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Na última semana, 
acompanhamos com tris-
teza o que aconteceu com 
o treinador de atletismo 
Alberto Lário, que chegou 
a ser detido por estar em 
Moçambique em situação 
ilegal.

Curioso é que a sua ilega-
lidade foi descoberta de-
pois de fazer duras críticas 
à maneira como está a ser 
gerido o Parque dos Con-
tinuadores. Em particular, 
criticava a realização de 
concertos no local, o que 
danifica a infraestrutura.

Parece-nos claro que 
houve uma tentativa de 
"cancelamento" do técni-
co, numa atitude verda-
deiramente cobarde. Al-
berto Lário é muito amado 
pela família do atletismo, 
graças ao que faz pela mo-
dalidade. É até provável 
que faça mais do que os 
que foram eleitos para di-
rigirem a federação, e isso 
diz muito da sua utilidade.

glorioso, Machanguana e 
Tico-Tico promovem ini-
ciativas importantes para 
o crescimento do basque-
tebol e futebol e, em qual-
quer país minimamente 
sério mereceriam, com 
certeza, a confiança da fa-
mília do desporto.

Mas aqui é diferente. Os 
bons são combatidos fe-
rozmente, como se nos fi-
zessem mal. O plano pare-
ce ser o de afastar os que 
mais trabalham e mais se 
empenham.

Trata-se de uma verda-
deira cruzada contra a ex-
celência, o que é lamen-
tável. O que aqui se disse 
sobre Lário, Tico-Tico e Cla-
risse Machanguana é apli-
cável aos heróis do karate 
e de outras modalidades 
que tanto nos dignificam, 
mas que infelizmente são 
relegadas a uma situação 
de irrelevância. Somos as-
sim, infelizmente!
serodiotouo@gmail.com

Os Lários de outras pa-
ragens até são aliciados 
para terem nacionalidade 
de modo a representarem 
a nação, como sucedeu 
há pouco com Inak Willia-
ms no Gana. Mas aqui Lá-
rio é perseguido por ser 
competente.

Não é, infelizmente, 
nada que nos espante. 
Estamos acostumados a 
ver, neste país, verdadei-
ros craques a serem en-
costados. Aconteceu com 
a candidatura de Lurdes 
Mutola nessa mesma Fe-
deração Moçambicana de 
Atletismo, mas há outros 
casos.

Lembremo-nos também 
que Clarisse Machangua-
na perdeu as eleições de 
forma copiosa na Federa-
ção Moçambicana de Bas-
quetebol, tendo aconteci-
do o mesmo com Tico-Tico 
na Federação Moçambica-
na de Futebol.

Para lá do seu passado 
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“Mercado de medicamentos está 
descontrolado”

MARGENS DE LUCRO SÃO ALTÍSSIMAS, DIZ O EPIDEMIOLOGISTA

O epidemiologista Avertino Bar-
reto louva o esforço que o Go-
verno está a fazer para valori-
zar os profissionais da Função 

Pública através da Tabela Salarial Única 
(TSU). Mas, olhando especificamente 
para o sector que domina, a Saúde, con-
sidera que o incremento salarial pouco 
resolve, dado que há problemas estru-
turantes. Para Barreto, é preciso refor-
çar o orçamento destinado a esta área, 
por forma a evitar, por exemplo, que 
hospitais fiquem sem medicamentos, 
obrigando a que as pessoas tenham de 
recorrer às farmácias privadas, que têm, 
na opinião da fonte, margens de lucro 
“altíssimas”. De resto, propõe regulação 
do mercado de medicamentos, um sec-
tor que diz estar descontrolado.

D&F: A Tabela Salarial Única (TSU) poderá 
ajudar na melhoria das condições financei-
ras dos funcionários públicos. Como é que a 
classe dos médicos olha para esta iniciativa 
do Governo?

A.B: O tema dos últimos dias é a nova tabe-
la salarial. Infelizmente são decisões que não 
resolvem o problema da saúde. Vai ajudar um 
bocado a dignificar a vida do médico, a vida do 
pessoal da saúde que diariamente luta para que 
as pessoas possam viver com qualidade de vida. 
Vai-se melhorar o salário, mas não vejo nenhu-
ma decisão para melhorar as condições das nos-
sas unidades hospitalares. Temos médicos que 
trabalham muitas vezes com falta de meios de 
diagnóstico, com falta de medicamentos para 
resolver problemas. Além disso, são muitas ho-
ras de serviço a que estão sujeitos por semana. E 
é frustrante para quem quer garantir a saúde ter 
essas dificuldades. As pessoas vão com proble-

mas de saúde com uma ansiedade muito grande 
de poder resolver os seus problemas e grande 
parte das vezes a receita que o médico dá as 
unidades públicas não satisfazem, o que obriga 
as pessoas a recorrerem às farmácias privadas, 
onde, digo eu, é gritante o custo dos medica-
mentos que as pessoas estão sujeitas a pagar.

D&F: por quê acha ser gritante o custo de 
medicamentos nas farmácias privadas?

A.B: Digo que é gritante porque toda esta 
unidade farmacêutica privada está a ter lucros 
tremendos em detrimento de uma atenção con-
digna às pessoas doentes. Temos exemplos de 
pessoas que vão às farmácias e não têm dinhei-
ro para levantar na totalidade os medicamen-
tos ou aquilo que deviam tomar. Muitas vezes 
compram meia dúzia de medicamentos que, de 
certa forma, não resolve nada e, eventualmente, 
vai agravar o estado de saúde. Por isso, volto a 
dizer, é uma mais-valia que, pela primeira vez, 
se esteja a tentar dar um salário mais justo aos 
funcionários públicos, mas é uma solução sim-
ples que não vai resolver os problemas da saú-
de. O que também deveria ser feito é melhorar 
o orçamento do funcionamento das unidades 
sanitárias, desde o nível periférico até ao mais 
alto, para garantir que um doente seja comple-
tamente observado e tratado. Não é só dizer que 
vimos tantos milhares de doentes, mas ninguém 
diz quantos deles foram incorrectamente tra-
tados pela inexistência de um serviço público 
merecido.

Texto: Quelto JaneiroD&F

O sector privado importa 
com o apoio do Governo por se 
tratar de medicamentos, mas 
depois impõe valores para ter 
lucros tremendos

Avertino Barreto - Especialista em Saúde Pública
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D&F: Falou da falta de medicamentos nas 
unidades hospitalares para fazer face às re-
ceitas que recebem dos médicos. Como é fei-
ta a alocação de fármacos, sobretudo nas far-
mácias públicas?

A.B: Toda a importação que o Estado faz dos 
medicamentos é em função das doenças que 
existem no país. O problema é que, a quanti-
dade dos recursos financeiros não chega nem 
para tratar 20% dos doentes condignamente. 
Em situações em que surge uma nova doença, o 
Ministério da Saúde tem mecanismos de impor-
tações de emergência para doenças imprevis-
tas. Só que, muitas vezes, os actos burocráticos 
levam tanto tempo e, quando se resolve, o pro-
blema já passou. O que tem acontecido é que 
aqueles medicamentos que o Estado deveria 
ter, sobretudo nos hospitais provinciais e cen-
trais, não têm. E as pessoas recorrem ao sector 
privado.

D&F: Como é possível o sector privado ter 
medicamentos que o Ministério da Saúde 
não consegue ter nas unidades sanitárias? 

A.B: Eles têm mecanismo de importação mui-
to rápido, mas apesar de toda esta agilidade, 
o doente, muitas vezes, não tem dinheiro para 
pagar devido ao custo elevado, e a situação 
permanece. Quando o médico passa a receita, 
significa que o doente precisa daquele fárma-
co para estar saudável, mas o mesmo paciente 
sente-se obrigado a recorrer ao sector priva-
do, onde, em princípio, os remédios podem ser 

mais caros. E comparativamente com os outros 
países, o custo é dez vezes mais. E eu pergunto, 
é neste aspecto que o Estado deveria intervir? 
Já tivemos uma empresa estatal, a MEDIMOC, 
que garantia com regularidade o abastecimento 
de medicamentos e a custos muito mais baixos 
do que agora em que está tudo completamente 
descontrolado e a margem de lucro é altíssima. 
Sabemos que, ao importar medicamentos, o 
imposto que se paga é reduzido, porque o pro-
duto é destinado para a saúde. O sector privado 
importa com apoio do Governo por se tratar de 
medicamentos, mas depois impõe valores para 
ter lucros tremendos. Como consequência, o 
sector público, que deveria ter mais investimen-
tos para garantir que se resolvam os problemas 
da maioria da população, é carenciado perma-
nente de muitos artigos médicos.

D&F: Neste sentido, quais são os medica-
mentos mais roubados?

A.B: Os medicamentos mais roubados são 
os que mais falta fazem. Os medicamentos que 
fornecem aos doentes são insuficientes e não 
curam, mas fazem crer às pessoas que curam. 
Criminalmente estão a enriquecer e o pouco 
que têm nos hospitais é roubado. Praticamente 
é um ciclo vicioso. Nos primeiros 15 a 20 anos, 
após a independência, ninguém se queixava da 
falta de medicamentos.

 
 Governantes não confiam no sistema de 

saúde que temos

D&F: Dá para confiar no siste-
ma de saúde que temos?

A.B: A maior parte das pessoas 
que vive bem tem os filhos a es-
tudarem fora porque os próprios 
não acreditam na educação que 
temos. Quando estão doentes, 
vão se tratar fora porque eles pró-
prios não acreditam no sistema 
de saúde. Mas tivemos uma lição 
com a Covid-19. Quando come-
çou a pandemia, não podiam sair. 
Os filhos já não podiam regressar, 
as aulas pararam, mas tinham di-
nheiro. No mesmo período, os 
hospitais estavam cheios. Tudo 
isso para dizer que o investimento 
na saúde e na educação não se faz 
porque não há vontade política 
para o fazer.

 
Sem mudanças, continuaremos 

a viver de ajuda externa

D&F: Que medidas sugere 
para evitar o roubo e escassez 
de medicamentos nas unidades 
sanitárias?

A.B: Deveríamos criar empre-
sas que respeitem as condições 
de saúde das pessoas. O Governo 
deveria apoiar ainda mais. Samora 
Machel, uns anos após a indepen-
dência, chamou atenção e provou 
que temos uma terra rica. Entre-
tanto, ou damos um salto muito 
sério naquilo que queremos para 
o futuro do país, ou então vamos 
continuar a viver com as migalhas 
que o FMI ou o Banco Mundial es-

tão a dar. Os apoios que temos do FMI, Banco 
Mundial e outras ajudas em nada vão desenvol-
ver o país. Depois se fala que já demos tantos 
milhões para a malária. O que falta de facto para 
controlarmos a malária? Depois teremos as ONG 
's para seguirem com projectos porque nós não 
nos dão dinheiro para isso. Ou seja, estamos a 
dar emprego aos desempregados estrangeiros. 
O moçambicano continua sendo servente dos 
outros. Os estrangeiros quando vêm aqui, rece-
bem salários cinco vezes superiores. Se olhar-
mos a gestão económica feita no país, devemos 
questionar por que não há dinheiro para o resto 
das coisas que ainda faltam para a população. 
Ou seja, por que não há dinheiro suficiente para 
a saúde, para educação e outros sectores?

 D&F: E qual seria a sua resposta?
A.B: É uma estratégia política de mau gosto. É 

uma estratégia que condena e está a condenar 
todos os países africanos. A condenação surge 
por parte de quem dirige o país, os que tomam 
decisões para que as coisas funcionem desta 
maneira. A única comparticipação do cidadão 
é no processo das eleições para votar. E repito, 
se não fosse a Covid-19, não entenderíamos o 
quão frágeis estão a saúde e a educação. Foram 
afectados não por ter parado tudo, mas sim por-
que todo o comércio parou e nós importamos 
tudo. A solução para acabar com tudo isso é a 
honestidade. Não querermos viver bem à custa 
dos outros.  

Barreto é membro da Comissão Científica criada no âmbito da Covid-19
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RAUL DOMINGOS REJEITA ESTAR COOPTADO E PROMETE

Raul Domingos, presidente do 
Partido para Paz, Democracia e 
Desenvolvimento (PDD), foi re-
centemente nomeado pelo Pre-

sidente da República (PR), Filipe Nyusi, 
para o cargo de embaixador permanen-
te de Moçambique junto à Santa Sé. Em 
conversa com o Dossiers & Factos, Do-
mingos manifestou espanto face ao in-
teresse que a informação está a causar 
na sociedade moçambicana, ao mes-
mo tempo que rejeitou notícias da sua 
˝morte˝ como homem da oposição.

