de vice-ministra da 
Saúde. Nessa altura, e visando ajustar aspectos 
protocolares e de logística para a governante, o 
Ministério da Saúde (MISAU) celebrou, de acor-
do com as nossas fontes, um contrato de arren-
damento de uma residência localizada num dos 
bairros nobres da capital do país, na qual passaria 
a residir Lídia Cardoso.

  Sucede, porém, que, apesar de o MISAU ter 
pagado as rendas mensais, Lídia Cardoso não se 
transferiu para a residência em causa enquan-
to exercia o cargo de vice-ministra da Saúde. Só 
em Março do presente ano, depois de assumir o 
comando do MIMAIP, é que ocupou a residência 
arrendada.

  Nossas fontes afirmam que a referida casa, 
cuja renda custava 140.000 meticais por mês, até 
foi alvo de apetrechamento, e que, ainda assim, 
Lídia Cardoso não a quis ocupar, nessa altura.

No entanto, com a sua exoneração do cargo de 
vice-ministra da Saúde e posterior nomeação ao 
cargo de ministra das Pescas, o MISAU viu-se obri-
gado a rescindir o contrato de arrendamento com 
o senhorio, passando este para a responsabilida-
de do novo ministério, neste caso, o MIMAIP.

 O MISAU, que investiu somas de dinheiro des-
critas como “elevadas” no apetrechamento da 
casa, quis recolher os bens adquiridos para os 
alocar a outros destinatários do sector. A recolha 
só não aconteceu porque o MIMAIP se compro-
meteu a adquirir bens semelhantes para o MISAU.

Dossiers & Factos procurou perceber o por-

quê de toda esta ginástica de rescisão contratual, 
quando o Governo e o Estado são os mesmos. A 
explicação que nos foi dada indica que, na verda-
de, todo o processo de procurement e as respecti-
vas aquisições foram feitos à margem das normas, 
supostamente por conta das exigências impostas 
pela então vice-ministra. Por exemplo, lembram 
as fontes, o valor para arrendamento da residên-
cia da vice-ministra não devia ultrapassar a casa 
dos 120. 000, 00MT (cento e vinte mil meticais), 
mas isso aconteceu, porque alegadamente aque-
la era a casa que a ministra preferia.

Efectivamente, o número 3 do decreto número 
75/2017, de 27 de Dezembro, que aprova as medi-
das de contenção da despesa pública, estabelece 
que o valor máximo de renda mensal a pagar pelo 
Estado não deve ultrapassar o montante de 120 
mil meticais.

 Segundo explicam as nossas fontes, para que 
fosse pago o valor da renda, o Departamento das 
Aquisições teve que fazer uma série de malaba-
rismos. Uma delas foi alegar que a casa era para 
hospedagem de médicos, o que permitiu que 
fossem usadas também fontes provenientes dos 
parceiros de cooperação.

É por este   e outros motivos   administrativos, 
explicam as fontes, que não deu para manter o 

contrato em nome do MISAU, o mesmo aconte-
cendo com os bens adquiridos com finalidade de 
apetrechar a residência, que, como já referimos, 
estão a ser repostos pelo MIMAIP

Custos de apetrechamento extravasam limites

Fontes do Dossiers & Factos explicam que tal 
como aconteceu com o contrato para o arrenda-
mento da residência, cujo valor viola o Decreto 
75/2017, de 27 de Dezembro, os bens escolhidos 
pela então vice-ministra ultrapassaram os limites 
determinados por lei.

 Segundo as mesmas fontes, o valor limite para 
o apetrechamento é um milhão de meticais, que 
foi ultrapassado, conforme ficará demonstrado 
mais adiante.

Esposo da ministra ordena obras acima de 
400.000,00 MT

 Depois de ultrapassar um milhão de meticais 
com despesas de apetrechamento, eis que, en-
quanto se procedia à construção da guarita que 
deve albergar os seguranças, o esposo da minis-
tra Lídia Cardoso decide, segundo as fontes, orde-

Texto: Dossiers & FactosD&F

• Continua na Pag 04

Lídia Cardoso, ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas

• Esposo da ministra acusado de mandar no ministério
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nar que o emprei-
teiro montasse 
um alpendre para 
a protecção e es-
tacionamento de 
viaturas. Segundo 
os denunciantes, 
foi o esposo da 
ministra Cardoso 
quem escolheu o 
tipo de material 
que queria que 
fosse usado no re-
ferido alpendre.

  O material es-
colhido para o 
alpendre custou 
aos cofres do Esta-
do 409.000,00 MT 
(quatrocentos e 
nove mil meticais), 
despesas que não 
estavam contem-
pladas nos planos 
financeiros do mi-
nistério. No total, 
desde a sua no-
meação, em 4 de 
Março do presen-
te ano, o Estado 
já gastou cerca de 
3 .520.000,00MT 
(três milhões, qui-
nhentos e vinte 
mil meticais) com 
o apetrechamento 
e pequenas obras 
na residência de 
Lídia Cardoso.

 A isto se soma o valor da renda da casa, que, 
entretanto, passou para 180.000,00 MT, ou seja, 
mais 60.000 acima do estipulado por lei. Há ainda 
despesas de Internet, entre outras.

 
Lídia Cardoso espezinha vice-ministro

 
As normas emanadas pela nova ministra do 

Mar, Águas Interior e Pescas estão a ser contes-
tadas quase que a todos os níveis do ministério. 
Dossiers & Factos sabe que Lídia Cardoso proibiu 
a realização de reuniões e seminários fora da ci-
dade de Maputo, ou seja, em locais que possam 
dar aos funcionários o direito a ajudas de custos.

  Segundo fontes internas do MIMAIP, no iní-
cio, esta medida foi vista como prova de que, 
de facto, a ministra estava preocupada com a 
organização da instituição, até porque, segundo 
apurámos, sempre disse aos seus subordinados 
que ela tem a vida feita e não precisava de divi-
dendos nenhuns no ministério.

Uma das primeiras medidas tomadas por Lí-
dia Cardoso, a pretexto de contenção, e que 
criou estranheza no seio dos membros do co-
lectivo de direcção, foi o cancelamento dos lan-
ches, que sempre foram servidos nos conselhos 
consultivos alargados, de que participam res-
ponsáveis de outras instituições tuteladas pelo 
MIMAIP.

A seguir, ordenou que fossem retiradas duas 
refeições que eram servidas a quadros seniores 
do ministério que trabalham, por hábito, para 
lá do horário normal de expediente. Entre esses 
quadros seniores, segundo apurámos, consta 

o nome do seu vice-ministro, que também foi 
orientado pela titular para não viajar para fora 
da província de Maputo, devido a medidas de 
contenção que supostamente o ministério está 
a observar.

Estas e outras medidas que a ministra tomou 
deixam outros gestores da instituição incrédu-
los e sem perceber a lógica entre o que a minis-
tra determina e o que faz a seu favor.

Ministra viaja por 17 dias para Portugal e 
Espanha

Dizem as fontes que, contrariando as orienta-
ções que tem dado aos seus subordinados, in-
cluindo ao seu vice, a ministra Lídia Cardoso, na 
sua primeira viagem para o exterior como timo-
neira do MIMAIP, vai ficar 17 dias na Europa.

Cardoso viajou no dia 24 de Junho para Lis-
boa, onde participou da Conferência Mundial 
dos Oceanos, evento este que terminou na últi-
ma sexta-feira.

Em Portugal, Lídia Cardoso liderou uma comi-
tiva que incluiu  o PCA do Pro Azul, as directoras 
nacionais da DIPOL e IDEPA, e ainda uma asses-
sora. No entanto, temos informações de que não 
seguiu com todos para Espanha, onde se encon-
tra há alguns dias. 

 
“Não houve contrato de arrendamento”

Dossiers & Factos contactou a ministra, a fim 
de ouvir a sua versão dos factos. Depois de ou-
vir as nossas questões, Lídia Cardoso quis saber 
quem nos tinha dado as informações, ao que 
respondemos que estávamos proibidos de reve-
lar, por razões ético-deontológicas.

Um dos documentos que mostra que o MISAU apetrechou a casa
De seguida, disse que não responderia a ne-

nhuma questão sem conhecer as fontes. Dos-
siers & Factos explicou que seria desvantajoso 
para ela que a reportagem fosse publicada sem 
a sua versão, tendo ela ripostado nos seguintes 
termos: “se confiam na credibilidade das vossas 
fontes, publiquem”.

Instantes depois, ensaiou recuo e sugeriu que 
esperássemos pelo seu regresso ao país para 
nos conceder uma entrevista ao vivo, acrescen-
tando: “qual é a pressa de publicar?”

Na verdade, pressa é tudo que não houve nes-
te processo. A matéria deveria ter sido publicada 
na edição 470, mas protelámos, precisamente 
porque, depois de várias diligências no MIMAIP, 
soubemos que a ministra viajava para Portugal 
no dia 24.

Nessa altura, no entanto, não sabíamos que 
ficaria mais de 15 dias no exterior. Quando sou-
bemos disso, decidimos contactá-la telefonica-
mente, mas Lídia Cardoso pouco ou nada falou. 
Reagiu apenas a duas questões colocadas. Sobre 
a casa arrendada pelo MISAU, disse que não a 
ocupou porque nunca houve contrato. No en-
tanto, e conforme ilustram os documentos, o MI-
SAU chegou a apetrechar o imóvel e Dossiers & 
Factos sabe que pagou renda até aos primeiros 
meses do ano em curso.

Relativamente às duras medidas de conten-
ção, incluindo a orientação supostamente dada 
ao vice-ministro no sentido de não sair de Ma-
puto, afirmou que cada instituição tem suas es-
tratégias de contenção de custos.

Na próxima edição, Dossiers & Factos trará 
mais desenvolvimentos sobre esta matéria.
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Atrasos salariais desmoralizam
soldados

EM TEMPOS SENSÍVEIS PARA O PAÍS

Em Maio do presente ano, Dossiers & 
Factos noticiou os atrasos nos paga-
mentos de salários aos elementos 
das Forças Armadas de Defesas de 

Moçambique (FADM). Pouco mais de um 
mês depois, o problema continua sem so-
lução. Vários militares estão abandonados 
à sua sorte, numa altura em que o Estado 
exige deles esforço redobrado no combate 
ao terrorismo em Cabo Delgado.

O problema de não pagamento de salários remon-
ta ao mês de Abril, quando o Chefe do Estado-Maior 
General, o almirante Rivas Mangrasse, ordenou a ac-
tualização dos dados dos homens que integram as 
FADM, depois que uma prova de vida detectou mais 
sete mil militares fantasmas.

Desde então, o ordenado parou de cair nas contas 
de um grande número de militares em todo o país, 
incluindo no Teatro Operacional Norte, onde se faz 
frente ao grupo terrorista Ansar Al Sunnah.

A situação está a gerar descontentamento no seio 
dos militares, como se pôde notar na última quarta-
-feira, 29 de Junho, quando um grupo amotinou-se 
no Comando do Ramo do Exército, exigindo a satisfa-
ção da sua preocupação.

Fontes do Exército indicam que alguns dos ele-
mentos que estiveram no Comando do Ramo do 
Exército viram a situação ser regularizada ainda na 
semana passada, mas a grande maioria permanece 
na incerteza.

Tudo dão e nada recebem

Se os militares que estão em Maputo têm mais facilida-
de de fazer pressão junto a quem de direito, o mesmo não 
se pode dizer daqueles que estão afectos noutras provín-
cias. Dois soldados a operar em Cabo Delgado, concreta-
mente no distrito de Ancuabe, por sinal o principal alvo dos 
terroristas nas últimas semanas, relatam um cenário de to-
tal indiferença por parte dos seus superiores hierárquicos.

Os responsáveis limitam-se a mandar produzir listas 

para serem enviadas à cidade de Maputo. Esse exercício é 
feito quase que numa base diária, no entanto, sem resul-
tados práticos. Alguns militares chegam a ser conotados 
como indisciplinados por reivindicarem seus direitos, e há 
temores de que essa percepção possa originar represálias.

Refira-se que os soldados em causa estão fortemente 
engajados em missões de combate ao terrorismo, tendo 
repelido várias vezes os insurgentes nas últimas semanas. 
No contacto com Dossiers & Factos, confessam estar des-
moralizados pela situação a que estão votados e sentem 
que estão a arriscar a vida em troca de nada.

Retaliação a Mangrasse?

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

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

Recorde-se que ainda este ano, Mangrasse proibiu as Fi-
nanças das FADM de reter dinheiro de militares para amor-
tização das dívidas contraídas por estes junto a algumas 
instituições de crédito, e fê-lo para travar um esquema que 
funcionava em conluio com altas patentes do Exército e do 
qual os militares eram vítimas.

Mais recentemente, ordenou a interrupção da instrução 
básica de 500 mancebos na Escola Prática da Manhiça, co-
nhecida como Munguine. Em causa estão suspeitas de que 
muitos dos mancebos terão pagado valores monetários 
para serem seleccionados.

Ora, essa postura, dizem as nossas fontes, não tem agra-
dado a alguns círculos internos, que vêem os seus interes-
ses seriamente colocados em causa.

Descrito como “homem sério”, Mangrasse é aplaudido 
pela maioria dos militares, que entendem que veio reorga-
nizar a casa.

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

No TON, os atrasos aumentam a desmotivação dos militares

Texto: AmadCandaD&F
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Senhor presidente, nós, 
empresários, propomos 

a remoção do actual asfalto 
da EN1 e deixe-nos usar ter-
ra batida até que se consiga 
dinheiro

Empresários da Beira pedem remoção 
do asfalto na EN1

PARA FACILITAR A CIRCULAÇÃO

Os empresários da província de 
Sofala propõem a remoção do 
asfalto na Estrada Nacional Nú-
mero (EN1) para facilitar a circu-

lação de viaturas. Os homens de negócios 
preferem mesmo uma estrada de terra 
batida, pelo menos até que haja recursos 
para a reabilitação da mesma.

O pedido foi feito pelo presidente da Associação 
Comercial da Beira (ACB), Félix Machado, em represen-
tação da classe empresarial local, durante um encontro 
com o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, na 
última semana.

Os empresários avançaram que uma das conse-
quências directas da acentuada degradação da EN1 
é a dificuldade na movimentação de viaturas, de 
modo particular as de transporte de mercadoria e 
passageiros.

 “A província tem uma rede de estradas de 2,524 km 
e apenas temos 134 km em bom estado (Beira -Incho-
pe), temos 319 km razoáveis e 1,964 km em mau es-
tado. Senhor presidente, nós, empresários, propomos 
a remoção do actual asfalto da EN1 e deixe-nos usar 
terra batida até que se consiga dinheiro. Nós vamos 
suportar circular com as manutenções de rotina” disse

Machado lembra que em 2021 a província recebeu 
124 milhões de meticais para a reabilitação de estra-
das, mas apenas 53% foi executado, sendo que o rema-
nescente foi devolvido para Maputo. Por conta disso, o 
presidente da ACB defende que “a ANE deve repensar a 
sua forma de actuação ou de gestão de estradas”. 

Um outro aspecto levantado pelos empresários é a 
proliferação e licenciamento das empresas estrangei-
ras no corredor da Beira, empresas estas que já rece-
bem grandes empreitadas financiadas pelo Estado.

  “Nós, empresários, estamos preocupados com a 
onda de licenciamento de empresas estrangeiras ou 
mesmo adjudicação de obras com financiamento do 
Orçamento Geral do Estado a empresas estrangeiras”, 
disse Machado, salientando que este facto “viola os 
nossos princípios empresariais”.

Para ultrapassar a situação, a fonte solicita a revisão 

do decreto 94/2013, de Dezembro”.

Nyusi promete soluções

Em resposta aos empresários, o Presidente da Repúbli-

ca, Filipe Jacinto Nyusi, disse que já existe um trabalho 
em curso para a reabilitação da EN1. “Decorrem a bom 
ritmo as negociações para o financiamento das obras 
de reabilitação de mais de mil quilómetros da EN1”, as-
segurou, tendo acrescentado que há moçambicanos 
entre os potenciais financiadores.

Filipe Nyusi também falou da situação dos preços 
internacionais dos produtos derivados do petróleo, 
que têm estado a registar aumentos significativos nos 
últimos tempos, devido ao conflito entre a Rússia e a 
Ucrânia.

“O Governo iniciou com medidas de mitigação para 
atenuar o impacto do comportamento dos preços so-
bre a economia nacional, sobretudo no encarecimento 
do custo de vida”, destacou.

A título de exemplo, disse o Presidente, o Governo 
estabeleceu um subsídio de 6 meticais por litro de ga-
solina e oito meticais por cada litro de gasóleo, o que 
evita que seja praticado o “preço real”.

O Chefe de Estado revelou ter consciência do eleva-
do custo de vida, daí a adopção destas medidas de mi-
tigação, que deverão vigorar até que se altere a actual 
conjuntura que leva a escalada dos preços.

A fechar, Filipe Nyusi exortou o empresariado local 
e a população a aumentarem a produção e produtivi-
dade, como forma a reduzir a exportação de produtos.

É nesse estado que se encontra a EN1

Texto: Dossiers & FactosD&F
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Dan Brown (DB) faz-me repensar, nalgum mo-
mento, no sentido da crença e daquilo a que eu cha-
maria de “seguidismo” religioso. Quando DB proble-
matiza o Santo Graal, em seu livro Código Da Vinci, 
remete-me à ideia não só de repensar nos crimes da 
Opus Dei, mas também de compreender o motivo 
pelo qual as pessoas tanto “acreditam” nas obras de 
Cristo ou pelo menos na ideia de que elas lhes podem 
trazer sucesso nas suas vidas.

Se por um lado temos novos pastores, que são 
dados o dom da palavra pelo seu Deus em noites de 
sonos longos, por outro lado, temos os pastores ou 
padres que vêem na igreja a sua última alternativa 
de sobrevivência. No meio desses, há aqueles que se 
definem como crentes, aqueles que dizem que acredi-
tam em Cristo. Mas até que ponto podemos aqui fa-
lar da crença ou da adoração ao altíssimo dos Céus?

Nos últimos tempos, o mundo vem sendo fus-
tigado por diversas febres e doenças que dizimam 
milhares de pessoas. Já tivemos o caso vírus Zika, a 
ébola, assim como existe o HIV cuja cura, por mais 
que exista, não será divulgada porque a doença tem 
justificado muita riqueza e muitos fundos a entida-
des e nações que elaboram projectos e enriquecem 
enquanto fazem palestras sobre o uso do preserva-
tivo ou castidade para não ter o HIV/SIDA. Mas, no 
meio dessas doenças todas, a que mais me preocupa 
é a da manipulação ou formatação da mente social. 
Se formos a perceber a teoria de Émile Durkheim, 
quando falava da estrutura social, percebemos um 
mundo em que os indivíduos se definem na estrutu-
ra social onde se encontram.

Quando falo da formatação do consciente social, 
falo da capacidade que as igrejas têm de mudar a vi-
são dos indivíduos, de limitar a capacidade de com-
preensão da realidade social, da capacidade que os 
pastores/padres têm de influenciar, certas vezes, de 
forma negativa, na forma como os indivíduos con-
cebem o termo convivência em sociedade ou ainda a 
forma como permitem que a sua crença os influencie 
em tudo quanto fazem.

A forma como o mundo passou a idolatrar as en-
tidades religiosas ou os que as fazem faz-me não só 
relembrar a "adoração do Bezerro de Ouro", de Ni-
colas Poussin, mas também me faz indagar se o mun-
do estaria a pensar seriamente na gravidade que as 
últimas manifestações podem causar na forma como 
nos vemos como viventes sociais.

Se por um lado temos a IURD, que faz gente vestir 
sacos de arroz para rezar contra a fome, por outro 
lado temos a emergência das novas igrejas adventis-

tas, que fornecem laços de protecção contra os di-
versos perigos sociais. Então, devemos pensar quem 
seria o verdadeiro mensageiro de Cristo, ou se Cristo 
decidiu diversificar a liberdade de escolha, fundando 
novas igrejas, que, muitas vezes, fomentam divisio-
nismo entre famílias no lugar de criar um pensamen-
to que ajude as sociedades a perceberem o real senti-
do que, para mim, a igreja tem: lutar contra o “mal”. 
Coloco aqui o mal entre parênteses porque o mundo 
religioso precisa de perceber que, com as ondas de 
contradições que verificamos, crentes que ridiculari-
zam crentes de outras igrejas, vamos abrir, num futu-
ro breve, a “guerra dos seguidores de cristo”. Porque 
se os crentes não percebem o motivo que os leva para 
a igreja, então, facilmente terão as palavras de seus 
pastores/padres como fórmula vital de suas vidas.

Na verdade, falo do igrejismo do apocalipse mais 
no sentido de problematizar as últimas emergências 
religiosas nas nossas sociedades. A quem damos 
o poder de abrir uma igreja? Quais são os critérios 
para se ser homem de Deus? Bastará simplesmente 
ter uma boa retórica ou o poder de ludibriar? Se for, 
então, amanhã também vou abrir uma nova igreja 
denominada “A campainha do senhor”.

Recentemente, vi novos nomes de igrejas nas rue-
las por onde passo, tem de tudo, “Salvação de Deus”, 
“Ministério água viva”, entre outras fórmulas religio-
sas que perigam o convívio das sociedades. Pergunto 
que ensinamentos se podem esperar de uma igreja 
que critica as outras igrejas e faz de seus crentes fu-
ziladores dos outros? Que ensinamentos podemos 
colher de uma igreja que faz gente dizimar forçada-
mente a última moeda que tinha para pagar o jantar 
dos filhos? Que ensinamentos podemos colher de 
uma entidade religiosa onde pastores dizem às mu-
lheres que só podem casar com homens da mesma 
igreja? Não estaríamos a criar assim um divisionis-
mo social ou um “racismo cristónico”?

O que mais me inquieta é a capacidade que nós os 
indivíduos temos de não abrirmos nenhuma margem 
para dúvidas, como se tudo que nos é dito pelos pas-
tores fosse a profunda verdade, até que chegamos ao 
ponto de sairmos das nossas casas porque achamos 
que nossas famílias não são dignas de estar ao nosso 
lado ou porque as achamos infestadas de pragas.

As letras do abecedário já se tornaram marketing 
para muitas igrejas que criaram os dias “A”, “C”, etc, 
no sentido de criar mais atenção, galvanizar atenção 
do público sofredor para, com uma lata de emoção, 
segui-las na esperança de, em um só dia, construir 
mansões, chegar ao topo do arranha céu, ou mesmo 

comprar os carros do último grito. Qual é o valor ou 
perigo de ser crente nos últimos dias? Qual é o pe-
rigo de nos limitarmos psicologicamente, de sermos 
menos produtivos por causa das nossas aspirações 
religiosas?

Se para uns o sábado é dia do senhor, e por causa 
disso não vão aos seus serviços, até mesmo correndo 
risco de serem demitidos, para outros o sábado é um 
dia em que não se pode cozinhar, fazer compras, estar 
ao lado de uma mulher e muito menos pecar como fi-
zeram Adão e Eva, quando o fogo foi mais forte que a 
sua textura (pele) física.