A notícia caiu que nem uma “bomba” nas li-
des políticas do país, de tal forma que suscita 
muitas interpretações. Algumas de discórdia 
e outras concordantes. Há uma franja que de-
fende que a nomeação de Raul Domingos é 
uma forma de enfraquecer a oposição. Por ou-
tro lado, há quem veja um gesto de inclusão.

  O negociador-chefe do Acordo Geral de 
Paz de 1992, pela Resistência Nacional Mo-
çambicana (Renamo), enquadra-se no segun-
do grupo e não vê nada de estranho na sua 
nomeação. “É uma questão de inclusão ou de 
despartidarização. O Estado, as Forças Arma-
das, a Polícia, o SISE, as representações diplo-
máticas são missões de Estado. Não são mis-
sões partidárias˝, lembra o antigo número dois 
da Renamo, rejeitando qualquer possibilidade 
de cooptação.

 De resto, garante que o seu PDD não se re-
sume a ele e que vai continuar vivo. ˝Vamos fa-
zer um trabalho dentro do partido, no sentido 
de haver uma substituição da minha pessoa”, 
afirmou, antes de prometer que o PPD far-se-á 
às corridas eleitorais que se avizinham e terá 
candidatos ˝à altura˝.

 
˝Nunca vi tanto interesse numa nomeação˝
 
Raul Domingos, que acredita que o seu pas-

sado como negociador-chefe do AGP foi de-
terminante para que a escolha recaísse sobre 
si, diz ter avaliado ˝os prós e contras˝ antes de 
aceitar o convite que lhe foi formulado pelo 
Presidente da República.

 Decidiu aceitar, convicto de que “a posição 
do PDD, como oposição não está beliscada˝. 
Refere que não é dono do partido e que criou 
o mesmo dentro de uma perspectiva de luta 
política. Em relação aos vários comentários 
que sugerem que a sua nomeação enquadra-
-se numa estratégia de enfraquecimento da 
oposição, Domingos reage dizendo que ˝fa-
zem análises sem aprofundar˝, e ironiza:

 “Nunca vi tanto interesse da comunicação 
social numa indicação de um embaixador 
como desta vez˝, disse o líder do PDD, acres-
centando que ˝é preciso perceber a dinâmica 
à volta disto”.

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

D&F

Raul Domingos, presidente do PDD

˝PDD vai concorrer às eleições˝

 “Nunca vi tanto inte-
resse da comunicação 

social numa indicação de 
um embaixador como des-
ta vez˝
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Renamo precisa de um refreshment 
em Inhambane

DIZ EX-CANDIDATO A GOVERNADOR

Numa altura em que o país cami-
nha rumo às eleições autárqui-
cas, em 2023, e legislativas e 
presidenciais, em 2024, Daniel 

Machamale, membro sénior do partido 
Renamo na província de Inhambane e 
actualmente segundo vice-presidente 
na Assembleia Provincial, critica o pro-
cesso de descentralização já em curso 
desde as últimas eleições gerais realiza-
das em 2019, por entender que foi mal 
implementado com o intuito de preju-
dicar a oposição. Em relação ao ambien-
te que se vive no seu partido há vários 
meses, a fonte considera que deriva da 
alegada arrogância e falta de comuni-
cação por parte da direcção do partido. 
Por isso, sugere mexidas da base até ao 
topo.

Moçambique é um dos poucos países de África 
com um processo de descentralização tão ousado. 
Nas últimas eleições, realizadas em 2019, foram pela 
primeira vez eleitos os governadores provinciais.

Ainda assim, há quem não esteja satisfeito com 
o rumo do processo. É o caso de Daniel Machamale, 
membro da Renamo e segundo vice-presidente da 
Assembleia Provincial de Inhambane. Machamale en-
tende que a FRELIMO enganou os moçambicanos ao 
introduzir uma segunda figura, que nem sequer foi 
eleita, para governar as províncias, uma clara alusão 
aos secretários de Estado.

  "Se se lembram, nós pensávamos que teríamos 
eleições dos governadores. De facto, houve eleições 
dos governadores, mas em contrapartida é colocado 
alguém para criar sombra, aquilo foi uma estratégia 
que o partido no poder encontrou porque pensou 
que a maior parte das províncias do centro e norte 
poderiam cair nas mãos da oposição, mas foi tudo ao 
contrário˝, explica.

O segundo argumento prende-se com as eleições 
das Assembleias Distritais, em torno das quais o Pre-
sidente da República pediu reflexão. Para Daniel Ma-
chamale, trata-se de mais uma manobra.

˝Por mais que se criem novas autarquias locais, as 
eleições distritais devem por norma acontecer, por-
que vão ajudar a catapultar o desenvolvimento local, 
mas ao mesmo tempo vão evitar aqueles casos em 
que um distrito seja dirigido por alguém que nem se-
quer é nativo ou conhece os problemas que a popula-
ção enfrenta dia após dia˝.

 
 Há pessoas que me querem ofuscar

O partido Renamo, a nível da província de Inham-
bane, vive, há vários meses, um ambiente interno des-
crito como conturbado, devido à falta de união entre 
os membros. Há até indicações de que estará a per-
der muitos membros, alegadamente por se sentirem 
excluídos.

O próprio Daniel Machamale é visto como prova 

clara de descontentamento, mesmo porque, desde as 
últimas eleições, em que concorreu ao cargo de go-
vernador da província de Inhambane, poucas vezes 
foi visto a participar das reuniões do partido. Questio-
nado sobre o seu ˝desaparecimento˝, respondeu nos 
seguintes termos:

˝Estou aqui mesmo na província de Inhambane. Só 
que agora as coisas não são como eram antes, quan-
do podia aparecer aqui e acolá. Tendem a ser muito 
apertadas, mas eu penso que é um assunto que po-
demos ultrapassar internamente ao nível do partido. 
De facto, estamos meio apagados, mas como se avizi-
nha o processo eleitoral, quero acreditar que as coisas 
vão melhorar˝, explicou a fonte, que diz haver pessoas 
dentro do partido que se sentem incomodadas com o 
trabalho que tem vindo a desenvolver, mas também 
com a sua frontalidade.

Ainda sobre a vida interna do partido na província, 
a fonte lamentou que haja membros que estão há 
mais de 10 anos a ocupar cargos de chefia, facto que, 
na sua opinião, está na origem de conflitos internos.

Na percepção da fonte, os mais velhos não querem 
ouvir as ideias dos mais novos porque pensam que os 
jovens querem usurpar os cargos. Perante este cená-

rio, diz preferir resguardar-se.
 ˝Eu sou jovem. Existem dentro do partido pessoas 

mais crescidas e com experiências, não sou eu que 
vou mudar um quadro, só posso lamentar. É por isso, 
talvez, que estou um pouco apagado˝.

Ossufo Momade é aglutinador

A fonte teceu rasgados elogios ao actual presiden-
te da Renamo, que diz estar a fazer um trabalho po-
sitivo. ˝Ossufo Momade é um presidente aglutinador, 
ele aglutina todos nós", afirma, antes de pedir que in-
tervenha em Inhambane, onde defende mexidas da 
base ao topo. 

Temos que fazer mexidas da própria estrutura do 
partido, fez-se pouco de lá para cá. Temos aqui dele-
gados distritais que estão há mais de 10 anos no po-
der, é inconcebível. Essas pessoas já se habituaram à 
casa, então significa que o partido precisa de um re-
fresment aqui na província de Inhambane˝

˝Há delegados que estão muito relaxados, que 
pensam que o partido já é deles. Não estou a dizer 
que eles devem ser escorraçados, não, apenas estou a 
dizer que deve haver algumas mexidas˝, insistiu.

Texto: Anastácio Chirrute em 
Inhambane

D&F

Daniel Machamale, membro sénior da Renamo



7SEGUNDA-FEIRA 25 de Julho de 2022 DOSSIERS & FACTOS OPINIÃO

Anúncio publicitário

Definir a essência de um ser hu-
mano é muito mais que analisá-lo 
pelo sorrir, andar ou pelo que diz (às 
vezes) – o que me remete a repen-
sar na sua própria criação. Não me 
vou alongar na discussão de que “o 
homem vem das mãos de Deus” ou 
mesmo que “o nada nunca existiu”. O 
ponto importante no meio de tanta 
discussão é que o Homem existe e ele 
vai se metamorfoseando a cada dia 
que passa. Vai se tornando cada vez 
mais camaleão (difícil de distinguir 
a sua “cor” verdadeira) e ao mesmo 
tempo mostrando que é, por nature-
za, um ser insaciável ou insatisfeito.

Acredito que, particularmente, 
nós, os países em via de desenvol-
vimento, precisamos de remodelar 
a nossa perspectiva de vida, seja ela 
política, económica ou social, por 
forma a perceber o impacto das ati-
tudes que vamos tomando e as conse-
quências das decisões que tomamos 
num futuro próximo. O nosso erro, 
neste caso, é pensarmos previamente 
no presente e nos limitarmos em vi-
ver o hoje sem pensar que o amanhã 
precisa de ser preparado.

Lutar por uma causa, seja ela hu-
manitária, político-social, etc, signi-
fica muito mais que lutar por nossos 
direitos, porque é, ao mesmo tempo, 
uma demonstração de interesse em 
fazer com que os próximos não so-
fram tantas represálias ou injustiças 

por fazerem parte de uma socieda-
de. Tais “represálias” que podem ser 
vistas no contexto de guerras raciais, 
xenofobias, guerras étnicas, religio-
sas e preconceitos.

Este pensamento faz-me remontar 
a ideia de que o ser humano limita-se 
de viver a sua plena liberdade quando 
ele decide viver em sociedade. Porém, 
a sociedade é, ao mesmo tempo, num 
sentido (contraditório), um “elemen-
to” que fortifica a essência de um ser. 
Poderia dizer que a sociedade é um 
mal necessário? Não sei. Na verdade, 
não me posso colocar a pensar nisso 
agora. É preciso, sim, perspectivar 
um futuro olhando para aquilo que 
se faz, que se reporta e que vivemos 
a cada dia: essa sim é a fórmula para 
perceber o que vem pelos próximos 
tempos.

O ponto essencial de debate é exac-
tamente o surto contínuo e frequente 
de diversos atropelos de liberdades 
individuais ou ainda contenciosos 
que põem em causa o desenvolvi-
mento dos estados. É possível falar-
mos agora da guerra intra-estados 
(dentro dos estados) como forma de 
retrocesso do desenvolvimento sus-
tentável? Óbvio que sim, vivemos 
num cenário em que o diálogo é um 
pacote comprado em tempos de lim-
par os lábios já avermelhados de tan-
to comer carnes. O diálogo deixou de 
ser um elemento fulcral para a essên-

cia de definição de um estado e suas 
prioridades.

É preciso perceber que, quando 
falo de “Do humanismo ao reptilismo 
feroz” pretendo problematizar (pro-
blematizando) a questão de guerras 
inventadas para justificar determi-
nadas atitudes, “programadas” como 
“soluções” para tais atitudes previs-
tas. Ou seja, vivemos um cenário em 
que a guerra não pode ser vista sim-
plesmente no contexto arma contra 
arma. Precisamos, sim, de perceber a 
guerra no conflito psicológico.

Nos últimos tempos, as guerras 
que mais me amedrontam não são as 
guerras armas contra armas, mas sim 
guerras ideológicas, guerras psicoló-
gicas. É inquestionável que o que vai 
parar as guerras não são as armas, 
mas sim mentes produtivas, capazes 
de criar pensamentos sustentáveis e 
inovadores, perspectivando sempre 
um futuro mais cómodo.

Coloco-me a falar da guerra psico-
lógica porque é dessa forma que fa-
cilmente se abatem batalhões, exérci-
tos ou legiões, assim como a crença 
numa sociedade que facilmente crê 
no que ouve e vê. A estratégia de ba-
talha é muito fácil de entender quan-
do lemos Sun Tzu (In “A arte da guer-
ra”), que nos diz que precisamos de 
transformar o medo em coragem para 
derrotar o inimigo, mas no contexto 
actual vivemos num outro cenário.