O ponto é o seguinte: há que se perceber que pre-
cisamos de discutir o divisionismo religioso, assim 
como discutimos os outros temas, como a política. 
Pois, as igrejas viraram uma arma letal que pode 
criar racismo e segmentação das sociedades. Se os 
muçulmanos devem casar entre eles, então, estamos 
perante um mundo em que vivemos um racismo 
aceitado e ao mesmo tempo respeitado, sob o pre-
texto de termos um estado laico. Até onde vai a lai-
cidade de um estado? Afinal de contas, quais são os 
fins de uma igreja? Criar homens ferozes que discu-
tem entre si porque acham que a sua igreja é a mais 
correcta ou “purificar” a mente dos mesmos para 
que sejam mais unidos e irmãos?

A verdade é uma: a linguagem é o melhor aliado 
para que os homens acreditem cegamente no que 
querem ouvir dos outros. A linguagem tornou-se, 
desde então, um meio de colonização maciça, que 
faz o pobre pensar em enriquecer sem necessaria-
mente ter trabalhado, e fá-lo acreditar que poderá 
sair da casa alugada, passar a comer framboesas, 
sem ter demonstrado espírito de trabalho duro, 
o que me leva a crer que as igrejas estão mais para 
criar preguiçosos que nada fazem para melhorar 
as suas vidas e limitam-se a rezar na esperança de 
que um dia as coisas vão mudar. Tenha certeza de 
uma coisa: nunca terás um carro de luxo se não fores 
trabalhar. Precisas de mostrar que és capaz de fazer 
algo proveitoso para que o mundo reconheça as tuas 
habilidades. O que tento fazer não é te impedir de 
seguir as doutrinas religiosas, estou sim a dizer que 
é preciso ter a capacidade de balancear os mundos 
(material e divino), sem necessariamente ter um 
sobrepondo-se ao outro.

Acredite em Deus (se fores crente), mas não dei-
xes que as palavras dos pastores/padres o fragmen-
tem da família e da sociedade, sob o risco de te tor-
narem numa nova raça perdida na sociedade onde 
habitas.

O igrejismo do apocalipse
Do cálice de cristo à construção dos novos templos sagrados

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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A genética de uma nação hipotecada passa 
pela desconstrução do direito social, norma-
tivo, ético e moral. É uma situação em que a 
posse da “coisa alheia” é insonoramente co-
mum, razoavelmente aceite e cobardemente 
admissível! 

O processo da construção da ladroagem 
em Moçambique e os sistemas de evolução 
normativa face à actual crise moral, social, 
política e económica passam pela avaliação 
conjuntural da construção interna da liberti-
nagem política e social, como o alimento espi-
ritual da ladroagem e os seus desideratos.

Pode-se dizer que toda essa loucura huma-
na nos caracteriza!?

O comum do nosso quotidiano é a lou-
cura segmentada dentro de cada sociedade 
(rural, urbana, periférica), onde a natureza 
da conivência com os diversos tipos de crime 
“normaliza o anormal”, perdendo-se os bons 
costumes regrados, “disciplina, a moral e o 
respeito”, seja pelo que é do outro ou do povo.

O símbolo da degradação moral vem atra-
vés das fragilidades dos sistemas de justiça, 
educação, de combate ao crime e da cultura, 
no geral, assim como da máquina governativa 
do dia. Quando igrejas, por exemplo, passam 
a fazer parte do campo dos grandes ladrões, 
com anúncios de soluções imediatas para pro-
blemas insolúveis, vendendo, dia e noite, em 
nome de “Deus”, seus amuletos milagrosos, 
soluções financeiras e, de forma descarada, 
fazendo lavagem de dinheiro sem intervenção 
do Estado, está tudo dito. Há também os polí-
ticos, como sempre. Com as suas improbida-
des, seus devaneios, fazem saques milionários 
protegidos pelo privilégio da lei, (reparem 
que falo em geral, quando o homem não se 
envergonhava ainda da sua crueldade perante 
o seu irmão ou seu povo, os contextos históri-
cos, culturais e morais perdem-se).

Os porquês de tudo isso?

Há uma grossa fractura de ideias anali-
sando o processo de evolução cíclica do com-
portamento “racional moçambicano”, depois 
do período colonial, quando se formavam os 
pilares de uma nação, diga-se jovem e com li-
citudes próprias, no período que ocorreu a in-
dependência.   Andava o falecido Samora, na 
altura Presidente de Moçambique, a filosofar 
sobre os tipos de ladrões que a pátria gerou e 
os que havia de gerar.

Todavia, a preponderância do ego e com-
portamento dos moçambicanos, nas palavras 

do Samora, naquela altura, derivavam da sua 
própria natureza cultural, tribal e evolutiva (e 
ganância pela libertação da pátria), uma vez 
que havia ambições pelo alcance da indepen-
dência em todos os segmentos da sociedade. A 
ladroagem era minimizada e executada com 
receio, cautela e elevado medo de dar frio nas 
entranhas, pela natureza das consequências 
da lei, que tinha como métodos punitivos os 
campos de reeducação e até mesmo execu-
ções públicas ou sumárias por vários tipos de 
roubos ou crimes que são cometidos contra o 
povo.

Em virtude dos ganhos e recuos na De-
mocracia, há que fazer um extasiado estudo 
sobre as assimetrias do ego africano, moçam-
bicano em particular. Em parte, a avaliação 
sobre a evolução da “cultura de moral” e as 
“crises sociais” vividas por esta sociedade, que 
são em parte a razão de busca para maior en-
tendimento de padrões comportamentais de 
ladroagem “conjuntural” é fundamental.

Há quem diga que o ladrão, seja pequeno 
ou grande, é tudo farinha do mesmo saco! Ao 
afirmar assim, seria esta atitude lícita em re-
lação àquele que rouba para se suster ou so-
breviver? Que comparativo igualitário usaría-
mos para comparar aqueles que roubam para 
suprir as ambições particulares ou colectivas, 
prejudicando a sociedade em que vivem? 

Neste pretexto, o mal ocasional diverge do 
mal moral? Os diferentes aspectos que mar-
cam as desigualdades sociais e a exclusão ex-
perimentada por gente empobrecida forçam 
o envolvimento em pequenos delitos indivi-
duais ou colectivos de indivíduos que ganham 
as alcunhas de “Rouba Galinha”, "homem ca-
tana", "C4 Pedro de Namicopo", "Manuel par-
te Coco", "Chupa Sangue” e ”Engomadores".

Se formos a olhar por ângulo, é interes-
sante a reflexão sobre os codi-nomes. Poderia 
também reforçar uma discussão em torno das 
habilidades dos sujeitos que recorrem à la-
droagem, seja como forma de subsistência ou 
como modo de vida.

Abriu-se as cancelas da roubalheira estatal 
ou institucionalizada uma vez que o ex-chefe 
de Estado moçambicano disse que o cabrito 
come onde está amarrado.

O velho dogma é todavia repetitivo para 
esta nova geração de governantes preguiçosos 
e ambiciosos, que chegam a dar pena quando 
o assunto é produzir em benefício do povo, 
nunca fazem algo de concreto além de pilhar. 
Têm sido comum o modo de vida invulgar e 
negócio clandestino levados a cabo por es-

tes, devido à incapacidade administrativa e 
propositada péssima qualidade de formação, 
porque a vida do ladrão é premeditada para 
que a ladroagem seja pública e de interesses 
de lacaios governamentais! Ladrão grande ou 
ladroagem em alta escala, é assim que se edifi-
ca um “reino dos meios ilícitos”.

O próprio criminoso (pequeno ladrão) 
sente-se forçado a fugir do “político” (o gran-
de ladrão), para evitar usos manipulados e 
exacerbados para o alcance dos fins do políti-
co ou ter que colaborar com ele de modo a ga-
rantir o seu bem-estar e protecção, denomina-
da de ladroagem em partido. Tal consideração 
poderia corroborar o argumento inicial de 
não dicotomizar as experiências desses sujei-
tos entre os universos do trabalho e do crime.

Quando a selvageria vira regra, em uma 
sociedade em que a moral passa a importar 
pouco, ela, a selvageria, vira moda e passa a 
tornar-se normal no seio dos mais honestos. 

A reflexão em torno da definição dos níveis 
de ladroagem é deveras complexa, em crimi-
nologia o contexto do pequeno ladrão muita 
das vezes representa as classes mais pobres da 
sociedade, compreendendo-se que, nesta pre-
tensão, a demonstração da subtileza de níveis 
de ladroagem em torno do pequeno e grande 
ladrão são variáveis.

No nosso caso, a romantização na média 
sobre as experiências criminais desses indi-
víduos, em filmes, debates, documentários, 
teatro ou novelas, demonstra o quão distante 
estamos da luta contra a opressão e as injusti-
ças sociais, seja no equilíbrio das classes, seja 
no combate à pobreza. Algumas dessas acções 
podem permitir reflectir sobre os diferentes 
aspectos que marcaram a desigualdade e a ex-
clusão experimentada por gente empobreci-
da e gerar respostas às práticas consideradas 
injustas em uma sociedade de classes onde é 
normal um pobre roubar a outro pobre.

O que nos surge através da média é um dos 
grandes golpes ao cofre público, procedido 
através de toda cadeia de liderança governati-
va, traduzindo-se naquilo que somos capazes 
de insultar, a nossa dignidade, existencialis-
mos, vivência, saber ser e estar, “roubar a ti 
mesmo, aos teus netos e bisnetos”, que desta 
fortuna talvez não verão centavo nenhum. 
Este é o primeiro indutor da desgraça colec-
tiva, colocando barreiras sobre o crescimento 
normativo da sociedade. Então, devemos pen-
sar no surgimento de novas cadeias de cor-
rupção e roubos mais sofisticados e em como 
combatê-los.

OPINIÃO

“O pequeno e o grande ladrão”: A construção da 
ladroagem em Moçambique

PRIMEIRO PONTOPRIMEIRO PONTO

 Nobre Rassul
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Anúncio publicitário

Manhiça Mortífera: Falta papel do Estado, sim, mas 
ninguém deve fazer  justiça com as próprias mãos

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

Moçambique e o mundo estão choca-
dos e não é para menos. Sete concidadãos 
foram torturados e enterrados vivos no 
pacato distrito da Manhiça. É apontada 
como razão desta tragédia o envolvimen-
to destes no crime de roubo de gado. Se-
gundo fontes locais, os surpreendidos fa-
ziam parte de uma grande quadrilha de 
roubo de gado que, infelizmente, tinha 
como integrantes membros da polícia e 
das forças armadas da República de Mo-
çambique. O roubo de gado tem sido uma 
das práticas seculares, envolvendo vários 
grupos e estratos sociais, onde se desta-
ca, e em quase todos os casos, alguma re-
lação dos envolvidos com os que deviam 
prestar acções de apoio e segurança no 
controlo a este tipo de crime organizado. 
Referimo-nos à polícia.

As comunidades, cansadas deste tipo 
de roubos, terão construído um plano 
bem desenhado e que, na essência, pre-
tendia colocar um ponto final a este tipo 
de práticas. Mas o que não se sabia era 
que uma das tácticas priorizadas viria 
a ser uma afronta à lei da República de 
Moçambique.

Os homens neutralizados, infelizmen-
te, foram vítimas de maus-tratos, desde 
agressão física à psicológica, o que cul-
minaria com um acto bárbaro: foram en-
terrados vivos, acto repugnante a todos 
os níveis. Aliás, cabe ao Governo usar 
de seus poderes para impor responsabi-
lidade civil ou criminal a qualquer tipo 
de infractor. É preciso condenar a forma 
como esta ”justiça” terá sido feita.  

Foram sete vidas perdidas de uma for-
ma brutal e num acto que atenta clara-
mente contra os princípios de direitos 

humanos. De acordo com o artigo 40, 
todo o cidadão tem direito à vida e à in-
tegridade física e moral e não pode ser 
sujeito à tortura ou tratamento cruéis 
ou desumanos. Este princípio foi clara-
mente ignorado e o resultado está no que 
hoje se assiste.