Do humanismo ao reptilismo feroz: “A bala não 
escolhe a vítima, mas o atirador sim”

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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 A educação passa intrinseca-
mente pela observação de aspectos bá-
sicos que contribuem para a mudança 
de mentalidade e crescimento saudável 
de uma criança. Numa sociedade em 
que se requer mudanças urgentes, in-
vestir em técnicas de estudo basilar é 
fundamental.

A criação de técnicas de estudo es-
peciais para a educação pré-escolar e 
o ensino geral no modelo técnico-pro-
fissional padronizado, com técnicas de 
inovação, impulsiona novos campos 
de saberes, como, por exemplo, a agri-
cultura, mecânica, electrotecnia, cana-
lização, electricidade, corte e costura, 
carpintaria, aquacultura, entre outras 
– porque o objectivo da educação é che-
gar a novos campos de conhecimento e 
saber.

Este modelo de ensino pode gerar 
ramos de prosperidade a qualquer jo-
vem moçambicano sem dependên-
cia do Estado como fonte de renda ou 
empregabilidade.  Porque o Estado é o 
maior empregador e tem enfrentado a 
problemática de falta de mão-de-obra 
de qualidade, urge formatar o modelo 
de ensino básico e geral. Porém, inves-
tir em áreas técnicas ajuda a projectar 
a economia e gera mudanças positivas 
no comportamento da sociedade.

Uma sociedade bem-educada e bem 
treinada contribui significativamen-
te na defesa dos interesses da nação. 
A falta de objectividade educacional 
na nossa Pérola do Índico e mudanças 
curriculares sem pé nem cabeça tor-
nam os formandos em instrumentos 
quantitativos/ estatísticos para os polí-
ticos e marginaliza a qualidade que se 
pretende para que possam empreen-
der mudanças significativas nas suas 
comunidades e na sociedade em geral. 
Formação adequada e virada para o de-
senvolvimento estimula a economia e o 

progresso científico de qualquer nação.
Entretanto, a falta de uma razão mo-

tivacional cria diversas incongruências 
sociais e contribui para uma nova vaga 
de conflitos, guerras de sabotagem eco-
nómica e política como a que está ins-
talada no norte do país, a mando de 
uma mão alheia.

Por esta e outras razões, somos eco-
nomicamente medíocres, pela incapa-
cidade de saber fazer e o espírito do 
consumismo. A implementação do PES 
2020-2029, através de uma contribui-
ção para o fundo comum de vários par-
ceiros bilaterais de Moçambique, devia 
ser revista para uma reforma adequada 
aos dias actuais.

Buscar bons exemplos em países vi-
zinhos, como a África do Sul, sobre o 
seu estágio de desenvolvimento edu-
cacional e o contributo na empregabi-
lidade do sector privado, que é maior 
empregador em relação ao Estado, com 
base na qualidade de mão-de-obra, se-
ria um ganho derivado essencialmente 
da metodologia de ensino que os mes-
mos adoptaram.

A história dita que foi devido à ne-
cessidade de conceber leis para regula-
rização do funcionamento do sistema 
educativo que nasceu o Sistema Na-
cional de Educação (SNE),   que pode 
ser interpretado através das leis 4/83 e 
6/93 de 1983-1992. A mesma  tem so-
frido melhorias não sustentáveis por 
não serem adequadas à realidade local 
e actual.

Um exemplo disso verifica-se na pro-
víncia da Zambézia, que tem um vasto 
território, com solos férteis e recursos 
minerais abundantes, mas a falta de 
objectividade educacional gera cons-
tantes frustrações no alcance de metas 
sectoriais para o crescimento e expan-
são das infra-estruturas económicas, 
muitas das quais são inviáveis e cons-

truídas sem qualidade e sustentabilida-
de. Porém, a incapacidade de avaliação 
da mesma é resultado do pressupos-
to do ensino que ontem e hoje foram 
implementados.

Supostamente esta deterioração do 
ensino traz à ribalta as fragilidades na 
construção de obras de grandes enge-
nharias, numa altura em que se fala da 
construção do afamado Porto de Águas 
Profundas de Macuse, iniciativa louvá-
vel, mas que enfrenta vários problemas 
na sua implementação e deixa também 
um grande questionamento no caso da 
real implementação.

Deste modo, urge perguntar:   con-
tinuaremos a trazer mão-de-obra de 
"fora" para responder aos nossos pro-
blemas ou mudaremos a situação vi-
gente? De referir que a importação da 
mão-de-obra continuará a ser alterna-
tiva a outras paragens, tendo em conta 
a escassez de técnicos especializados, 
como Pedreiros, Ferreiros, Maquinis-
tas, entre outros conforme emana a 
Lei número 18, de 28 de Dezembro de 
2018.

O SNE é constituído pelos seguintes 
subsistemas: a) Subsistema de Educa-
ção Pré-Escolar; b) Subsistema de Edu-
cação Geral; c) Subsistema de Educação 
de Adultos; d) Subsistema de Educação 
Profissional; e) Subsistema de Edu-
cação e Formação de Professores; f) 
Subsistema de Ensino Superior. Des-
te modo, torna-se necessário a revisão 
e padronização dos subsistemas para 
melhor adequação ao contexto local.

Em relação ao ponto anteriormente 
apresentado, penso que o que está em 
causa não é a revisão do dispositivo le-
gal, mas sim a implementação efectiva 
da lei mencionada, que pode criar con-
dições apropriadas para que o estudan-
te possa ter oportunidade de praticar 
as actividades a fim de saber fazer.

Empreender mudanças na educação para formatar a 
sociedade

PRIMEIRO PONTOPRIMEIRO PONTO

 Nobre Rassul
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Pacote mensal | Termos e condições aplicáveis

Anúncio publicitário

Não basta chamar o povo de vândalo, é preciso 
orientá-lo sobre a forma mais sábia de reivindicar

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

Acompanhámos na última semana a 
manifestação de indignação do povo face 
ao custo de vida. Em uníssono, órgãos de 
informação falaram de um ensaio de gre-
ve, mas se pode dizer que foi um ensaio 
em falso. Na verdade, nem eu sei, ou seja, 
desconheço a origem desta organização 
informal que convocou a manifestação.

Aliás, até estava tranquilo, achando 
que seriam entidades tais como OTM-
-Central Sindical, FEMATRO-Federação 
Moçambicana dos Transportadores Ro-
doviários a comandarem a manifestação 
pacífica, mas não foi o que se verificou.

A polícia, no uso e gozo das suas com-
petências, veio a público desmentir esta 
minha convicção. Aliás, os próprios su-
postos organizadores da greve também 
se distanciaram de qualquer tipo de ma-
nifestação por conta do custo de vida.

Se a manifestação foi considerada ile-
gal por falta de rosto, nossa indignação 
surge do facto de, nos meandros de de-
fesa e promoção dos direitos do cidadão, 
termos organizações sociais que, de em 
vez enquanto, aparecerem em espaços 
televisivos públicos e privados vendendo 
o seu peixe em nome do pacato cidadão. 
Onde estão estas organizações, que, por 
sinal, até vão ao encontro dos fundos 
de parceiros de cooperação em nome 
do povo para, supostamente, fazerem o 
que consideram ser “fortalecimento das 
capacidades do cidadão para uma parti-
cipação activa no concerto das políticas 
públicas de boa governação”?

Como povo, nos sentimos órfãos, pois, 

quando mais precisamos de ouvir vozes 
sonantes da sociedade civil, elas desapa-
receram. Onde andou a classe intelectual 
deste país, ao ponto desta manifestação 
perder o sentido real?

Enfim, não se compreende como é que 
numa situação em que a população de-
seja exprimir algum descontentamento, 
não encontramos ninguém que, duma 
forma sábia e pedagógica, nos oriente. 
Será que os moçambicanos são tão vân-
dalos que mesmo organizados ou guia-
dos com princípios básicos de urbani-
dade não conseguem apresentar as suas 
preocupações a quem de direito? Se o di-
reito à manifestação está previsto na Lei 
Mãe, porque é que os que deviam defen-
der a causa social não assumiram e nem 
se identificaram com o tal rosto reivindi-
cando aqui pela lei e ordem?

A alta dos preços, ditada pela subida 
dos preços do combustível, é a grande 
preocupação do povo e os dirigentes des-
te país devem deixar de atribuir adjecti-
vos pejorativos ao povo, ofendendo cla-
ramente quem sente estas dificuldades 
na pele.

Queremos um Governo dialogante e 
capaz de encontrar soluções para o custo 
de vida, pautando pela escuta activa da 
população, queremos um governo que 
crie uma empatia para com a causa do 
povo. É preciso apostar na construção de 
uma agenda nacional de desenvolvimen-
to, baseada em políticas claras e trans-
parentes no acesso aos recursos. Isso é 
possível, sim, desde que consideremos o 

povo como actor válido na construção 
destas mesmas agendas.

Tem estado a faltar comunicação com 
o cidadão e isso não é bom. Até parece 
que o fazem de propósito. Anunciar estas 
subidas em vossas conferências de im-
prensa e sem o mínimo preparo do cida-
dão sobre o impacto e compromisso do 
Governo em relação a estas subidas é um 
problema real. Será que é preciso mes-
mo que os transportadores colectivos se 
posicionem, arrumando suas viaturas e 
criando escassez de transporte para que 
se dialogue?

 Alguma coisa está a falhar na provisão 
de informação básica ao cidadão.

Usem, por favor, a estratégia de comu-
nicação de massas adoptada aquando da 
COVID-19. Alguém precisa de ter a res-
ponsabilidade de vir ao público explicar 
essas vossas confusas contas sobre subi-
das de combustível. Tornem o informe 
sobre a situação económica amigo do 
cidadão.

Somos, definitivamente, contra todo o 
tipo de manifestação com teor de “sabo-
tagem” do bem público, assim como es-
tamos cientes de que, através de uma ac-
ção pedagógica, as comunidades podem, 
sim, saber que é possível marcharmos até 
à Ponta Vermelha, carregando notas rei-
vindicativas, sem que a polícia dispare. 
Não basta chamar a população de vân-
dalos. Precisamos de apoiar na definição 
de medidas mais pedagógicas para a pro-
moção de uma cultura de participação 
social e democrática.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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História de vida do Jornal Dossiers & Factos (4)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Na edição passada, interrompemos a nar-
rativa prometendo continuar a falar sobre o 
que fizemos para estancar o roubo do jornal, 
quer por parte dos funcionários da empresa, 
ligados à área da expansão, quer do lado dos 
trabalhadores da gráfica. Na verdade, con-
forme fizemos referência em outras edições, 
descobrimos que mesmo os nossos colegas 
roubavam o jornal e tinham conexão forte 
com um grupo de ardinas para prejudicar a 
empresa. Eis que uma das minhas grandes 
amizades que acompanhava frequentemente 
as peripécias e meu sofrimento aconselhou-
-me a sair do escritório e ser eu pessoalmen-
te a controlar as vendas, sobretudo no local 
onde os ardinas recebem o jornal.

O seu conselho foi-me dado num dia em 
que as preocupações cresciam bastante em 
mim, até porque havia cobranças em todo o 
canto de dívidas por parte de fornecedores 
de serviços. Dinheiro da renda, devolução de 
cheques sem cobertura, entre outros males 
que apenas me levaram a decidir, nessa altu-
ra, que ia atirar a toalha ao chão. Eu disse a 
essa amizade que já não aguentava e me ren-
dia às evidências, pelo que olhou para mim 
e disse ok!

No dia seguinte, ligou para mim e procu-
rou saber onde eu estava e respondi-lhe que 
me encontrava na cidade de Maputo. Então, 
ela pediu um encontro comigo e foi quando 
disse: “meu amigo, sempre reclamaste de ca-
sos de roubo de jornais, dizes que só gastas 
dinheiro e não tens retorno; também dizes 
que estás a acumular dívidas que achas des-
necessárias. Uma lição que devo dar-te é que 
"o boi engorda com o olho do dono”, disse, e 
acrescentou:

“Não deixa de ir à gráfica assistir a im-
pressão do jornal e veja as malas a serem em-
baladas e comece a ver ou seres tu a receber 
o dinheiro das vendas no local e deixe de ser 
patrão sem dinheiro e sem poder de contro-
lo das coisas”. Foi assim que coordenei com 
colegas para que em todas as quintas-feiras 
fôssemos à gráfica assistir à impressão do 
jornal. Mesmo assim, fomos encarando re-
sistência por parte dos trabalhadores da grá-
fica, que tinham um esquema bastante forte 
para roubar o jornal.

Vezes sem conta fomos vítimas de chan-
tagem e sabotagem por parte deles. Impri-
miam o jornal sem a devida qualidade, as 
letras não eram visíveis, o jornal saía escu-
ro (sujo) e isto também contribuía bastante 
para os resultados negativos.

Enquanto isso, o sofrimento proveniente 
da falta de dinheiro e de condições de tra-
balho trazia outros efeitos. Por exemplo, en-
quanto o jornal era impresso na Cegraf, de-
pois da maquetização e antes de ser levado 
à gráfica, tínhamos que imprimir o material 
em papel vegetal, um material que servia para 
a transmissão da informação para a gráfica 
e nós não tínhamos a própria impressora, 
quem tinha era o jornal Zambeze.

 Nisto, dependíamos inteiramente da von-
tade do maquetizador, este é quem levava 
o jornal em PDF e ia preparar o vegetal no 
jornal Zambeze e, às vezes, não se mostrava 
disponível para tal e, aí, a situação se tornava 
ainda mais complicada para nós.

Este foi um sofrimento que durou cer-
ca de dois anos e só terminou quando, num 
belo dia, produzimos uma matéria ligada ao 
Banco de Moçambique, notícia que mereceu 
destaque na capa mas que no interior do jor-
nal quase que nada se lia, as letras saíram 
cortadas e consequentemente o texto estava 
desvirtuado.

  Eis que, por esse motivo, um leitor que 
julgamos seja funcionário do Banco de Mo-
çambique, ligou exigindo responsabilidades a 
nós por supostamente lhe termos burlado ao 
vendermos um jornal sujo.

Pedi desculpas quase que de joelhos, mes-
mo que por via do telefone, e prometi-lhe que 
isso não iria mais acontecer. Mesmo assim, fui 
ouvindo farpas e farpas por parte do lesado.

Mas, afinal porque é que imprimíamos o 
jornal na Cegraf e não em outras gráficas? 
Naturalmente que esta pode ser a pergunta 
a pairar na mente do leitor destas peças, e a 
resposta é que não estávamos bem financei-
ramente e a gráfica da SOICO cobrava, na 
altura, pela tiragem semanal, pouco mais de 
46 mil meticais. Até à data em que recebi a 
chamada do referido leitor, a empresa tinha 
na sua conta apenas 58 mil meticais.

Vejam só! O que significa que, ao pagar-
mos uma impressão na SOICO, a preço que 
ultrapassava um pouco os 46 mil meticais, fi-
caríamos somente com um saldo bancário de 
cerca de 12 mil.

Mesmo assim, num encontro realizado 
com todos os colaboradores, fomos unânimes 
em migrarmos para essa gráfica, contra todos 
os riscos à vista.

Aliás, esta não era a primeira decisão co-
rajosa a tomarmos sob todos os riscos possí-
veis, pois muito antes deste e outros episódios 
menos bons, quando recebemos o cheque do 

Conselho Municipal da Cidade da Matola, a 
primeira instituição a confiar em nós e a ser 
nossa assinante, a empresa estava a dever aos 
colaboradores salários correspondentes a três 
meses, e o valor que recebemos correspondia 
justamente às despesas dos salários, renda do 
escritório e ficaríamos sem um tostão sequer 
para a impressão do jornal.

Convoquei uma reunião com todos os co-
laboradores e apresentei-lhes o cheque, tam-
bém expliquei a eles que se pagássemos o sa-
lário, mesmo que fosse de um mês, o dinheiro 
que iria sobrar não corresponderia para a 
aquisição do material com vista a prosseguir-
mos com a publicação do jornal, pelo que 
tudo dependia seriamente dos colegas. Eles 
é que deviam decidir se recebiam os salários 
e a empresa parava ou investíamos na im-
pressão do jornal e aguardávamos por bons 
momentos.

Nisto, o chefe da Redacção, Bernardo 
Mbembele, pediu para eu me ausentar por 
cinco minutos, ficando ele e outros colegas a 
discutir ideias. Apesar de ser o dono do jornal 
e director editorial, sentia-me sem poderes 
nenhuns na empresa, porque devia salários. 
Cumpri o pedido deles e algum tempo depois 
solicitaram-me para retornar à sala.

Bom, como pode imaginar o estimado lei-
tor, para qualquer pessoa esta situação seria 
embaraçosa. Cheguei à sala num ambiente ou 
situação de embaraço e com desespero à mis-
tura, como quem estivesse à espera de conhe-
cer a sentença depois de assumir as culpas.

Felizmente, tive boa resposta e foi através 
do próprio chefe da Redacção, que disse: “se-
nhor director, nós reunimos e com a ajuda 
da dona Yolanda, através da experiência de 
vida dela, decidimos. Porque reconhecemos 
o esforço que o director tem feito pela empre-
sa, mantivemos a nossa confiança em si e no 
projecto, pelo que aceitamos que a empresa 
continue a nos dever salários e prossiga com 
o projecto”.

Confesso que chorei de emoção! Não foi 
fácil conter-me, os meus colaboradores (co-
legas) já tinham passado por situações incrí-
veis, incluindo não ter dinheiro para “chapa 
100”.

Isto tudo veio à minha cabeça na hora da 
decisão deles de manter a confiança em mim 
e na empresa. Não me contive e chorei de 
emoção.

Até a próxima edição. Agradecemos o fac-
to de acompanhar a História de Vida do Jor-
nal Dossiers & Factos!
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Frustrada tentativa 
de Rapto em Chimoio

Três indivíduos encon-
tram-se detidos na cida-
de de Chimoio, indicia-
dos de tentativa de rapto. 

Trata-se de um agente da Polícia da 
República de Moçambique (PRM), 
afecto ao Comando Provincial de 
Manica, um guarda prisional e um 
motorista do supermercado Mo-
çambique Comercial.

A detenção, segundo conta o 
Porta-voz do Serviço Nacional de In-
vestigação Criminal (SERNIC), Amade 
Bulacho, é resultante de uma tentati-
va de rapto do cidadão João Júnior, 
filho de um empresário da cidade de 
Chimoio ligado à área de restaura-
ção. A suposta tentativa do trio ocor-
reu  na noite de 16 de Julho, quando 
o mesmo saía de um convívio em 
uma das casas de pasto da cidade.

“Acabaram por interpelar a víti-
ma, tendo esta resistido e consegui-
do sair da sua viatura até um certo 
ponto, onde depois comunicou às 
autoridades. Feitas as diligências, foi 
possível identificar os mesmos, que 
agora são   suspeitos-detidos”, disse 
Bulacho.

Questionado sobre o seu en-
volvimento na tentativa de rapto, 
o agente da PRM, tido pelo SER-
NIC como cérebro do grupo, nega 
a sua participação no caso. Afirma, 
no entanto, que é apenas vítima da 

sua operatividade, justificando que 
pretendia deter a suposta vítima 
quando foi flagrada na sua viatura 
a consumir drogas na companhia 
de amigos.

“Eu vi o jovem sentado no seu 
carro, na companhia de amigos 
e a consumirem drogas. Quando 
me aproximei, ele pôs o carro em 
marcha e saiu em alta velocidade. 
Seguimos o jovem e não consegui-
mos neutralizá-lo, daí fomos co-
municar a ocorrência no Comando 
da cidade, só que lá também não 
havia efectivo para nos ajudar a 
neutralizar o indivíduo que agora 
simula rapto”, disse.

Por sua vez, o guarda prisional 
afirma que nada mais queriam fa-
zer se não neutralizar o cidadão 
que alegadamente se encontrava a 
consumir drogas.

“Tentamos neutralizar o jovem 
para o levar à esquadra mais pró-
xima e, na tentativa de fuga, ele 
acabou batendo o carro e segui-
damente alegou que queríamos 
sequestrá-lo, o que não é verdade”, 
rebateu.

Verdade ou mentira, culpados 
ou inocentes, só o juiz poderá de-
terminar. Em caso de comprovação 
do envolvimento do agente da 
polícia e do guarda prisional, será 
a confirmação da suspeita de que 
esses crimes são cometidos por 
aqueles que deviam garantir a se-
gurança aos cidadãos.

Raptos voltam a ganhar espaço em Manica

Anúncio publicitário
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encontro daquilo que é o treinador desta colectivi-
dade. Talvez tenha sido isso que fez com que fosse 
preterido nesses últimos anos pela Liga”.

 A partida da Liga, ao cabo de tantos anos, foi 
certamente difícil, mas o técnico, que diz tê-lo feito 
de cabeça erguida, assegura que não guarda má-
goas, mesmo porque ˝sempre fui honesto e nunca 
tive nenhum problema com os dirigentes˝. De res-
to, diz que sempre se pautou pelo profissionalismo 
e frontalidade.

 “Apesar de me terem cortado as pernas, não 
quer dizer que eu tenha saído de lá magoado, não”, 
esclarece o nosso interlocutor, que diz sentir-se 
bem no novo projecto (Mahafil), onde foi recebido 
de ˝braços abertos˝.

 Mahafil é um clube histórico da capital do país, 
que é agora gerido por jovens que tem ambição 
de colocar o emblema na alta-roda do futebol 
nacional.

 “Penso que gradualmente eles vão conseguir 
esse objectivo. Se formos a ver, hoje entramos no 
Mahafil e vemos as infra-estruturas todas elas re-
modeladas. O campo de futebol com   relvado e 
electrificado. São coisas que há anos eram impen-
sáveis”, vaticina.

 Hassane compartilha o banco técnico do Maha-
fil com Zainadine Mulungo, Bebé e Gentil Escrivão.

 
A força da Machava na escolha do futebol
 
O nosso entrevistado viveu no bairro de Infule-

ne, perto do mítico estádio da Machava e admite 
que essa proximidade motivou-o a abraçar o fute-
bol. No palco, pertencente ao Ferroviário de Mapu-
to, viu muitas estrelas brilharem, nomeadamente 
Baltasar, Nelson Mafambane, Marito, Joaquim 
João, entre outros.

  Foi no Texlom que se tornou jogador federa-

“Podridão no futebol nacional está 
longe do fim”

ALY HASSANE PESSIMISTA EM RELAÇÃO AO FUTURO

O futebol moçambicano está num 
estágio de “podridão” do qual 
não se vislumbra saída. A afir-
mação é do ex-internacional 

moçambicano Aly Hassane, que assaca 
responsabilidades aos dirigentes despor-
tivos por, supostamente, olharem apenas 
para o seu umbigo. Por esta razão, Hassa-
ne diz que a “situação de estagnação” em 
que o desporto-rei se encontra prevalece-
rá. Actualmente membro da equipa técni-
ca do Grupo Desportivo Mahafil de Mapu-
to, o treinador fez estas declarações numa 
conversa com o Dossiers & Factos, na qual 
também rebobina a fita da sua carreira 
como futebolista.

A trajectória nos relvados e no banco técnico faz 
de Aly Hassane uma pessoa com propriedade para 
fazer uma radiografia ao futebol moçambicano. 
Começa por recuar aos seus tempos de atleta, para 
lembrar que havia mais dificuldades sob ponto de 
vista de condições de trabalho, mas, em contrapar-
tida, havia ˝bons comandantes˝ dentro e fora de 
campo.

  “Tínhamos dirigentes que se preocupavam 
com o clube, que se preocupavam com o dia-a-dia 
dos atletas”, algo que, na opinião do treinador, não 
acontece nos dias que correm, dado que os treina-
dores ˝estão preocupados com a barriga deles”.

 O quadro que Hassane pinta do cenário actual 

é sombrio, e tal acontece porque os 
supostos dirigentes, que só pensam 
no próprio umbigo, permitiram que 
as condições se deteriorassem ain-
da mais. “Hoje, se formos pergun-
tar quais são as condições que os 
atletas têm, praticamente não têm 
condições nenhumas”, diz a fonte, 
citando como exemplo os próprios 
campos.

  O antigo futebolista não tem 
dúvidas de que a “podridão do nos-
so futebol é reflexo daquilo que são 
os nossos dirigentes”, a quem falta 
seriedade. Ora, a suposta falta de 
seriedade é visível também na falta 
de planeamento, o que faz com que 
certos clubes definam a ascensão à 
primeira liga – Moçambola – quan-
do sequer dispõem de um campo 
de treinos.

  ˝Primeiro, para treinar tem que 
pagar, arrendar um campo todos os 
dias. Quanto é o arrendamento de 
um campo?”

 
Perspectiva negativa

 
Aly Hassane não esconde o seu pessimismo em 

relação ao futuro do futebol nacional, dado que 
não se vislumbram mudanças.