São condenáveis atitudes dos “ Ma-
nhiças”, porém, há quem diga que este é 
um sinal típico da ausência do papel do 
Estado no exercício de protecção e segu-
rança das comunidades. Artigo 59 da CC 
(Direito à liberdade e à segurança) 1. Na 
República de Moçambique, todos têm 
direito à segurança e ninguém pode ser 
preso e submetido a julgamento senão 
nos termos da lei.

Reclama-se há bastante tempo a ausên-
cia da polícia e das instituições da justiça 
na provisão de serviços que satisfaçam a 
vontade das comunidades, onde são inú-
meras as vezes em que reportamos casos 
de roubo do género e com maior envol-
vência dos agentes de lei e ordem, ora 
porque são mandantes e protectores dos 
criminosos, ora porque são parte activa 
nas incursões de roubo do gado em quase 
toda a região da província de Maputo.

Os polícias mortos estavam em pleno 
exercício de representação do Estado. 
Os actores mostravam-se fardados, as-
sim como tinham em sua posse armas de 
fogo, objecto exclusivamente pertencen-
te ao Estado.

A comunidade, ao conseguir arran-
car estas armas, tomou a atitude certa de 
apresentar as mesmas ao comando dis-
trital, reconhecendo serem instrumentos 
de pertença das forças da lei e ordem, o 
que deixa mais uma vez clara a prova de 

que os agentes da polícia são os que or-
questraram o tal roubo. Houve, sim, um 
crime, mas não se pode e de maneira ne-
nhuma abonar a atitude tomada por este 
grupo da comunidade.

O comandante-geral, infelizmente, 
está muito mal acompanhado. Tem-se 
esforçado para trazer ou introduzir me-
didas que possam dar mais credibilidade 
a esta polícia, mas tudo isto está em le-
tra morta. Não há cumprimento nenhum 
das normas e procedimentos internos 
tendentes a melhor servir ao cidadão, e 
parece que estamos a cumprir aquele di-
tado popular que diz “entra e sai doutro 
lado”, ou seja, suas mensagens e orienta-
ções não ganham eco.

Há desmandos na Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique, actos estes acompa-
nhados por uma cultura de protecção. 
A corrupção e outros males são do co-
nhecimento de altas patentes dentro da 
intuição. Não faz sentido que, por exem-
plo, tenhamos que saber do comandan-
te-geral da suspensão de infiltrados na 
preparação policial em Matalane. Já aqui 
também foi referenciado o caso das mu-
lheres candidatas a este exercício que in-
felizmente tiveram que interromper este 
sonho por conta das gravidezes em mas-
sa em plena formação policial.

Hoje são também denunciados mais 
de 200 candidatos que por sinal até já ti-
nham o passaporte pronto para engros-
sar as fileiras da polícia.

Acorda, senhor comandante-geral, e 
desmantele, primeiro, essa rede de ofi-
ciais de alta-patente que, infelizmente, 
assume o papel de proteger ladrões e cor-
ruptos infiltrados na corporação.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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História de vida do Jornal Dossiers & Factos (1)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Nesta edição, iniciamos uma série de publi-
cações de passagens marcantes do percurso que 
este jornal teve desde 2012, ano da sua criação. O 
ano em curso, concretamente o mês de Setembro, 
revela-se de extrema importância, uma vez que 
marca os 10 anos de existência do Dossiers & Fac-
tos, pretexto para partilharmos a nossa história.

Para alguns, 10 anos é muito pouco, mas para 
os que viveram e conheceram a trajectória do 
jornal, o tempo que passou é longo, até porque 
viemos do nada, sobretudo em termos de poder 
financeiro.

Nascemos com um quadro de pessoal que não 
era composto por estrelas do jornalismo nacio-
nal, mas acreditámos num trabalho bastante só-
lido e capaz de proporcionar resultados, como 
hoje se pode testemunhar, pese embora seja ne-
cessário reconhecer que ainda não desbravamos 
sequer metade da “área” necessária.

 Dossiers & Factos nasce do desejo de querer, 
primeiro, criar auto-emprego para o mentor da 
iniciativa e patrono deste órgão. Jornalista de 
profissão, depois de passar por vários órgãos de 
comunicação social, o último dos quais o já ex-
tinto Escorpião, Serôdio Towo, encorajado pela 
sua família, alguns amigos e conhecidos, enten-
deu que era possível iniciar este grande desafio 
de criar uma empresa de comunicação social com 
hipóteses de crescer.

 À referida empresa foi atribuído o nome “ST 
Projectos & Comunicação”, uma Sociedade Uni-
pessoal que viria, por seu turno, criar o seu pri-
meiro produto, que é a marca Dossiers & Factos, 
o jornal que o leitor está a ler.

Aquando da sua criação, várias ilusões paira-
vam nas cabeças de todos os envolvidos no traba-
lho, mas havia consciência de que este desafio po-
deria ser uma missão bastante espinhosa, de tal 
sorte que assustava não só ao mentor da iniciati-
va, como também a certas pessoas muito próxi-
mas com as quais foram partilhadas as diferentes 
ideias. Alguns são indivíduos com muitas andan-
ças na área do jornalismo e, por conseguinte, com 
vasta experiência em projectos do género que, 
por várias razões, acabaram sucumbindo pelo ca-
minho. Destes recebemos encorajamento e cha-
madas de atenção sobre os riscos que corríamos.

Foi em meio a essas chamadas de atenção que 
alguns aconselharam-nos a desistir da criação, 
por exemplo, de um jornal, tendo inclusive nos 
aconselhado a usar os parcos fundos existentes 
para a construção de quartos que serviriam de 
prostíbulos. Para o amigo que deu esse conselho, 
o negócio de prostíbulos estava a dar e tinha pou-
cos riscos!

 De facto, talvez fosse a melhor opção, mas nos 
guiava, na verdade, o desejo de contribuir para a 
área da comunicação social do nosso país, assegu-

rando que a sociedade moçambicana permaneces-
se informada. Por isso, a decisão foi irreversível.

Na verdade, há que assumir que no início desta 
trajectória, fizemos mal as contas. Erradamente, 
fomos pensando que em seis meses poderíamos 
ser um jornal bem conhecido na praça.

Era mesmo uma ilusão. Volvidos quase cinco 
anos, este desiderato ainda estava por alcançar.

Dossiers & Factos foi “parto à cesariana”
O lançamento do Dossiers & Factos aconteceu 

justamente na semana em que se realizava o his-
tórico Congresso do partido Frelimo, em Muxara, 
Pemba, na província de Cabo Delgado. A primeira 
falha matemática ocorreu aí.

Numa tarde de segunda-feira, o mentor do pro-
jecto reuniu o pessoal que já vinha trabalhando na 
Redacção, nomeadamente Gildo Mugabe, que foi 
o primeiro chefe da Redacção, Bernardo Mbembe-
le, Rogério (fotógrafo), Guilherme de Sá, Ernesti-
na e Mustafá Sumbi - estes três últimos acabavam 
de terminar o nível médio em Comunicação no 
Instituto Armando Emílio Guebuza.

  Nessa reunião, além dos jornalistas, estava 
também presente Jaime Chitimelane, que desem-
penhou um papel muito importante na tramita-
ção do expediente com vista à obtenção do certi-
ficado para a criação do jornal. Estava igualmente 
presente Hágio Cosmo, que era aprendiz e coadju-
vante de Chitimelane na área de Expansão e Publi-
cidade do jornal.

No encontro, pretendíamos anunciar que o jor-
nal devia ser impresso na quarta-feira para per-
mitir que na quinta-feira seguinte pudesse seguir 
a Pemba, onde devia ser distribuído no local do 
Congresso, onde se presumia que centenas de pes-
soas oriundas de todo o país estariam presentes.    
Na verdade, foi uma viagem muito complicada, 
mas porque a decisão era ver o sonho realizado, 
acabou sendo concretizada.

 O jornal surgiu de um “parto” histórico, devi-
do às dificuldades que existiam na altura, carac-
terizadas por falta de dinheiro para suportar as 
despesas de compra do material para a impressão 
do jornal, nomeadamente as bobinas de papel, o 
papel vegetal, o valor para o pagamento da im-
pressão na gráfica, tudo ficou complicado, mas o 
obstáculo foi ultrapassado.

A empresa não tinha conta bancária, o escritó-
rio onde funcionava estava localizado na baixa da 
cidade de Maputo, num pequeno compartimento 
de cinco metros por três de largura, com uma apa-
rente divisória a meio feita de vidro.

  Era um sítio que não nos dignificava como 
empresa do ramo jornalístico. Partilhávamos o 
corredor com vendedores de roupa usada (xicala-
midade), logo à frente da nossa, porta estavam ar-
mazéns onde se guardavam os fardos deste tipo de 
roupa. Consequentemente, éramos sujeitos a su-

portar o barulho provocado por dezenas de ven-
dedores com quem partilhávamos aquele espaço.

  O valor da renda pago por mês era de nove 
mil meticais. Antes da entrada, foi-nos exigido o 
adiantamento de um valor correspondente a três 
meses, que felizmente tínhamos.  

Voltando para o dia da impressão do primeiro 
número - acto ocorrido na Cegraf, na Av. Ango-
la - eram necessários 17.000, 00 Mt para o paga-
mento das despesas da impressão, e o regime era 
pré-pago.

Conforme nos referimos em parágrafos ante-
riores, o material, nomeadamente a bobina do 
papel que faz o jornal, o chamado papel vegetal e 
outros componentes, deviam ser comprados por 
nós e posteriormente levado à gráfica.

Nesse dia, com o jornal todo feito, ou seja, 
maquetizado e pronto para a impressão, faltou-
-nos o dinheiro para o pagamento da bobina de 
papel que devíamos comprar na mediacoop, hoje 
grandes parceiros. Mediacoop tinha como direc-
tor comercial um fulano de nome Diogo, residen-
te na Katembe. Impaciente devido ao tempo que 
levámos para lhe pagar o dinheiro das bobinas, 
o indivíduo não autorizou os dirigentes da grá-
fica (Cegraf) a nos entregarem as bobinas com 
vista a imprimirmos o jornal – faltavam-nos 
12.000,00Mt dos 42.000,00 necessários. E o ho-
mem foi-se embora.

 Quando isso acontece, Serôdio Towo ia dan-
do voltas pela cidade a pedir empréstimos, mas 
sem sucesso. Ora, os funcionários da gráfica, que 
também viam a nossa desorganização e pensa-
vam que não tínhamos capacidade nenhuma para 
manter vivo um jornal, ameaçavam abandonar as 
instalações, o que significaria não podermos im-
primir o jornal naquele dia.

 Foi necessária uma série de negociações, com 
Jaime Chitimelane, no local, a tentar convencê-
-los, e Towo a contactar alguns interlocutores via 
telefone.

  Porque não conseguíamos arranjar os cerca 
de 10.000,00Mt, por pouco desistíamos da im-
pressão do jornal. Por sorte, uma amiga que esta-
va atenta a todos os acontecimentos decidiu usar 
o cartão bancário da mãe para levantar o dinhei-
ro e emprestar-nos.

Depois seguiu-se o processo da localização do 
senhor Diogo, que ao telefone ordenou que fôs-
semos entregar o valor num dos restaurantes da 
cidade de Maputo. Porém, isso aconteceu e aca-
bamos imprimindo o jornal na mesma noite, e na 
manhã seguinte, eu, Towo, devia seguir viagem 
com parte do jornal (500 exemplares) para distri-
buir no Congresso da Frelimo, em Pemba.

Na próxima edição, acompanhe outras impor-
tantes e históricas passagens da História de vida 
do Dossiers & Factos.