 “Não vejo nenhuma mudança e a tendência é 
degradar ainda mais o nosso futebol˝, diz, antes de 
se referir à Associação Black Bulls (ABB) como ex-
cepção, de tal sorte que ˝todos os treinadores, jo-

gadores, entre outros, gostariam de 
fazer parte daquela colectividade˝.

  Campeã nacional em título, a 
ABB é um dos poucos conjuntos 
que aposta na formação de atletas, 
uma componente de que se fala 
˝desde a independência˝, mas sem 
acções concretas na generalidade 
dos clubes.

 
 “Não guardo mágoa da Liga”

  
Aly Hassane, hoje membro da 

equipa técnica do Mahafil, mas es-
teve antes na Liga Desportiva de 
Maputo, clube do qual acabou por 
sair contra a sua vontade. “Eu sem-
pre pensei que fosse um quadro 
da Liga. Infelizmente, não é isso 
que aconteceu", afirma a fonte, que 
considera ter dado o seu melhor en-
quanto esteve na colectividade.

 O treinador esperava ser tratado 
como um "filhO" no clube presidido 
por Rafik Sidat, um raciocínio que 
admite agora não ser o mais correc-
to. “Nunca podemos pensar assim, 
porque muitas vezes as direcções 
dos clubes podem ter outras ideias. 
E essas ideias se calhar não vão ao 

Texto: Arão NualaneD&F

Treinador considera inconcebível a equipa do Moçambola não ter campo 
próprio

Aly Hassane diz que a “podridão” do futebol não tem um fim à vista
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do, na categoria de juvenis, quando integrou uma 
equipa que praticamente era formada por jogado-
res vindos do Infulene, e que foram vice-campeões 
da cidade entre 1979 e 1981.

 Embora fosse juvenil, já era convocado para fa-
zer alguns jogos na equipa sénior, dada a sua qua-
lidade, que, de resto, atiçou a cobiça do Desportivo 
Maputo, que o contratou em 1982.

 “Nesse mesmo ano, comecei a jogar na equi-
pa sénior, que era treinada por Cândido Coelho, o 
responsável pelo meu lançamento ao alto nível. O 
primeiro jogo que fiz foi contra o Palmeiras da Bei-
ra, no campeonato nacional. Nesta partida, joguei 
a ponta-de-lança e ganhámos 3-2. Depois dali, foi a 
consequência de tudo que aconteceu até aos dias 
de hoje”, narra o antigo craque, que foi campeão 
em 1983, com companheiros como Calton Banze, 
Amade Chababe, Sitoe, Malagueta, Miguel dos 
Santos, Bernardo, Williamo, Estevevão, Jerónimo.

  Refere-se a esse conjunto como ˝equipa de 
luxo˝, porque era recheada de estrelas, o que nunca 
foi uma barreira para Aly Hassane. “Eu era um indi-
víduo que gostava de lutar com o talento que Deus 
me deu. Penso que trabalhando, a gente consegue 
sempre algo na vida, e encontrei os indivíduos que 
acabei de enumerar receptivos. Gostavam de mim, 
davam sempre apoio, porque talvez eles também 
sentiam que eu podia ser útil para o grupo”.

 
 No Desportivo chegou a jogar à guarda-redes

 
A combinação do talento, dedicação e apoio 

dos colegas foram determinantes para que, aos 
18 anos, Aly Hassane se tornasse titular absoluto 
na equipa e a jogar em diferentes posições, até na 
baliza.

 "Foi contra o KCC de Kampala, na Liga dos Cam-
peões. O Estêvão tinha problemas nas mãos e era o 
único guarda-redes que tínhamos. Quando fomos 
a Kampala, ia também na qualidade de suplente 
de guarda-redes, mas foi na segunda mão que tive 
que ir à baliza, uma vez que não tínhamos outro 
guarda-redes inscrito na CAF. Acabamos perdendo 
o jogo, por três a dois, mas foi por causa dos dois 
penáltis que sofremos”, conta Hassane, acrescenta-
do que fizeram o mesmo na semana anterior, num 
jogo contra o Ferroviário de Maputo.

  Mas de onde vinha tanto talento? A resposta 

é categórica: "São dons que 
Deus nos dá˝, afirma o treina-
dor que poderia ter sido músi-
co se o pai não lhe tivesse im-
pedido. "Na música, não entrei 
porque o meu falecido pai dis-
se que não era permitida no is-
lão, mas já tinha preparado um 
álbum de músicas para lançar”.

 
 Campeão com o irmão em 

1988
 
A carreira de Aly Hassane 

foi recheada de momentos 
bons, mas há uma época que 
não lhe sai da memória. Trata-
-se de 1988, quando se sagrou 
campeão com o seu irmão 
mais velho, Abamia.

 “Partilhar os relvados, e na 
mesma equipa com o meu ir-
mão mais velho, foi de salutar, 
porque antes de eu começar a 
jogar, ia atrás dele sempre que 
fosse fazer jogos nos bairros. 
Eu é que pegava as botas dele. 
Esta história ganha outra ênfase porque, no Des-
portivo, ele jogava a líbero e eu no meio campo”, 
diz Hassane, fazendo notar que isso trazia um “sa-
bor” especial ao futebol.

  Abamia tinha, segundo Hassane, muita quali-
dade e só não foi mais longe porque "cada um tem 
a sua sorte". De resto, a qualidade de ambos mere-
ceu reconhecimento na altura, sobretudo no bairro 
onde residiam.

  “No nosso bairro, Infulene, praticamente no Es-
tádio da Machava, não digo que éramos os donos 
do bairro, mas éramos super-conhecidos. Até hoje, 
se você for para Infulene e perguntar onde é a casa 
do Lilito - porque o Aly as pessoas podem não conhecer 
muito – verá que todo o mundo conhece”.

 
 Primeiro treino “desastroso” no Benfica

 
Aly Hassane fez parte da sua carreira em Portugal, 

tendo tido o Benfica como porta de entrada. Uma aven-
tura que foi difícil, assume o antigo craque. “Tive algu-

mas dificuldades com aquele frio e 
chuvas, no ano de 1988. O inverno 
estava muito forte. O primeiro treino 
foi mesmo no Estádio da Luz e tive 
muitas dificuldades, porque não es-
tava habituado a jogar com chuteiras 
de pitão de alumínio, mas sim com as 
de borracha, com meia curta e sem 
caneleira. Então, ali fui obrigado a 
jogar com caneleira, meia levanta e 
pitão de alumínio. Isso criou dificul-
dades e os próprios directores do 
Benfica ficaram na dúvida se de facto 
eu era o melhor jogador de Moçam-
bique ou não. A minha actuação não 
convenceu”.

  Passadas algumas semanas, 
começou a adaptar-se melhor 
ao clima e, depois de um treino 
no Estádio do Jamor, assegurou 
o contrato. Só que acabou por 
não assinar o mesmo porque, 
entretanto, foi ˝roubado˝ pelo 
Sporting.

  ˝Nessa mesma noite, os di-
rectores do Sporting Clube de 
Portugal entram em acordo com 

Antigo internacional diz que saiu da Liga de cabeça erguida

 Hassane nunca se imaginou fora da Liga

os dirigentes do Desportivo, e, na altura, foram 
buscar-me no hotel antes de assinar pelo Benfica˝.

  “Talvez posso ter-me arrependido por não ter 
assinado pelo Benfica, porque nesse mesmo ano 
o Benfica foi campeão nacional. Mas também, não 
me arrependo por ter ido ao Sporting, porque era 
uma equipa do mesmo nível”, conta, acrescentan-
do que jogou pelo Sporting durante três épocas. 
Nunca passou da terceira posição, mas disputou 
competições europeias, o que diz ter sido um 
orgulho.

 
O homem que ˝congelou˝ Maradona

 
Hassane não esconde que teve alguns cons-

trangimentos no Sporting. Para começar, acredita 
que tinha condições para jogar mais, o que só não 
aconteceu porque era estrangeiro. Sucede que, na 
altura, só dois estrangeiros podiam estar em cam-
po de cada vez e Aly era o ˝elo mais fraco ".

 ˝Eu era preterido porque fui contratado a cus-
to zero˝, revela o ex-atleta, que chegou a ser asse-
diado pelo PSV, dos Países Baixos.

 Uma das memórias mais especiais ao serviço 
do Sporting foi ter defrontado Diego Maradona 
na Taça UEFA, na época 1988-1989.

  “Na primeira mão, jogamos em Alvalade e de-
pois tivemos o segundo jogo em Nápoles, na Itá-
lia. No primeiro jogo, entramos os dois no banco 
de suplentes. Quando ele entrou para o jogo, Ma-
nel Zé disse ˝vais entrar e tu és um jogador disci-
plinado e é possível congelares o Maradona˝. Con-
segui fazer cumprir na íntegra, tanto no primeiro 
jogo como no segundo”, congratula-se.

 
 1996: o ano de regresso

 
Porque “bom filho sempre regressa à casa”, 

Aly Hassane regressou a Moçambique em 1996, 
depois de fechar o ciclo no Terras Novas. No solo 
pátrio, ainda fez duas temporadas no Maxaquene, 
fim dos quais pendurou as botas.

  Seguiram-se outras aventuras fora dos relva-
dos. ˝Trabalhei no ginásio do Hotel Rovuma, como 
personal trainer. Depois disso, abracei o papel de 
treinador de futsal e fui três vezes campeão nacio-
nal pela Liga Muçulmana, actualmente Liga Des-
portiva de Maputo”, lembra a fonte, que também 
trabalhou numa empresa de segurança.
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EM MANICA

Funcionários do INSS aprimoram processo de 
procurement

Explicado o uso da carteira móvel para pagar 
contribuições

32 Funcionários da Unidade Gestora 
e Executora de Aquisições (UGEA) 
do Instituto Nacional de Segurança 
Social (INSS), em representação de 

todo o país, estão a ser formados, desde dia 
18  de Julho corrente, na cidade de Chimoio, 
em matérias de preparação e organização 
de processos de procurement com fins de 
submissão ao Tribunal Administrativo.

As diferentes facilidades de paga-
mento de contribuições ao Siste-
ma de Segurança Social, criadas 
pelo Instituto Nacional de Segu-

rança Social (INSS), como forma de aproxi-
mar cada vez mais os utentes dos seus ser-
viços, foram expostas na cidade da Beira, 
há dias, durante uma feira organizada no 
âmbito da 4ª edição da légua internacio-
nal, promovida pela empresa Cornelder 
Moçambique, onde participaram cerca de 
três mil candidatos, entre nacionais e es-
trangeiros.

Trata-se de um evento organizado pelo INSS e que con-
ta com a facilitação do Tribunal Administrativo e do Minis-
tério da Economia e Finanças, com o objectivo de munir os 
funcionários que lidam com a matéria no dia-a-dia, ao nível 
do INSS, de ferramentas que permitam a melhoria do seu 
desempenho em processos de procurement, a título de 
exemplo, na sua participação em concursos que a institui-
ção tem lançado.

  Foi dentro desta perspectiva que o chefe central da 
UGEA do INSS, Job Fazenda, intervindo em representação 
do Director-Geral da instituição, instou os técnicos da UGEA 
a primarem pelo cumprimento da lei na sua actuação, obe-
decendo ao princípio de transparência.

 Job Fazenda sublinhou que as actividades que a UGEA 
desenvolve são de carácter extremamente sensível e, con-

A delegação provincial do INSS em Sofala destacou 
uma equipa técnica para o evento, que disponibilizou 
informações sobre os diversos benefícios oferecidos pelo 
sistema de segurança social, incluindo os processos de 
canalização de contribuições, com destaque para a via 
M-Pesa.

O M-Pesa já é uma das vias privilegiadas no pagamen-
to de contribuições ao Sistema de Segurança Social, por 
parte dos trabalhadores, bem como dos contribuintes 
(empresas), dada a sua múltipla vantagem durante o seu 
uso, particularmente para os Trabalhadores por Conta 

Capacitação deve melhorar o desempenho dos técnicos

INSS oferece várias possibilidades de pagamento aos contribuintes

Texto: CortesiaD&F

Texto: CortesiaD&F

sequentemente, exigem que os técnicos, a todos os níveis, 
central e local, possam estar dotados de ferramentas ne-
cessárias para desenvolverem melhor e com zelo as suas 
actividades, o que significa que os participantes devem es-
tar à altura de instruir os processos de forma correcta. Aliás, 
a capacitação a que estão sujeitos em Manica deve servir 
para se munirem de ferramentas nesse sentido.