11SEGUNDA-FEIRA 04 de Julho de 2022 DOSSIERS & FACTOS DESTAQUE

Texto: Dossiers & FactosD&F

NUM ENCONTRO COM O EMBAIXADOR 
DE NORUEGA

Renamo defende
financiamento das
eleições autárquicas

O presidente da Resis-
tência Nacional Mo-
çambicana (Renamo), 
Ossufo Momade, de-

fendeu, na semana finda, que as 
eleições autárquicas devem ser 
financiadas, por forma a garantir-
-se uma participação equilibrada 
dos partidos. A ideia foi manifes-
tada num encontro que o líder da 
perdiz manteve com o embaixa-
dor da Noruega em Moçambique, 
Haakon Gram-Johannessen.

Em Moçambique, apenas as 
eleições presidenciais são fi-
nanciadas, e Ossufo Momade 
defende que tal deve acontecer 
também com as autárquicas, 
um passo que entende ser fun-
damental para que os partidos 
políticos e grupos de cidadãos 
tenham uma participação equili-
brada no processo.

Num encontro em que a des-
centralização mereceu especial 
atenção, Momade vincou que a 
realização de processos trans-
parentes e justos é a condição 
principal para se evitar confli-
tos pós-eleitorais. Moçambique 
vai acolher eleições das Assem-
bleias Autárquicas em 2023 e as 
gerais em 2024, sendo provável 

que abarquem, pela primeira 
vez, as eleições das Assembleias 
distritais.

Segundo uma nota emiti-
da pela perdiz, também foram 
abordados vários assuntos de 
interesse nacional, tendo o em-
baixador partilhado informação 
sobre as áreas em que seu país 
apoia Moçambique, nomea-
damente Indústria Extractiva, 
Energias Renováveis, Oceanos, 
Uso Sustentável de recursos Na-
turais, bem como o Parque Na-
cional da Gorongosa, onde No-
ruega tem a sua maior actuação.

“Abordamos igualmente os 
aspectos de desenvolvimento, 
com destaque para agricultu-
ra, infra-estruturas, educação, 
transportes e comunicações, 
megaprojectos, vias de acesso, 
tendo em consideração que sem 
essa cadeia de valores funcional 
não haverá desenvolvimento”, 
lê-se na nota.

O papel do Parlamento e das 
Organizações da Sociedade Ci-
vil na materialização do Fundo 
Soberano também mereceu 
destaque. A Renamo, que con-
sidera que a Noruega tem lar-
ga experiência nesta matéria, 
defende que a transparência é 
importante “para se evitar os 
dissabores semelhantes aos das 
dívidas ocultas”.

Ossufo Momade ao lado de Haakon Gram-Johannessen

Anúncio publicitário
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para construção, e muitos encontram no cemitério 
a solução do seu problema.

É uma verdadeira disputa de espaço com os 
mortos que está a arrepiar a comunidade. Os mo-
radores dizem que a situação é “incomum” e con-
denam o Conselho Municipal da Cidade da Beira, 
que, na sua opinião, assiste a tudo impávido e 
sereno. Os mais velhos, em particular, fazem no-
tar a crescente degradação dos valores morais na 
sociedade.

“Eu estou aqui há mais de 20 anos e isto tudo 
não existia aqui. Sinto dor por isto estar a acontecer 
neste local sagrado. Há pessoas que estão a des-
cansar aqui e muitos de nós temos famílias aqui. 
Por exemplo, eu tenho seis pessoas enterradas 
neste local e sinto dor quando vejo uma invasão 
desta natureza por parte de pessoas conscientes”, 
lamentou Joana Barreto, uma anciã de 67 anos, 
antes de aconselhar aos invasores a procurarem 
espaços em “Inhamidzua, Cerâmica, Dondo, entre 
outros lugares”.

Joana Barreto, que pratica actividade agrícola 
nas imediações daquele cemitério, lamenta tam-
bém o facto de muita gente utilizar o lugar de des-
canso eterno dos mortos para aquilo a que cha-
mou de “coisas indevidas”.  

“Outros até namoram aqui, fazem sexo e ou-
tras coisas. É normal encontrar preservativos nas 
matas destes cemitério”, descreve a mulher, que é 

Vivos e mortos disputam espaço na 
Beira

CAMPAS SUBSTITUÍDAS POR CASAS

Está instalada uma verdadeira guerra 
entre a edilidade e a comunidade de 
Nhangara, na cidade da Beira, capital 
da província de Sofala. Em causa está 

a atribuição de terrenos para construção 
em um cemitério tradicional. Alguns singu-
lares já estão mesmo a erguer residências, 
o que causa descontentamento no seio dos 
moradores, sobretudo os nativos.

“Eu cheguei aqui e encontrei um carro da agên-
cia funerária parado aqui fora. Eu não sabia o que 
estava a acontecer e fiquei parado aqui. De repen-
te, eu vi estes senhores a saírem com caixão do ce-
mitério e perguntei o que se passava. Disseram-me 
que estavam a exumar ossos”.

O relato é de Francisco João, chefe do regulado 
de Nhangara, na gestão do cemitério. É o homem 
responsável pela vigilância daquele cemitério tra-
dicional e conta que, por diversas ocasiões, teve de 
intervir para abortar invasões e novas construções 
naquele local, que está a ser alvo de uma pressão 
exercida por cidadãos que procuram espaços para 
erguer habitações.

Para Francisco João, tais atitudes são inconcebí-
veis, pois o espaço em alusão é “sagrado” e, como 
tal, “carece de muito respeito”. “Não se pode tirar os 
ossos de pessoas aqui sem o consentimento dos 
familiares. Por exemplo, se um dia os familiares vie-
rem para cá e descobrirem que as campas foram 
vandalizadas, eu é que serei responsabilizado. Re-
ceio que isto volte a acontecer e um dia fique pre-
so”, disse o responsável, questionando a legitimida-
de de quem ousa tirar os ossos.

“Eu já exigi ao secretário do bairro, o senhor Mu-
changa, que me mostrasse os documentos que lhe 
dão o poder de exumar corpos e atribuir espaços 
neste local, e não me trouxe os documentos. Esta 

casa é muito guarnecida e o Conselho Municipal 
não deveria fazer este tipo de coisa”.

Uma situação arrepiante

Com o custo de vida cada vez mais sufocante, 
o arrendamento de imóveis revela-se pouco viá-
vel para muitos cidadãos da cidade da Beira. Por 
conta disso, assiste-se – agora mais do que nunca 
– a uma incessante corrida em busca de espaços 
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Residencias comecam a despontar no ecmiterio

“Outros até namoram 
aqui, fazem sexo e ou-

tras coisas. É normal en-
contrar preservativos nas 
matas deste cemitério”
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também conselheira da Autoridade Comunitária, 
reforçando a ideia de que não é perceptível que as 
pessoas se interessem em devastar um cemitério 
para a construção de casas de habitação, quando 
há, nas suas palavras, muito espaço na Beira.

Triste está igualmente Maria Jone, uma mulher 
de 55 anos de idade. Com semblante carregado 
de angústia, revela-nos que toda a sua família está 
sepultada naquele local, e teme que, com a onda 
de invasões, os seus entes queridos percam espaço 
para os “novos inquilinos”.

 “Eu tenho medo de verdade, porque se eu mor-
rer vão me enterrar aqui. Eu não posso sair daqui e 
ir para outro lado, eu tenho que ser enterrado aqui 
onde estão minha mãe e meu pai”, afirmou.

Por sua vez, Anselmo Joaquim, que vive nas 
proximidades daquele cemitério, traçou um qua-
dro ainda mais dramático. Disse ter oito entes que-
ridos seus sepultados no local e que quase viu três 
túmulos serem retirados do local para dar lugar à 
construção de uma residência.

“Eu estou aqui há muito tempo, algumas cam-
pas aqui já foram retiradas pelas autoridades locais 
para dar lugar ao parcelamento de terra e constru-
ção de novas moradias. Eu tenho oito túmulos dos 
meus familiares. Graças a minha intervenção não 
foi possível retirarem as mesmas”.

Tantos outros não tiveram a mesma sorte. A fon-
te garante já ter visto agentes do município trasla-
dando ossadas humanas para um outro cemitério, 
e diz não saber se tal é legal ou não. O que sabe, 
é o que vê, nomeadamente novas infra-estruturas 
habitacionais naquele espaço sagrado.

Autoridades do bairro reconhecem a situação

O secretário do bairro da unidade de Nhan-
gare, Francisco Joaquim, reconheceu haver pro-

Joana Bareto

Anselmo Joaquim

blema de invasão dos espaços pertencentes ao 
cemitério, e alegou não ter mais forças para im-
pedir o fenómeno.

“Existem mesmo pessoas que estão a invadir 
o cemitério e nós já fomos ter com as mesmas 
mas não nos dão ouvidos. Perguntamos quem 
atribuiu os espaços, eles não falam nada, mas 
estão a construir e de uma forma desordenada”, 
disse.

 
Município promete resolver o problema

Entretanto, o Conselho Municipal da Beira, na 
pessoa do vereador da Gestão Urbana e Equipa-
mentos, Manuel Joaquim, indica que a disputa 
de espaço entre vivos e mortos é um problema 
real. Prossegue afirmando que há trabalhos no 
sentido de solucioná-lo e destaca reuniões mar-
cadas com o regulado local.

 “Não sabemos muito bem o que está a acon-
tecer, se é o cemitério que está a crescer ou se os 
munícipes é que estão a invadir. Mas há desor-
dem e é uma situação que já vivemos aquando 
do encerramento do cemitério do régulo Luís. 
Oferece-se sempre uma resistência quando se 
comunica às pessoas que ‘olha, já não há espaço, 
criem outro método de reserva porque o cemité-
rio já está cheio”, declarou.

Manuel Joaquim apontou que, oficialmente, 
existem naquela urbe três cemitérios, nomea-
damente: Santa Isabel, Indu e Cerâmica, mas 
também existem 54 cemitérios comunitários e 
familiares que funcionam paralelamente, sendo 
que um deles é o de Nhangara, que enfrenta pro-
blemas de demarcação física.

“Há um trabalho que temos que fazer com o 
pessoal do cadastro para tentarmos delimitar e 
colocar–se um ponto final onde efectivamente o 
cemitério termina  e onde o cemitério não pode 
chegar”,  concluiu.
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INSS alcança moçambicanos no reino de Eswatini

Mais pensionistas poderão cumprir com a obrigatoriedade

INSS prepara inscrição de trabalhadores 
moçambicanos

Prova anual de vida prorrogada até 15 de Julho

EM ESWATINI

EM MAPUTO

Uma equipa do Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS) encon-
tra-se no reino de Eswatini, no âm-
bito da prospecção do mercado 

laboral local, com vista à sensibilização dos 
cidadãos moçambicanos que trabalham em 
diferentes sectores de actividade daquele 
país vizinho a aderirem ao Sistema de Se-
gurança Social.

O Instituto Nacional de Segurança 
Social (INSS) decidiu prorrogar, 
até ao dia 15 de Julho de 2022, o 
período para a realização da Pro-

va Anual de Vida (PAV) aos pensionistas do 
Sistema de Segurança Social.

Em Eswatini (ex-Suazilândia), a equipa do INSS, 
chefiada pela directora do Seguro Social, Hermenegil-
da Maria Carlos, está a inteirar-se sobre os potenciais 
trabalhadores a serem abrangidos na próxima etapa 
da inscrição de moçambicanos residentes no estran-
geiro no Sistema de Segurança Social, sabido da exis-
tência de muitos compatriotas que trabalham naque-
le país vizinho, sendo que alguns já manifestaram a 
intenção de descontar parte do que lá ganham para 
salvaguardar o seu futuro social no país natal.

  No Alto Comissariado de Moçambique, em Mba-
bane, a capital do reino de Eswatini, a delegação do 
INSS foi informada da existência de quatro comunida-
des de moçambicanos, cujos membros exercem acti-
vidades em diferentes sectores, a destacar as farmas, 
serviços, mercados, para além de um número conside-
rável de mecânicos, pintores e empresários.

  Para o Alto-comissário de Moçambique no reino 
de Eswatini, Jorge Henriques Khálau, que enalteceu 
a iniciativa do Governo moçambicano, o processo vai 
ajudar muitos compatriotas a prepararem um futuro 
melhor e condigno.

 Segundo Khálau, o Alto Comissariado de Moçam-

A decisão foi tomada para permitir que mais pensio-
nistas cumpram com esta obrigatoriedade regulamentar, 
após se ter constatado que alguns não o conseguiram fa-
zer durante o período previsto, por diversos motivos, en-
tre os quais a coincidência do período com os trabalhos 
de colheitas nas machambas, para o caso dos que se en-
contram nas zonas rurais, o receio de aglomerações face à 
Covid-19, bem como alguns problemas reportados pelas 
delegações provinciais do INSS sobre oscilação na provi-
são de internet.

 Desde a data do arranque do processo em todo o país, 
21 de Março passado, já prestaram a PAV 71.566 pensionis-
tas, isto é, 64%  do total de 112.432 previstos no período 
em alusão.  

 Anualmente, importa recordar, o INSS realiza a PAV aos 
pensionistas, como exigência do Regulamento da Segu-
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bique está disponível a juntar-se à campanha de 
sensibilização de trabalhadores moçambicanos que 
residem naquele país inscreverem-se no Sistema 
de Segurança Social Obrigatória do país de origem, 
como forma de garantirem a subsistência nas situa-
ções de falta ou diminuição de capacidade para o 
trabalho.

  A deslocação ao Eswatini insere-se numa das 
etapas do processo de inscrição de trabalhadores 
moçambicanos na diáspora, no Sistema de Seguran-
ça Social Obrigatória, os quais estão abrangidos pelo 
regime de Trabalhadores por Conta Própria (TCP), 
nos termos do Regulamento da Segurança Social 
Obrigatória, aprovado pelo Conselho de Ministros, 
através do Decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro.

rança Social Obrigatória, aprovado pelo Conselho de Mi-
nistros, através do Decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro, 
a qual consiste na comprovação física da existência de 
titulares de pensões, com vista à sua manutenção.

 Neste ano, a cerimónia de lançamento da PAV foi di-

 Trata-se da expansão do processo de inscrição de 
trabalhadores moçambicanos na diáspora, iniciado 
na África do Sul, no mês de Abril findo, pelo INSS, em 
coordenação com a Direcção do Trabalho Migratório 
(DTM) e os Serviços de Administração do Trabalho na 
África do Sul (SATAS). 

 Na África do Sul, o processo, que ainda está em 
curso, iniciou com a inscrição de trabalhadores mo-
çambicanos residentes naquele país, afectos nas 
companhias mineiras e no sector agrícola, ou seja, 
nas farmas.

 A sensibilização e inscrição de trabalhadores mo-
çambicanos no estrangeiro abrangem todos os sec-
tores de actividade, incluindo o sector informal, de-
pendendo do contexto de cada país onde residem.

rigida pela Ministra do Trabalho e Segurança Social, Mar-
garida Adamugi Talapa, no dia 21 de Março, na cidade de 
Maputo, naquilo que marcou o relançamento da realiza-
ção da PAV, que estava temporariamente suspensa desde 
2020, face à expansão da pandemia da Covid-19.
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ta pela Administração Nacional das áreas de Conser-
vação (ANAC).

Mais adiante, saudou os três países pelos 20 anos 
do Tratado da Área de Conservação Transfronteiriça 
do Grande Limpopo, instrumento que, segundo ele, 
simboliza um marco muito importante na história de 
África

Segundo Nyusi, a coordenação para proteger os 
ecossistemas e a biodiversidade em áreas transfron-
teiriças tem uma longa história. Ao longo dos anos, os 
países da África Austral que partilham os ecossistemas 
foram unindo esforços para, conjuntamente, conser-
varem as paisagens e o ambiente no geral.

O Presidente lembrou que, por muitos anos, as 
terras e os recursos foram divididos pelos Governos 
colonizadores, numa política que que muitas vezes 
ignorava os limites naturais ou fragmentavam os ecos-
sistemas, dividindo, inclusive, os espaços de circulação 
dos animais.

“Qual é a culpa que um animal tem para chegar 
um ser humano e dividir os espaços e dizer ‘aqui já não 
pode mais passar nenhum animal?”Questionou Nyusi.

Para Nyusi, a criação de áreas transfronteiriças é o 
mecanismo mais apropriado para proteger a biodi-
versidade, daí que existem vários protocolos da SADC 
relacionados com a conservação e utilização dos re-
cursos naturais. Trata-se, segundo o Presidente, de pro-
tocolos que oferecem um quadro jurídico operacional 
na gestão transfronteiriça das áreas de conservação.

"As áreas de conservação melhoram a eficácia e 
eficiência da gestão de problemas como, por exem-
plo, as queimadas descontroladas, caça furtiva, con-
flito homem-animal, degradação dos ecossistemas de 
água, gestão das espécies invasoras. Ajudam também 
na construção de confiança entre as comunidades e, 
consequentemente, na promoção da paz e da boa vi-
zinhança, para além de facilitarem a capacitação dos 
gestores, o empoderamento das populações e a pro-
moção do turismo".

Nyusi quer envolvimento de todos na 
protecção do ecossistema

49 ANOS DO PARQUE NACIONAL DO ZINAVE

O Parque Nacional do Zinave é um 
dos locais mais atraentes a nível 
de África. Outrora pertencente 
a um cidadão de nacionalidade 

alemã, conhecido vulgarmente por "Mund-
jondjondjo", celebrou no passado dia 26 de 
Junho o seu 49º aniversário da elevação à 
categoria de Parque. A cerimónia de cele-
bração da efeméride contou com a presen-
ça dos representantes da África do Sul e 
Zimbabwe, e foi orientada pelo Presidente 
da República, que sublinhou o papel de to-
dos na protecção do ecossistema.

Localizado a mais de 90 km da Vila-sede do dis-
trito de Mabote, na província de Inhambane, e com 
uma área de cerca de 4 mil km2, o Parque Nacional do 
Zinave parou literalmente na última sexta-feira para 
celebrar o seu 49º aniversário e os 20 anos do Tratado 
da Área de Conservação Transfronteiriça do Grande 
Limpopo.

Trata-se de um acordo assinado pelos Governos 
de Moçambique, África do Sul e Zimbabwe, com o 
objectivo de desenvolver o ecoturismo transfrontei-
riço e facilitar o estabelecimento e manutenção da 

economia regional sustentável entre os três países.
À sua chega ao local, o Presidente da República, 

que orientou a cerimónia, visitou a zona da soltura dos 
rinocerontes e a feira de resultados da fiscalização, fei-

O que resta da primeira viatura de Mundjondojondjo

Texto: Anastácio Chirrute, 
em InhambaneD&F
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Titos Covane

O alemao chegou e nunca mais quis sair

 “Vamos reforçar a nossa fiscalização”

Por sua vez, o vice-presidente da Fundação dos 
Parques da Paz (PPF), Joaquim Chissano, garantiu que 
a sua organização vai continuar a trabalhar de mãos 
dadas com o Governo no desenvolvimento do Grande 
Limpopo.

Chissano disse que a PPF está satisfeita com a cola-
boração que existe entre os Governos de Moçambique, 
África do sul e Zimbabwe na edificação da iniciativa so-
bre as áreas de conservação transfronteiriça do Grande 
Limpopo e sublinhou o seu contributo neste processo.

"Foi-nos possível participar na recuperação e ges-
tão de um dos maiores e mais valiosos ecossistemas da 
África Austral. Igualmente, apoiamos financeira e tec-
nicamente as negociações que resultaram no Tratado 
da Área de Conservação Transfronteiriça, bem como as 
actuais actividades de coordenação da sua implemen-
tação", declarou.

A restauração do funcionamento do ecossistema do 
transfronteiriço do Grande Limpopo eleva assim o seu 
potencial para o desenvolvimento do turismo baseado 
na natureza, o qual contribuiu para o desenvolvimento 
sustentável dos três países.

"Notamos com grande satisfação que no Parque 
Nacional do Zinave fecha-se o ciclo dos mamíferos com 
a chegada dos rinocerontes. Construímos um parque 
com os big five, estamos cientes de que com este facto 
o esforço de fiscalização deve ser redobrado e estamos 
disponíveis para colaborar com o Governo nesse desa-
fio", acrescentou Chissano.

 A mítica história de "Mundjondjondjo"

O Parque Nacional do Zinave nem sempre teve esse 
nome. Primeiro foi “Mundjondjondjo”, nome pelo qual 
era conhecido o cidadão alemão que criou aquela área 
de conservação.

Dossiers & Factos conseguiu o depoimento do filho 
de um ex-empregado do referido cidadão. Titos Covane, 
actualmente líder comunitário em Mabote, conta que 
"Mundjondjondjo" chegou àquela região por volta dos 

anos 1960, vindo da Alemanha, tendo-se hospedado na 
residência dos seus pais.

Não se lembra dos motivos da sua visita, até porque 
na altura era muito novo, mas lembra que os vastos recur-
sos florestais e faunísticos convenceram o visitante a fixar 
uma cabana e ficar definitivamente naquele local

"Mundjondjondjo" hospedou-se na casa do meu pai, 
o Ananias Covane, sempre que acordasse ia à floresta 
para ver os animais. Veio descobrir essa lagoa de Zinave e 
gostou e quis ficar de vez. Na altura, o seu trabalho era de 
caçar os animais para vender a carne para o seu sustento", 
disse.

Em 1973, depois de ter montado um verdadeiro par-
que, Mundjondjondjo decide passar a gestão do mesmo 
ao Governo moçambicano, mas impondo algumas con-
dições, que consistiam em não se abater nenhum animal 
naquela floresta e conservar e proteger todas as espécies 
existentes.

O destino quis que ele não permanecesse naquele 
local. Devido à guerra, fugiu em busca de um abrigo. Até 
hoje, ninguém sabe dizer ao certo se Mundjondjondjo 
continua vivo.

Em sua homenagem, o Governo de Moçambique 
decidiu criar um espaço para armazenar vestígios histó-
ricos, tais como troféus de espécies que fazem parte da 
história do parque. O armazenamento é feito num carro 
de marca Jeep, por sinal um dos primeiros a ser usado por 
Mundjondjondjo.

Para evitar conflitos homem-animal, o Governo, atra-
vés da ANAC, iniciou o processo de vedação e retirada das 
famílias que viviam à volta do parque e as reassentou em 
zonas mais seguras, onde podem desenvolver as suas ac-
tividades de forma livre.

Ao todo, estima-se em mais de 170 famílias que foram 
retiradas da zona tampão, ou seja, das zonas proibidas 
para habitação ou prática de qualquer tipo de actividade 
para o seu sustento.

O grande Limpopo tem uma área de mais de 100 mil 
km2 e integra 5 parques nacionais, dos quais três são de 
Moçambique e os restantes dois são da África do Sul e 
Zimbabwe
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PROMETE JÚLIO PARRUQUE

Em Marracuene, Júlio Parrque inaugurou 
duas estâncias turísticas em Zintava e Machubo, 
na localidade de Macandza. Inaugurou igual-
mente um sistema privado de abastecimento de 
água, que vai beneficiar 5 mil famílias no 2° Bair-
ro Eduardo Mondlane, localidade de Matalana. O 
empreendimento, que foi concluído em um ano, 
custou 40 milhões de meticais.