 Esta iniciativa enquadra-se na estratégia da instituição, 
sobretudo no esforço da respectiva direcção-geral, que con-
siste em ministrar cursos de capacitação aos seus funcioná-
rios, com o objectivo de melhorar a prestação de serviços, 
tendo como destaque o domínio das normas e a padroniza-
ção de procedimentos em todas as unidades orgânicas do 
INSS.

EM SOFALA

Própria (TCP), por permitir que, no seu próprio local de 
actividade ou residência, façam tudo sem precisar de se 
deslocarem até aos balcões do INSS ou dos bancos, a fim 
de canalizarem ou procederem aos pagamentos.

Na tenda do INSS, muito procurada pelo público pre-
sente, os visitantes colocaram diversas questões relativas 
às condições de atribuição de prestações, a inscrição de 
trabalhadores por conta própria, os procedimentos para 
o pagamento de contribuições através do M-Pesa, o aces-
so à plataforma M-Contribuição, a consulta do número 
de beneficiário, entre outras, prontamente esclarecidas.

 Na sua interacção com os visitantes, a equipa técnica 
do INSS explicou as vantagens decorrentes da inscrição e 

do pagamento de contribuições ao sistema de segurança 
social, como garantia social tanto no presente como no 
futuro, tendo ainda distribuído folhetos sobre diversos 
serviços prestados pela instituição.

O Sistema de Segurança Social, gerido pelo INSS, é de 
natureza contributiva, daí advém a necessidade e a impor-
tância do pagamento das contribuições, principalmente 
no regime dos trabalhadores por conta própria, porque o 
simples facto de estar inscrito e não pagando as respecti-
vas contribuições não garante os direitos previstos no Re-
gulamento da Segurança Social Obrigatória, mais concre-
tamente os benefícios que ele oferece aos trabalhadores e 
aos seus dependentes.
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o elevado custo de vida que multiplicam-se.
 

A luta contra a “indiferença” no Equador

Em meados de Junho, equatorianos indígenas de-
cidiram sair à rua para protestar contra os preços dos 
combustíveis e o custo de vida. Ao longo de cerca de 
duas semanas, marcharam e bloquearam as estradas 
de vários pontos do país, incluindo da capital, Quito.

Convocadas pela Confederação de Nacionalidades 
Indígenas (Conaie), as manifestações tinham como 
principal objectivo forçar o Governo a reduzir o preço 
dos combustíveis, sobretudo do diesel.

"Enquanto não tivermos essa resposta, continuare-
mos com as acções de mobilização em todo o território 
nacional, até que o Governo acorde de sua indiferença", 
declarou Leônidas Iza, líder da Conaie, citado pela RFI.

A “indiferença” do Governo acabou no dia 30 de Ju-
nho, com a assinatura de um acordo através no qual o 
Governo se comprometia a baixar os preços dos com-
bustíveis, enquanto os manifestantes prometiam parar 
os protestos.  

 
Primeiro Mundo não é excepção

A crise agudizada pela guerra na Ucrânia não afec-
ta apenas aos países mais vulneráveis. Vários países do 
chamado “primeiro mundo” também sofrem, sendo 
disso exemplo o Reino Unido, cujo primeiro-ministro, 
Boris Johson, anunciou a demissão.

De resto, Jhonson foi o principal visado da manifes-
tação que, a 18 de Junho, tomou conta das ruas da ci-
dade de Londres, convocada pelo Congresso da União 

Protestos multiplicam-se em todo o 
mundo

CONTRA O CUSTO DE VIDA

Do primeiro ao terceiro mundo, au-
menta cada vez mais o número de 
países que assistem a manifesta-
ções populares contra o elevado 

custo de vida, derivado, principalmente, 
do galopante aumento dos preços dos 
combustíveis. Russos e Ucranianos defron-
tam-se militarmente na Ucrânia, mas os es-
tilhaços da guerra afectam a todos.

O mundo aparentava estar a recuperar-se do aba-
lo social e económico que foi a pandemia da Covid-19, 
quando deflagrou o conflito militar entre a Rússia e a 
Ucrânia. Por tratar-se de dois dos maiores exportado-
res de cereais, começou a desenhar-se uma crise de 
alimentos, que se associaria a de combustíveis, como 
resultado das sanções impostas à Rússia pelos países 
do Ocidente.

“Para lá das fronteiras da Ucrânia, muito longe dos 
holofotes dos media, a guerra lançou um ataque silen-
cioso ao mundo em desenvolvimento. Esta crise pode-
rá arrastar até 1,7 mil milhões de pessoas – mais de um 
quinto da humanidade – para a pobreza, para a miséria 
e para a fome, a uma escala nunca vista em décadas”, 
antevia, em Abril, o secretário-geral das Nações Unidas, 
António Guterres.

O português também manifestava preocupação 
face à possibilidade de a vulnerabilidade que alguns 
países enfrentam dar azo a uma situação de crise e de 
“grave agitação social”, lembrando que “as raízes de 
muitos conflitos têm origem na pobreza, nas desigual-
dades, no subdesenvolvimento e na desesperança”.

A profecia de Guterres e de tantos outros analistas 
tem estado a confirmar-se em várias partes do mundo, 
com o surgimento de manifestações populares contra 

Texto: Amad CandaD&F

Manifestantes em Quito, Equador

Protestos em Londres fragilizaram ainda mais Boris Jhonson
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Maputo também acolheu manifestações

de Sindicatos (TUC, sigla em inglês).
Abalados pela inflação e pelo aumento dos preços 

da energia, os britânicos exigiam, como resposta, um 
“aumento condigno” de salários dos trabalhadores da 
função pública.

Também em Junho, uma avalanche de cerca de 70 
mil trabalhadores paralisou a cidade de Bruxelas, ca-
pital belga e da União Europeia, exigindo acções do 
Governo para travar o aumento do custo de vida. “Mais 
respeito, salários mais altos”, lia-se em alguns dos dísti-
cos empunhados pelos manifestantes que abandona-
ram os seus postos de trabalho, deixando a economia 
literalmente “suspensa’.

Segundo o Veja Brasil, a inflação belga chegou a 9% 
em Junho, reflectindo aumentos acentuados de preços 
em outros países, devido principalmente ao impacto 
da invasão da Ucrânia pela Rússia nas cadeias de supri-
mentos e nos preços de energia e commodities.

 
A fúria que derrubou o Governo no Sri Lanka

Sri Lanka é, até ao momento, o maior exemplo de 
convulsões sociais provocadas pela crise vigente no 
mundo. O País insular do Índico encontrava-se já mer-
gulhado numa recessão económica quase sem prece-
dentes, que fragilizou profundamente o Governo.

Perante este cenário, a crise de alimentos e a esca-
lada dos combustíveis, originada pela guerra no leste 
europeu, terá sido a “gota de água” que fez transbordar 
o copo.  A 9 de Julho, milhares de cidadãos concentra-
ram-se e invadiram a residência oficial do então presi-
dente do Sri Lanka, em Colombo.

O plano era obrigar Gotabaya Rajapaksa a renun-
ciar, por causa da crise económica do país. Rajapaksa 
acabaria por fazer a vontade do povo a 15 de Julho, 
após dois anos e meio no poder.

O seu sucessor, Ranil Wickremesinghe, que tomou 
posse ontem, herda um país que está no “fundo do 
poço”. Em várias das grandes cidades do país, incluindo 
a capital, Colombo, as filas para comprar combustível 
chegam a durar horas, devido à escassez.

Diversos meios de comunicação reportam o encer-
ramento de escolas e a limitação de serviços essenciais. 
Pacientes não podem viajar para os hospitais devido 
à escassez de combustível, e os preços dos alimentos 

também não param de subir.

O dia em que Maputo “parou”

Moçambique também se ressente dos efeitos da 
guerra na Ucrânia, e a saturação da população é cada 
vez mais evidente, como comprova a greve convocada 
por anónimos e que paralisou a cidade capital a 14 de 
Julho.

Nesse dia, a agitação que normalmente toma conta 
das paragens nas manhãs, com milhares de cidadãos 
a acotovelarem-se para conquistar o espaço nos trans-

Invasão ao palácio presidencial no Sri Lanka
portes colectivos e semi-colectivos de passageiros – vul-
go chapa 100 – deu lugar a um clima estranhamente 
calmo.

Em muitas das paragens das cidades de Maputo e Ma-
tola, a procura pelos serviços de transporte estava bas-
tante reduzida, em consonância com o próprio nível de 
oferta. Mas não se tratou propriamente de uma “paralisa-
ção voluntária” dos transportadores – como acontecera 
na semana anterior, mas antes uma medida de precau-
ção face aos temores de que a manifestação resvalasse 
para actos de violência e vandalismo indiscriminado.

No terminal do bairro T3, por exemplo, arredores 
da cidade da Matola, ninguém ousava levar os pou-
cos passageiros que ansiavam por tomar o transporte 
rumo aos seus destinos, como tem sido apanágio. Salvo 
raras excepções, todos os chapeiros preferiram deixar 
os seus carros estacionados e, no lugar de exteriorizar 
gritos, os cobradores e motoristas puseram-se a ingerir 
sopas e bebidas alcoólicas. Foram categóricos quando 
abordados pela nossa equipa de reportagem: “Que-
remos trabalhar, mas temos medo que vandalizem as 
nossas viaturas”.

Efectivamente, há indicação de que tal esteve perto 
de acontecer em face da renitência de alguns opera-
dores de chapa no bairro de Magoanine, arredores da 
cidade de Maputo, onde apenas os autocarros iam, à 
espaços, levando passageiros, grosso modo, em direc-
ção ao centro da cidade, onde se concentram os postos 
de trabalho, escolas e repartições públicas. 

 A estrada circular de Maputo, por exemplo, a que 
muitos automobilistas recorrem para chegar rapida-
mente aos seus destinos, estava quase que totalmen-
te vazia – absolutamente irreconhecível. O mesmo se 
pode dizer da Estrada Nacional Número 4 (EN4). Ha-
bitualmente palco de um engarrafamento surreal por 
conta de milhares de viaturas e pessoas que se fazem 
à Maputo, oriundas da cidade da Matola e dos distritos 
de Boane, Namaacha e Moamba, a também conhecida 
como estrada “Maputo-Witbank” era, nesse dia, uma 
autêntica pista de Fórmula 1.

Por consequência disso, a cidade de Maputo mais 
parecia a região ucraniana de Chernobyl – uma cidade 
fantasma, sobretudo nas primeiras horas, com parques 
de estacionamento desocupados, poucos peões em 
circulação e o comércio, seja formal ou informal, par-
cialmente encerrados.
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Roque Silva – Secretário-geral da Frelimo

ROQUE SILVA DESENCORAJA GREVE

Para o secretário-geral da Frelimo, é chega-
da a hora de gerir o sistema de governação na 
perspectiva de desenvolvimento económico-
-social, mas tal só é possível com um povo uni-
do e coeso.

Roque Silva falava no âmbito da visita de 
três dias que efectua à província de Maputo, 
com o objectivo compreender como vai a vida 
da população, do partido, bem como a situa-
ção económica.

“Viemos aqui para compreender como vai 
a vida económica e social na província de 
Maputo. A grande preocupação que temos 
é o bem-estar do povo, numa altura em que 
temos grandes desafios que afectam nega-
tivamente o desenvolvimento económico: 
guerras internas e externas que minam o de-
sempenho económico do país e do mundo”, 
disse

 “Vamos falar da questão da crise, que está 
a influenciar negativamente o custo de vida. 
É importante que todos nós possamos com-
preender a nossa população porque nem 
tudo que acontece depende da nossa vonta-
de como país, como Governo e como Frelimo”, 
realçou.

De seguida, explicou que a economia fun-
ciona de uma forma pouco compreendida 
pela maioria, e explicou uma lei basilar do 
mercado.

“Quando a oferta cresce, a tendência do 
preço é descer, e quando a oferta baixa, o pre-
ço sobe. Isso acontece em qualquer parte do 
mundo”, sublinhou.

Disse ainda que o impacto da guerra en-
tre a Rússia e a Ucrânia espalhou-se por todo 
mundo, uma vez que os maiores produtores 
de petróleo e de cereais diminuíram o forneci-
mento daqueles produtos, o que abre espaço 
para oportunismo.