  Parruque interagiu com a população local, 
que aproveitou a oportunidade para apresentar 
várias preocupações, entre elas a falta da rede 
eléctrica. Em resposta, o governante prometeu 
que "até 2024 todo o distrito de Marracuene terá 
energia eléctrica".

 Ainda em Marracuene, Júlio Parruque intera-
giu com funcionários da Saúde e da Educação, 
tendo oferecido 12 tablets para igual número de 
professores e 5 para 5 estudantes. Outros 352 
tablets foram entregues aos gestores da Edu-
cação. O material deverá ser usado no ensino à 
distância.

Já no bairro Mucise, localidade de Taúla, Par-
ruque realizou um comício popular e ouviu várias 
preocupações. Com 1686 habitantes, a localida-
de de Taúla tem duas escolas, uma secundária e 

Marracuene estará totalmente 
electrificado até 2024
O chefe do Conselho Executivo 

Provincial de Maputo, Júlio Par-
ruque, efectuou, na última sema-
na, uma visita de dois dias ao dis-

trito de Marracuene. No local, garantiu que 
até 2024, todo o distrito terá rede eléctrica.

Sementes foram recebidas pelo administrador Shafee Sidat

Mais água potável chega a Matalana

Texto: Dossiers & FactosD&F

outra de nível primário, mas ambas ficam distan-
tes da zona residencial, o que obriga os alunos a 

percorrerem longas distâncias.
Com vias de acesso degradadas, quando há 

registo de precipitação, o bairro fica inundado. 
Por isso, a população pediu ao Governo que abra 
valas de drenagem.

Na mesma localidade, o Governo provincial 
entregou insumos agrícolas, nomeadamente 300 
kg de milho, 70 gramas de semente de cebola, 70 
pacotes de semente de couve, 70 de alface e 70 
pacotes de sementes de tomate.

 
Entrega de 450 livros a EPC de Guava

O Governador da província de Maputo esca-
lou também a Escola Primária Completa de Gua-
va, na localidade de Michafutene, onde entregou 
450 livros. Os mesmos foram oferecidos pela Al-
cance Editores, em parceria com a Access Bank, e 
vão beneficiar mais de 6 mil alunos.

No seu discurso, o governador da província 
de Maputo disse que a oferta dos livros é um 
acto nobre, pois ajudará a capacitar os alunos. 
Parruque disse ainda que a sociedade precisa 
"retomar a leitura e ler mais", destacando que a 
continuidade e desenvolvimento educacional 
dependem de valores passados dos pais para os 
filhos.

Por sua vez, o representante do Access Bank, 
Alexandre Langa, referiu, em poucas palavras, 
que a parceria com a Alcance Editores visa de-
senvolver o sistema educativo, incutindo a litera-
tura nos alunos.
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GESTÃO DO FUNDO SOBERANO

Segundo um relatório divulgado pelo Movimen-
to Cívico sobre o Fundo Soberano, Moçambique é 
um dos países ricos em recursos minerais, sendo de 
destacar rubis, grafite, carvão mineral, hidrocarbo-
netos, entre outros, cuja exploração poderá resul-
tar em receitas necessárias para promover o desen-
volvimento socioeconómico do país a longo prazo.

As reservas do gás natural, na Bacia do Rovuma, 
colocam o país na 14ª posição na lista dos 20 paí-
ses com maiores reservas de gás natural no mun-
do e na 3ª posição em África, depois da Nigéria e 
Argélia, com reservas estimadas em 160 trilhões 
de pés cúbicos (Tcf ). O gás do Rovuma atraiu in-
vestimentos bilionários, entre eles o liderado pela 
Total Energies, na península de Afungi, tido como o 
maior investimento directo na África Subsaariana.

Estes investimentos têm potencial para trans-
formar a economia do país, através do aumento 
da geração de receitas, que por sua vez podem ser 
aplicadas em vários projectos de desenvolvimento, 
contribuindo para a geração de emprego e melho-
ria das condições de vida dos cidadãos.

O artigo 37 da Lei de Petróleos (Lei 20/2014 de 
18 de Agosto) preconiza a criação, pela Assembleia 
da República, de um mecanismo de gestão de re-

Sociedade Civil exige transparência
Membros da Sociedade Civil 

reuniram-se na terça-feira, na 
cidade de Inhambane, provín-
cia com o mesmo nome, com o 

objectivo de partilhar e discutir com vários 
actores da sociedade (Governo, assembleias 
provinciais, sector privado, academia, mé-
dia) a Declaração de Princípios sobre o Fun-
do Soberano para Moçambique. Na ocasião, 
exigiram transparência por parte do Gover-
no na gestão do referido fundo.

Germano Brujane, representante da KUWUKA

Eduardo Filipe, líder religioso

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

ceitas geradas pela exploração de recursos petrolí-
feros. Trata-se de um processo que é liderado pelo 
Banco de Moçambique, que elaborou uma propos-
ta técnica que foi publicamente apresentada em 

Outubro de 2020.
 
 Pede-se transparência
 
A Sociedade Civil, que procura ter uma partici-

pação activa no processo, exige que o Fundo Sobe-
rano seja gerido de forma transparente, inclusiva e 
transformadora da economia nacional.

 
Para aprimorar os seus conhecimentos sobre 

esta temática, a Sociedade Civil reuniu-se na última 
terça-feira, na cidade de Inhambane, com vários ac-
tores da sociedade (Governo, assembleias provin-
ciais, sector privado, academia e média), tendo par-
tilhado e discutido uma Declaração de Princípios.

Em entrevista ao Dossier Económico, os mem-
bros do movimento saudaram a ideia da criação 
desse instrumento importante de gestão.

Eduardo Filipe e Orlanda dos Santos, ambos lí-
deres religiosos residentes na cidade de Inhamba-
ne, entendem que o fundo vai contribuir na redu-
ção do custo de vida que o país enfrenta devido à 
guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porém, defendem 
ser necessário que o mesmo seja gerido de forma 
transparente e inclusivo, por forma a evitar que 
haja conflitos entre o Governo e as comunidades 
beneficiárias.

"Se for como nós estamos a sonhar, poderá tra-
zer os melhores momentos para a sociedade mo-
çambicana em termos de estradas, escolas e hospi-
tais. Também vai contribuir na redução do custo de 
vida que o país enfrenta", reconhece Eduardo Filipe.

"Onde há problema é na gerência desse fundo. 
Gere-se o quê? Para quem? Porque notamos que 
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Água da Namaacha doa livros ao Orfanato 
Madre Maria Clara
A Sociedade de Águas de Moçambi-

que (SAM), proprietária da mar-
ca Água da Namaacha, ofereceu 
mais de 15 mil títulos ao Orfanato 

Madre Maria Clara, na missão de São José de 
Lhanguene, cidade de Maputo.

Para além dos livros, a Sociedade de Águas de Moçam-
bique ofereceu também Água da Namaacha Júnior, com 
tampas coloridas e rótulos educativos, com o abecedário 
e a tabuada, transformando o momento numa enorme 
festa para as crianças internas na casa Madre Maria Clara.

A alegria esteve bem patente no rosto e nas atitudes 
das meninas mais pequenas, que quiseram registar o seu 
agradecimento à Água da Namaacha através de canções e 
de uma felicidade contagiante.

A Directora da Casa Maria Clara, Irmã Filipa, ao falar 
em nome da escola e da comunidade, salientou os vários 
apoios que têm recebido da Sociedade de Águas de Mo-
çambique (SAM), a nível da educação e cultura, como é 
este caso de oferta de livros, que serão distribuídos pela 
Missão de São José de Lhanguene, mas também pela Es-
cola Franciscana de Mumemo, em Marracuene, e pelo Ins-
tituto São José de Inhambane.

Acrescentou que a oferta para as crianças, docentes e 
comunidade local é um bom exemplo de compromisso da 
Água da Namaacha para com o bem-estar da comunidade 
e com o desenvolvimento global do país.

Em representação da Água da Namaacha, Bárbara 
Matsinha sublinhou a atitude e o compromisso que a sua 

Água da Namaacha reafirma o seu compromisso com a educação.

Texto: Аnаstácio Chirrute, em 
Inhаmbаne

D&F

empresa tem apresentado no apoio aos grupos mais ca-
rentes de crianças, jovens e idosos, na aposta na cultura, na 
educação, no desporto e na valorização da moçambicani-
dade e do orgulho nacional, agradecendo assim o apoio 
dos consumidores nacionais que, na sua esmagadora 
maioria, consideram a Água da Namaacha a melhor água 
mineral de Moçambique, possibilitando, desta forma, o 
incremento das acções de responsabilidade social da So-
ciedade de Águas de Moçambique.

Bárbara Matsinha afirmou que esta linha estratégica 
da Água da Namaacha é para continuar e reforçar cada vez 
mais, sendo que estão já programadas duas inaugurações 
de bibliotecas que deverão ocorrer até ao final do ano.

Por último, Bárbara Matsinha fez questão de recordar 
que a Água da Namaacha é a única marca de água mo-
çambicana certificada internacionalmente em qualidade 
com a ISO 22000, o que é mais um enorme motivo de or-
gulho para a empresa e para o país.

Orlanda dos Santos, líder religiosa

o nosso país ainda está num nível muito baixo, a 
pobreza é muito notória, mas tem este fundo que 
vem dos recursos minerais. A energia e o gás que 
produzimos localmente beneficiam outros países 
e os próprios moçambicanos continuam sofrendo", 
problematiza Orlanda dos Santos.

Por sua vez, a juventude defende a redução de 
poderes do Presidente da República, com vista a per-
mitir que os órgãos que vão fiscalizar o Fundo Sobe-
rano desenvolvam o seu trabalho de forma justa e 
transparente.

"Os princípios são bons, mas o que acontece é que 
temos uma grande concentração de poderes na figu-
ra do Presidente da República, no sentido de que é o 
Presidente quem nomeia o governador do Banco de 
Moçambique e o presidente do Tribunal Administra-
tivo, pessoas ligadas à gestão e fiscalização. Olhando 
para a realidade, isso pode criar alguns problemas”, 
disse o representante dos estudantes universitários 
em Inhambane

Agora, Germano Brujane, representante da KU-
WUKA, uma organização não-governamental, apon-
tou a necessidade de haver difusão de informação, 
sendo este, aliás, um dos propósitos do encontro da 
última terça-feira.

"Apesar de ter havido uma auscultação feita pelo 
Banco de Moçambique, achamos nós, como Socie-
dade Civil, que há espaço para outros intervenientes 
participarem deste processo. Fizemos esta ausculta-
ção paralela e como resultado disso produzimos uma 
Declaração de Princípios que achamos que devem 
nortear o processo de gestão deste fundo", disse.

De recordar que, com a descoberta de novos ja-
zigos de recursos naturais, prevê-se que a economia 
de Moçambique cresça na ordem de 9,3% entre 2024 
e 2033.



21SEGUNDA-FEIRA 04 de Julho de 2022 DOSSIERS & FACTOS DESPORTO

COM 21 MILHÕES DE METICAIS NO COFRE

FMV garante condições para estar no 
campeonato africano
Julho é um mês importante no calendá-

rio da Federação Moçambicana de Vo-
leibol (FMV), pois a selecção nacional 
estará na disputa do campeonato africa-

no. A FMV, que assume ter problemas de or-
dem financeira, garante ter já assegurado 21 
milhões de meticais para custear as despesas 
inerentes à participação do campeonato na-
cional no certame.

Como tem sido apanágio, estão a ser necessá-
rias verdadeiras engenharias financeiras para pôr 
o voleibol em andamento no país. Em tempos de 
crise, o aperto é ainda mais evidente.

Ainda assim, Mohamed Valá, o homem forte 
da modalidade em Moçambique, garante o cum-
primento de um dos grandes objectivos: a partici-
pação das selecções nacionais em provas continen-
tais, marcadas para o presente mês.

Apesar dessa boa notícia, salienta que, se hou-
vesse mais apoios, o vólei era capaz de voos ainda 
mais altos. "O grande problema é a falta de dinhei-
ro. O vólei, se tiver o valor que algumas modalida-
des têm, provenientes de multinacionais, partici-
paria de mais competições e teríamos a experiência 
que futuramente nos traria mais glórias”, disse.

De resto, a questão do apoio é central na saúde 
do desporto moçambicano e deve merecer refle-
xão do Governo, defende a fonte, que alerta para 
o risco de se chamar incompetentes a pessoas que 
fazem um esforço “acima do normal” para porem 
as modalidades em andamento.

Valá está ciente das dificuldades do país, agra-
vadas pela pandemia da Covid-19, que quase tudo 
paralisou. Por isso mesmo, defende ser importante 
pensar em outros mecanismos de angariar fundos 
para o desporto. Seja como for, o Estado desempe-
nhará sempre um papel de relevo.

"É importante o Governo também fazer uma 
engenharia. Por exemplo, pude perceber como 
o Governo da Argentina apoia o desporto. Eles 
disseram que tiram uma percentagem das telefo-
nias móveis e o valor  é alocado para o desporto”, 
anotou.

 
Prosseguindo, referiu que na África do Sul, o 

Governo tira a percentagem das casas de apostas 
desportivas, uma experiência que considera que 
pode ser replicada em Moçambique, o que, na sua 
perspectiva, traria mais competitividade e, por 
consequência, mais resultados.

“Não gostaríamos de estar na pele de quem gere 
o Fundo de Promoção Desportiva, que tem mui-
tos filhos e tem pouco para dar. O que fazemos é 
agradecer o pouco que nos dão”, afirmou a fonte, 
lamentando o facto de a FVM ainda não ter parcei-
ros que garantem financiamento mensal.

"Nós gostaríamos de ter patrocinadores perma-
nentes, que garantirão a sustentabilidade e mate-

rialização das nossas actividades, e vamos lutando 
para se materializar. Por isso, mantemos contacto 
com as outras federações, com vista a suprir o nos-
so défice. Neste momento, temos o suficiente para 

termos os nossos atletas a treinarem na selecção 
nacional com regularidade, mas para participar 
em provas, devemos contar com  apoios de outros 
intervenientes”, assinalou.

Mohamed Valá, presidente da FMV

Texto: Dossiers & FactosD&F

“Não gostaríamos de estar na 
pele de quem gere o Fundo de 

Promoção Desportiva, que tem mui-
tos filhos e tem pouco para dar. O que 
fazemos é agradecer o pouco que nos 
dão.”
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Sorria, isto é terapia grátis!

ALVOS

• Sorria, isto é terapia 
gratis!
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O GLORIOSO PERCURSO DE MAPFARA

Foi no decurso da exposição sobre “resiliência” na 
Fundação Fernando Leite Couto que encontrámos 
Mapfara, um dos ícones das artes no país. Coleccio-
nador de galardões, recorda ter tido uma infância 
normal, como a de muitas crianças. Mas a sua vida 
adulta está longe de ser normal, até pelo seu talento 
incomum.

 Dossiers & Factos (D&F): Quando começa con-
cretamente a dedicar-se às artes?

Mapfara (M): Começo a dedicar-me em 1999. A 
partir de 2000, começo com participações em colec-
tivas de artes plásticas e num projecto de uma asso-
ciação de que fazia parte, onde tive a minha iniciação 
artística. 

D&F: Algum mestre que te tenha influenciado?
M: Tive um pouco de espontaneidade. Natural-

mente, no meio em que estamos pode haver uma e 
outra influência. Mas sempre há uma criatividade que 
vem dentro de si, porque no meio disso pode se des-
cobrir que havia algo que o outro fazia e cujo valor 
não se considerava. Isso implica, em algum momen-
to, que terá um pouco de auto-avaliação daquilo que 
queres e onde queres chegar. Mas graças a Deus as 
coisas estão a decorrer normalmente.

 D&F: Qual é a técnica ou estilo do teu trabalho?

“Meu trabalho está espalhado 
mundialmente”

Vencedor de mais de cinco pré-
mios, considera-se um ícone das 
artes plásticas no país. Aliás, foi 
um dos primeiros artistas mo-

çambicanos a ganhar o prémio da Com-
monwealth, o que lhe valeu estadia na Aus-
trália por um período de um ano. Sem falsas 
modéstias, Mapfara garante que o seu traba-
lho artístico está “espalhado mundialmen-
te”.

Mapfara – Artista plástico

Texto de Albino MahumanaD&F

M: Tenho o barro como base, que é a cerâmica. Mas 
tenho pesquisado vários materiais ao longo do tempo 

e tento colectar mais ma-
teriais. O trabalho está 
em curso. Trata-se de um 
trabalho investigativo 
que leva tempo e que, 
no seu momento, vai ser 
revelado.

  D&F: Quais são os 
temas que abordas?

M: Estão relacio-
nados com aquilo que 
sinto, que vejo, que me 
rodeia. Acima de tudo, o 
factor humanização en-
tre o ser humano e o ser 
animal. Há uma interliga-
ção tão legível que impli-
ca o homem e o animal.

 D&F: Vimos mulhe-
res retratadas semi-
-nuas nas tuas obras. 
É algum tipo de men-
sagem específica que 
pretendes transmitir?

  M: Isso é a concep-
ção de quem vê a obra. 
Tu podes olhar uma mu-

lher nua ou vestida. Isso tem a ver com a forma de ver.

 “Há boas tendências nas artes no país”
 
D&F: Que avaliação faz das artes plásticas 

moçambicanas?
M: Há uma boa tendência das artes, também há 

uma má tendência, pois é natural que isso aconteça. 
Tem a ver com a época e princípios de cada um. Ago-
ra não saberia dizer em concreto, mas tudo precisa de 
uma revisão. Cada um tem o princípio do seu percurso 
no caminho que segue. São trinta milhões de habitan-
tes em Moçambique, mas cada um tem a sua vida, in-
dependentemente da profissão que está a seguir.

  D&F: Algum prémio ganho ao longo da sua 
carreira?

M: Prémios, assim como distinções, realmente sur-
giram e foram vários. Tenho uma média de cinco (5) 
e um deles é internacional. Participei num concurso 
internacional da Commonwealth. Fui um dos primei-
ros moçambicanos a ganhar esse prémio. Ganhei esse 
prémio e deu-me uma estadia em uma residência ar-
tística na Austrália. Fiquei lá por um período de um 
ano e foi uma boa experiência para mim. E vai surgin-
do uma e outra viagem. O meu trabalho está espalha-
do mundialmente.

 D&F: Algum projecto em manga?
M: Projectos são vários, prefiro que as coisas acon-

teçam e vai se ver lá.



Agosto em Angola, a diretora do depar-
tamento africano da Eurásia, Sridharan 
Pillay, e a investigadora Jeanne Ramier 
escrevem que, "se for eleito", concluem, 
"João Lourenço terá provavelmente de 
aumentar o foco na melhoria das con-
dições sociais, especialmente se o resul-
tado for decepcionante na eleição, ao 
mesmo tempo que terá de manter os 
compromissos assumidos com o Fundo 
Monetário Internacional, como remover 
os subsídios".

Na análise às eleições, as investiga-
doras escrevem que "o apelo do parti-
do no poder, largamente alicerçado no 
papel histórico da luta de libertação e 
da guerra civil, está a desvanecer-se, já 
que os eleitores mais jovens, que não vi-
veram a guerra e são indiferentes a esta 
narrativa, estão mais preocupados com 
a educação, o desemprego, a falta de 
oportunidades económicas e os cuida-
dos de saúde”. DW

Anúncio publicitário
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INTERNACIONAL
Sondagem dá “vitória 
estreita” ao MPLA

"As eleições de 2022 vão provavel-
mente ser as mais disputadas desde que 
o país se tornou independente, devido 
aos danos reputacionais ao Movimen-
to Popular de Libertação de Angola 
(MPLA), bem como à periclitante cam-
panha anticorrupção e ao progresso 
lento das reformas lançadas por João 
Lourenço", escrevem os analistas da 
consultora Eurasia.

Numa análise sobre as eleições de 

 Disputa está renhida entre MPLA e UNITA (Ivairs)

ELEIÇÕES EM ANGOLA

Consultora Eurasia con-
sidera que o MPLA vai 
vencer as eleições de 
Agosto em Angola, 

mas pela margem mais peque-
na de sempre, levando João 
Lourenço a ter de apostar na 
melhoria das condições sociais 
dos angolanos.

É obrigatório falar inglês?

Sufoco

Justiça pelas próprias 
mãos

Livro da sexta classe

Anda um debate esquisito à volta da 
língua inglesa e dos nossos dirigentes. 
Tudo porque a nossa ministra dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação 
expressou-se em português na sede 
da ONU, o que gerou debate à volta do 
assunto, com muitos a considerarem 
que os dirigentes devem falar esta 
língua. Para Garganta, esse debate é 
ridículo quando a nossa língua oficial 

Sufoco é o que vai passar a 
população com as últimas subidas 
dos combustíveis. Sufoco porque esta 
subida gera o efeito cascata, isto é, sobe 
o combustível, sobe o transporte, o 
que limita a capacidade de as pessoas 
movimentarem-se. Ainda na mesma 

Agentes da Lei e Ordem foram 
mortos de forma macabra lá para as 
bandas de Maluana. Foram espancados 
e enterrados vivos. Ao que se diz, 
estavam a roubar gado e foram logo 
sentenciados pela fúria popular. Alguns 
factos saltam à vista de Garganta. O 
primeiro é o facto de termos populações 
que já não confiam nas autoridades, daí 
até terem que recorrer à justiça pelas 
próprias mãos. É normal ouvirmos que 
um membro das FDS alugou arma para 
um malfeitor fazer os seus assaltos, 
ou que agentes da Lei e Ordem estão 

Ainda sobre o “beef" dos livros 
escolares, Garganta ficou espantado 
com a declaração da editora escolhida, 
que alega que não tem culpa nenhuma 
no assunto, porque, segundo ela, não 
autorizou nada. Ou melhor, ela foi 
contratada, sim, mas também contratou 
pessoas. Sinceramente, alguém 

é a portuguesa. Já vimos na ONU, por 
exemplo, representantes de algumas 
delegações entrando na sala magna 
com peles de animais tapando o 
corpo, outros escutando Bob Marley; 
os certinhos, correctos, somos nós. Da 
próxima, Excia, manda fumar e faça o 
seu “spitx" em Changana ou Nyanja. 
Vergonha mesmo é não falar línguas 
nacionais. O resto é resto.

linha, e porque os agentes económicos 
precisam do transporte para 
dinamizarem a sua actividade, todos os 
produtos acabam afectados por estas 
subidas, encarecendo drasticamente 
o custo de vida, uma vez que o salário 
continua estático.

envolvidos neste ou naquele rapto, e 
tantos outros tipos de crimes. Enfim, 
fica claro que há muito trabalho a se 
fazer dentro da corporação de forma 
a recuperar-se alguns valores que se 
perderam algures. Mas também, há 
que condenar a atitude da população, 
sobretudo o facto de não ter havido 
ninguém com bom senso no sentido 
de evitar o sucedido. Parece-me que 
a intolerância hoje está em todas 
esferas sociais, e, ao que se depreende, 
caminhamos de forma galopante para o 
caos social.

anda a brincar com a inteligência dos 
moçambicanos. Essa forma de fugir das 
suas responsabilidades é “quale"? No 
mínimo, esta editora devia perder a sua 
licença que lhe dá o direito de trabalhar 
aqui no nosso solo pátrio, para que vá 
burlar em outras bandas, mas que só 
saiam depois de uns bons chambocos.
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