“A maior parte dos países do mundo conso-
me trigo proveniente da Rússia. Daí que o pre-
ço deste produto dispara quando o mesmo 
não circula no mercado. Os poucos que conse-
guem colocar o trigo a circular aproveitam-se 
da oportunidade para ganhar mais dinheiro”, 
disse.    

Só com trabalho se pode resolver proble-
mas de economia

“Não resolve problemas económicos”

Greve não resolve problemas 
económicos e de custo de 
vida do país. O que resolve 
é trabalho conjunto, que é 

a única forma de minimizar o sofri-
mento do povo, defende o secretário-
-geral da Frelimo, Roque Silva.

Texto: Quelto JaneiroD&F

 Para Roque Silva, só com paz e trabalho se 
pode influenciar o desenvolvimento do país 
de modo a que o custo de vida volte a baixar. 
“Não é incitando as pessoas nas redes sociais 
ou em debates de televisão que se vai resolver 
problemas de custo de vida”, defendeu.

Relativamente à tão propalada ideia da re-
dução de Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA), Silva manifestou dúvidas sobre a sua efi-
cácia, antes de afirmar que o Executivo já faz 
muito esforço para conter o custo de vida.

 “Se o Governo deixasse os preços deste país 
andarem em função da subida dos preços no 

“Se o Governo deixasse 
os preços deste país anda-

rem em função da subida dos 
preços no mercado mundial, a 
vida não seria como está. Os 
carros que vemos a circular já 
estariam arrumados em casa”

mercado mundial, a vida não seria como está. 
Os carros que vemos a circular já estariam ar-
rumados em casa”, disse, acrescentando que, 
“em condições normais, se calhar o litro de 
diesel no país estaria a custar 200 meticais 
pela tendência no mercado internacional”.

O SG chama atenção aos funcionários pú-
blicos de modo a saberem aproveitar o tempo 
de que dispõem para implementar activida-
des que lhes permitam ganhar mais dinheiro. 
Disse que não devem olhar apenas para os be-
nefícios da Tabela Salarial Única (TSU) como 
solução para os problemas económicos.
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empreiteiros para descarregarem areia e terrapla-
nar as vias de acesso˝, a edilidade devia empenhar-
-se em colocar pavês ou construir sistemas de dre-
nagens para o escoamento das águas pluviais.

 Tiago Marrime vive no bairro Malalane 3. Louva 
a iniciativa, mas diz que teria sido melhor se a edili-
dade tivesse apostado na pavimentação, de forma 
a garantir que haja maior consistência das obras e, 
ao mesmo tempo, facilitar a colocação de algumas 
lombas que ajudariam a disciplinar os condutores.

" O meu maior medo é de um dia acontecer al-
gum acidente de viação, porque nossos automo-
bilistas andam de forma bastante preocupante. A 
estrada é frequentada por crianças que vão ou vol-
tam da escola e há muito perigo por aqui˝, disse.

Numa ronda feita pela nossa equipa de reporta-
gem, nas vias recentemente reabilitadas, foi possí-
vel encontrar pequenas crateras que se vão abrin-
do à medida que os tubos de água danificam-se, 
transformando a areia vermelha em Matope.

Condutor há 
mais de 13 anos, 
António João era 
obrigado a dar mui-
tas voltas para po-
der entrar na sua 
casa, mas agora as 
coisas mudaram. 
Consegue entrar 
e sair de casa sem 
enfrentar nenhuma 
dificuldade, porém 
teme que o martírio 
regresse nos dias de 
chuva.

˝Se houvesse 
possibilidade de se 
colocar pavês e um 
sistema de drena-
gem, seria mais va-
lia para nós, porque 
o que estraga é a 
corrente que vem 
pela frente˝.

Utentes contestam terraplanagem 
e exigem pavês  

VIAS DE ACESSO EM MAXIXE

O Conselho Municipal da Cidade 
da Maxixe levou a cabo traba-
lhos de melhoramento e terra-
planagem de algumas vias de 

acesso nos bairros Chambone 2 e Malalane 
3. Contudo, os utentes contestam a quali-
dade das mesmas. Para os utentes, no lu-
gar de ˝investir muitas somas de dinheiro 
na contratação de empreiteiros para des-
carregarem areia e terraplanar as vias de 
acesso˝, a edilidade devia apostar na pavi-
mentação.

Era um verdadeiro martírio circular pelos bair-
ros Chambone 2 e Malalane 3, arredores da cidade 
da Maxixe, visto que 
a maioria das vias de 
acesso encontravam-
-se quase que intransi-
táveis devido à erosão 
causada pela queda 
das chuvas. Preocupa-
da com esta situação, 
a edilidade da Maxixe 
levou a cabo trabalhos 
de melhoramento e 
terraplanagem, contu-
do, os munícipes mos-
tram-se insatisfeitos 
com a qualidade.

Segundo alguns 
utentes ouvidos pela 
nossa equipa de re-
portagem, o Conselho 
Municipal da cidade da 
Maxixe pecou por não 
ter colocado pavês e 
muito menos construí-
do sistemas de drena-

gem para o escoamento 
das águas pluviais, facto 
que poderá anular todo 
o esforço empreendido 
pela edilidade.

Reginaldo Mun-
guambe vive no bairro 
Chambone 2 há mais 
de 20 anos. Conta que 
sempre que as chuvas 
caem as vias ficam in-
transitáveis, obrigando 
os moradores a usarem 
vias alternativas. De 
acordo com a mesma 
fonte, já houve casos 
em que algumas casas 

vizinhas ficaram quase 
que incomunicáveis, de-
vido à erosão causada 
pela queda das chuvas

"Quando chover, tudo 
isso vai se estragar. Por 
exemplo, há um tubo de 
água que está furado e já 
está a provocar a abertu-
ra de uma cova. Se isso 
continuar, teremos uma 
situação pior nos próxi-
mos meses˝, avisa.

Porque a transitabili-
dade tem sido um calca-
nhar de Aquiles, sobre-
tudo em época chuvosa, 
os moradores defendem 
que, ˝no lugar de se in-

vestir muitas somas de dinheiro na contratação de 

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

Titos Marrime

António Joao

Via de acesso recentemente reabilitada no bairro Chambone 2
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Água da Namaacha ganha Prémio 
Europeu de Qualidade
A Água da Namaacha, marca pre-

mium da Sociedade de Águas 
de Moçambique, também de-
tentora da marca Fonte Fresca, 

foi premiada com o prestigiante Euro-
pean Quality Award ( instituído pela Eu-
ropean Foundation for Quality Manage-
ment).

A atribuição do prémio baseou-se em 
vários critérios, nomeadamente implemen-
tação de sistemas modernos de gestão de 
qualidade, operação, produção e eficiência 
de marketing ou vantagens competitivas 
da empresa, certificados, licenças, patentes 
e especificações, regionais e internacionais, 
foco no cliente e nas opiniões positivas do 
cliente ou nível de processo de produção 
ecologicamente correcto.

Ainda nas atribuições, destacam-se as-
pectos ligados à competitividade e qualida-
de dos bens e serviços ou actualização das 
gamas oferecidas, controlo de qualidade 
contínuo ou atendimento aos requisitos dos 
sistemas internacionais de qualidade, parti-
cipação activa em fóruns, feiras e exposições Água da Namaacha conquista mercado internacional

nacionais e internacionais de qualidade, ní-
vel profissional da equipa e reputação impe-
cável nos negócios. A entrega do prémio Eu-
ropean Quality Award ocorreu a 25 de Junho 
do ano em curso, em Oxford, Reino Unido.

Miguel Padrão, director de marketing da 
Sociedade de Águas de Moçambique (SAM), 
considerou que esta distinção reflecte os ní-
veis de excelência atingidos pelas marcas da 
SAM, não só a Água da Namaacha, mas tam-
bém a Fonte Fresca, e premia a dedicação e 
brio profissional dos funcionários e a estra-
tégia da empresa sempre focada na valori-
zação humana e na vanguarda tecnológica.

  Padrão considera também que, numa 
fase em que se ensaia o relançamento da 
economia nacional, este tipo de galardão 
tem um sabor especial, visto que engrande-
ce o nome de Moçambique ao nível interna-
cional, especialmente sendo alcançado num 
país onde os critérios de qualidade são mui-
to elevados, como é o caso do Reino Unido: 
“É especial, muito especial, que uma empre-
sa nacional consiga alcançar este elevado 
reconhecimento internacional vindo do con-
tinente europeu e em tempos de pandemia, 
tão difíceis que têm sido. A honra que recai 
sobre nós atinge todo o Moçambique, enal-
tecendo as capacidades de homens e mulhe-
res que tudo têm para vencer!”

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane D&F

“É especial, muito especial, 
que uma empresa nacional 

consiga alcançar este elevado re-
conhecimento internacional vin-
do do continente europeu e em 
tempos de pandemia, tão difíceis 
que têm sido. A honra que recai 
sobre nós atinge todo o Moçambi-
que, enaltecendo as capacidades 
de homens e mulheres que tudo 
têm para vencer!”
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Mambas empatam com Zâmbia
Os Mambas empataram ontem, 

sem abertura de contagem, 
diante da Zâmbia, em partida 
da primeira mão da primeira eli-

minatória de acesso à fase final do CHAN, 
Argélia 2023. Ernan foi o homem do jogo 
ao salvar os Mambas de sofrerem vários 
golos e Nelson acabou por ser o desper-
diçador dos Mambas. Fica tudo em aberto 
para o embate da segunda mão, próximo 
domingo, em Lusaka.

Jogo frenético, com vários momentos, emoções, 
jogadores de destaque, tanto pela positiva, assim 
como pela negativa, e o nulo a prevalecer, este do-
mingo, no regresso dos Mambas ao Estádio Nacio-
nal do Zimpeto.

Ernan acabou por ser a unidade mais valiosa dos 
Mambas, contrastando com a pouca produtividade 
demonstrada por Telinho e Isac, bem como a fal-
ta de capacidade de pensar em golo, por parte de 
Nelson, que desperdiçou várias oportunidades de 
golos.

Os Chipolopolo podiam ter saído do Zimpeto 
com uma vitória gorda, e os Mambas só se podem 
queixar de si mesmos, para não terem terminado 
com um resultado positivo.

 
APOSTAR NUMA EQUIPA OFENSIVA

O seleccionador nacional, Chiquinho Conde, 

Esperança está intacta.

CHAN

apostou numa equipa bastante ofensiva, ainda que 
tenha sido fiel ao seu sistema de 4-2-3-1. Ernan vol-
tou a ser confiado para a baliza e uma defensiva 
quase compacta com a dupla da Black Bulls no cen-
tro, nomeadamente, Martinho e Nené, estando nas 
laterais os defesas da União Desportiva de Songo – 
Edmilson e Infren.

Adiantados do sector defensivo, Chiquinho Con-
de optou por Shaquille e Dário Melo, que tinham a 
responsabilidade de fazer o primeiro tampão, mes-
mo sabendo que faltava um homem mais possante 
e experiente, capaz de travar as acções ofensivas do 
adversário. O Conde arriscou!

Telinho, João Bonde e Nelson Divrassone foram 
os homens escalados para apoiar o ataque, entre-
gue, inicialmente, a Isac de Carvalho.

E a primeira parte foi de total sufoco para a baliza 
moçambicana, com os zambianos a serem ameaça-
dores e a cumprirem as ameaças. Afinal, mesmo fora 
de portas, gabavam-se de ostentar o título regional 
e, por isso, entraram com tudo, a tentar desmontar 
toda confiança que os Mambas tinham.

 ERNAN, O SALVADOR

O guarda-redes moçambicano, Ernan, acabou 
por ser o herói da primeira parte ao defender várias 
situações de golos.

Eric Banda foi o primeiro a testar Ernan, num re-
mate forte, com Martinho a aliviar para canto. Do 
canto, Allan apareceu de rompante no segundo 
poste, mas Ernan disse sim, mais uma vez.

Kelvin também entrou no grupo dos examina-
dores de Ernan, mas o “hidroeléctrico” mostrou que 
tem muita energia para defender as redes nacionais.

Facto mesmo é que os Mambas é que praticavam 
o melhor futebol em campo e até tinham convicção, 
algo que faltou a Telinho, que, bem servido por Nel-
son, deixou a bola por cima da sua cabeça.

Perto do intervalo, a Zâmbia voltou à carga e Pa-
trick esteve à beira de marcar, num remate à entrada 
da área, mas também não conseguiu enganar Ernan.

A fechar a primeira parte, foi Isac a ter o golo 
nos pés, mas não acreditou na oferta da defensiva 
adversária e entregou deliberadamente a bola ao 
guarda-redes contrário.

NELSON, O DESPERDIÇADOR

Na etapa complementar, as grandes oportunida-
des continuavam a acontecer na mesma baliza da 
primeira parte. Mas, agora, era a selecção de Mo-
çambique a ter oportunidades de marcar e a Zâm-
bia a defender.

Ainda assim, foram os Chipolopolo que voltaram 
a entrar fortes e, na única oportunidade clara que 
tiveram, Eric Banda não aproveitou a oferta de Mar-
tinho e atirou por cima.

Depois veio uma sequência de desperdícios de 
Nelson. Primeiro a aparecer em boa posição, a atirar 
forte, mas contra um defesa, com a bola ainda a res-
valar na mão, mas o árbitro a não considerar.

Depois, atirou à malha lateral quando tinha duas 
linhas de passe, mas foi egoísta e, mais tarde, bem 
servido por Lau King, num passe magistral e de gé-
nio, Nelson tremeu perante a saída do guarda-redes 
zambiano e acabou por cometer falta.

Com tantos desperdícios, terminou o jogo com 
o nulo a prevalecer e tudo   aberto para o jogo da 
segunda mão, em Lusaka, próximo domingo.

 
CHIQUINHO CONDE GANHA NAS 

SUBSTITUIÇÕES

Se a primeira parte foi de domínio 
total dos Chipolopolo, muito se deve 
à fraca ligação dos sectores em cam-
po. A defensiva tinha muito excesso 
de confiança e Nené, por diversas ve-
zes, deixou os moçambicanos com o 
coração nas mãos, de tantas vezes que 
entregou a bola ao adversário em zona 
perigosa.

No meio campo, Shaquile e Dário 
até faziam um bom trabalho, mas ape-
nas quando era para acções defensivas, 
porque não atinavam com os homens 
da frente, principalmente com Telinho 
e Isac.

João Bonde era o homem que pa-
recia o distribuidor, mas pouco tinha a 
bola e o seu papel acabou por não se 
fazer sentir. Telinho e Isac eram os me-
nos produtivos e, desde logo, eram “co-
biçados” à primeira substituição.

Mas só na segunda parte é que Chi-
quinho Conde fez as alterações neces-
sárias e abriu ainda mais o jogo, com 
as entradas de Yude, Melque, Lau King 
e Danilo, para os lugares de Telinho, 
João, Isac e Nelson, respectivamente. 
A partir daí, os Mambas tiveram um 
pendor ofensivo bastante forte, mas a 
finalização é que pecava.

O seleccionador nacional prometeu 
continuar a trabalhar o ataque, para 
que, na Zâmbia, chegue aos golos des-
perdiçados em Maputo. O país
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

ALVOS
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NA GALERIA DA FUNDAÇÃO LEITE COUTO

A um ano de completar quatro décadas na ter-
ra, Chaná de Sá diz ter uma vida marcada por 99% 
de transpiração e 1% de inspiração, uma vida de 
altos e baixos e de um futuro incerto. Esta correla-
ção de factores terá sido determinante para a es-
colha do título da exposição composta por 15 pin-
turas em acrílico sobre tela, madeira e cartolinas.

Mas a explicação não termina por aí. Para de 
Sá, a vida é um conjunto de linhas ou percursos do 
destino e que precisam ser equalizados.

“Equalização das linhas da vida é o ajustamen-
to e correcção das linhas que me direccionam a 
um significado, destino, entendimento, formas, 
figuras, composição, criação e à própria existência 
da vida. É uniformizar ou tornar igual, aumentan-
do ou diminuindo a intensidade das diferentes 
técnicas que aplico na minhas obras. Traduz o 
grau de vigor, energia, força física, possibilidades 
e robustez”.

Com o seu estilo neo-surrealista impressionis-
ta, Shaná de Sá é um artista que se recusa a ser 
igual aos demais e, impulsionado pela criatividade 
e energia, “escolhe não seguir as regras impostas 
pelo real e utiliza a liberdade que a arte lhe con-
cede para desenvolver técnicas simultaneamente 

Chaná de Sá expõe “equalização das 
linhas da vida”

Está patente na galeria da Funda-
çao Fernando Leite Couto a ex-
posição “equalização das linhas 
da vida”, do artista plástico mo-

çambicano Chaná de Sá. As obras expos-
tas traduzem perfeitamente a essência do 
autor, um artista que escolheu “não seguir 
as regras impostas pelo real e utiliza a li-
berdade que a arte lhe concede para desen-
volver técnicas simultaneamente práticas 
e teóricas”.

Chaná de Sá, artista plástico

Texto de Albino MahumanaD&F

práticas e teóricas”, assim o descreve a curadora da 
sua exposição, Yolanda Couto.

“Há, na sua pintura, uma forma completamente 
diferente de ver as máscaras tradicionais, elas são o 
resultado dos seus próprios sentidos, do seu vigor e 

energia. Conversam uma com as outras numa lin-
guagem de cor transformado no doce murmúrio 
do despertar da manhã e do bailado do pôr do sol”, 
prossegue Couto, para quem Chaná de Sá promo-
ve o equilíbrio de sentimentos.   

“Moçambique é um berço cultural”

Nascido na província de Inhambane, de Sá her-
dou múltiplos talentos e uma devoção pelo acti-
vismo ambiental.  O seu talento é a prova de que 
“Moçambique é um berço cultura com artistas ta-
lentosos e criativos”.

Lamenta apenas que tanto talento tenha tão 
poucos lugares para ser exibido.

“Tudo acontece cá na cidade de Maputo porque 
tudo está confinado aqui. Os centros culturais es-
tão somente cá em Maputo. A arte, a cultura não 
é de Maputo, é de Moçambique. O Centro Cultural 
Franco Moçambicano, Centro Cultural Moçambi-
que Alemanha, Centro Cultural Brasil Moçambique, 
Centro Cultral Portugal Moçambique (Camões), 
etc, com está parceria diplomática, deviam tam-
bém actuar em outras províncias”. 

“Há, na sua pintura, uma forma 
completamente diferente de ver as 

máscaras tradicionais, elas são o resul-
tado dos seus próprios sentidos, do seu 
vigor e energia. Conversam uma com as 
outras numa linguagem de cor transfor-
mado no doce murmúrio do despertar 
da manhã e do bailado do pôr do sol”



Anúncio publicitário

50Mt

Tchumene 1 | Rua Carlos Tembe, Parcela Nº 696, Matola | Telf 869744238 | 
Celular: 82 4753360 | Email: dossiereletronico@gmail.com

ANGOLA:
INTERNACIONAL
Campanha arranca com
distúrbios e feridos em Luand

camisolas, bonés 
e bandeiras do 
partido foram 
queimados por 
m o t o - t a x i s t a s , 
que chegaram a 
colocar barricadas 
nas ruas e, mais 
tarde, dirigiram-
se à Cidade Alta, 
a Presidência da 
República.  

Os moto-taxistas 
r e i v i n d i c a v a m 
a promessa de 
pagamento  de 
10 mil kwanzas, 

o equivalente a cerca de 22 Euros, 
pela participação numa passeata a 
favor do MPLA. Ao se aproximarem 
da zona presidencial, foram travados 
por militares da Unidade de Defesa 
Presidencial, que respondeu com tiros 
para o ar.  

Na Ilha de Luanda, uma nuvem 
negra era visível, obrigando à 
intervenção de bombeiros, além de 
viaturas vandalizadas. Há registo de 
vários feridos e detidos.

UNITA em Benguela

Já na província costeira de Benguela, 
esteve o principal concorrente de João 
Lourenço, Adalberto Costa Júnior, 
líder e candidato pela  União Nacional 
para a Independência Total de Angola 
(UNITA), onde apresentou o manifesto 
eleitoral do partido.

Costa Júnior pediu uma maioria 
parlamentar, uma vez que só assim 
poderá protagonizar uma reforma 
profunda e mudar o curso de um país 
que, segundo defende, foi mal gerido 
pelos sucessivos governos do MPLA.

"Eu não vou exagerar se disser que 
o projeto que está no nosso manifesto 
eleitoral, o projeto de realizarmos 
a pátria-mãe Angola, foi o projeto 
sonhado pelos pais da nossa Nação. 
Foi o projeto sonhado por Jonas 
Savimbi. Foi o projeto sonhado por 
Holden Roberto. Mas, sem dúvida 
nenhuma, o sonho de Angola também 
foi de Agostinho Neto", frisou.DW

Parabéns ao mestre

Atletismo vive clima 
turvo

Garganta Funda não quer 
deixar esta data passar em branco, 
pois na semana finda o mestre 
Serôdio completou meio século 
de vida. Garganta não perde esta 
oportunidade de lhe dizer o quão 
especial é o aniversariante, pois 

Moçambique está cheio de assuntos, 
full mesmo, todas semanas há um 
assunto muito quente. Quando não 
há, os “memeiros" inventam e às vezes 
para se matar um assunto é lançado 
outro na praça pública e assim vamos 
de assunto em assunto. O da última 
semana é o “beef” dos seguidores de 
Maria de Lurdes Mutola, a menina de 
ouro. Aliás, este ximoko tem fases, 
porque a primeira fase é aquela 
em que Garganta “bifou" semana 
passada, a tal que falava do Parque dos 
Continuadores, que terá supostamente 
sido arrendado para um espectáculo 
em detrimento de uma prova nacional 
da modalidade, mas dados indicam 
que o treinador e o presidente já 
vivem se pegando há muito tempo. O 
facto é que o treinador português ao 
serviço da Federação lançou farpas 
ao timoneiro desta agremiação e este 
não perdeu tempo e o denunciou 
junto das autoridades, alegando que 
este está ilegal em Moçambique, ao 
que a Migração logo pegou o “tuga" 
pelos colarinhos e o prendeu para 
posterior repatriamento para a terra 
de Camões. Nas redes sociais o debate 
foi intenso, onde uns defendiam que, 
sim, os ilegais devem ser denunciados, 
e outros pediam ponderação, até 
porque para estes este caso em 
algum momento expõe a todos, 
desde a Federação até as autoridades. 
É que o treinador, que nasceu em 
Moçambique,  já vive no país há 10 
anos e há seis anos que já requereu 
a nacionalidade moçambicana.  Está 
certo que um mal não justifica o 
outro, mas não se percebe o porquê 
de alguém que vem trabalhar com 

trata-se de alguém escravo da sua 
palavra e ideais, pessoa de papo recto 
e sem rodeios ou salamaleques. Por 
estas qualidades todas, Garganta 
tira chapéu à sua personalidade e 
aproveita esta oportunidade para 
dizer parabéns,  mestre Serôdio.

os nossos filhos, moldar e construir 
talentos para que no futuro tenhamos 
mais Mutolas não consegue adquirir a 
nacionalidade que perdeu por conta 
da Constituição, que diz que todos 
aqueles portugueses que nasceram 
antes de 1975 automaticamente 
perdem a nacionalidade 
moçambicana, que querendo, 
podem requer a mesma. É normal ver 
chineses, e muitos deles delapidam 
as nossas florestas,  ostentarem 
nacionalidade moçambicana e até 
apelidos nacionais, o que já não 
acontece com este treinador, que 
nasceu em Moçambique, voltou para 
Portugal e decidiu que os seus últimos 
anos tinham de ser passados aqui, 
na sua terra, daí  que muitos exigem 
o bom senso das autoridades e que 
não olhem ou apliquem a lei de forma 
rígida pelo menos neste caso. Acaba 
ficando aqui exposto o calvário que 
muitos estrangeiros passam para 
aquisição do Dire ou nacionalidade. 
Percebe-se que há necessidade de 
haver muito controle, em função dos 
problemas que o país atravessa, mas os 
Lários desta vida deviam ser olhados 
com outros olhos. Para o presidente da 
modalidade,  Garganta só o aconselha 
a não parar para lançar pedra a todo 
cachorro que for latir para si. Está 
num cargo público e a crítica estará 
sempre presente, o melhor mesmo é 
responder com trabalho, porque fica 
claro que escasseiam talentos nesta 
modalidade que possam arrastar 
o nome de Moçambique para os 
holofotes mundiais. Os líderes não 
devem ser o centro das atenções,  os 
atletas sim.
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Os principais partidos na corrida 
às eleições deram o ‘tiro de largada' 
neste sábado (23.07) com comícios em 
diferentes pontos do país. 

O Movimento Popular de 
Libertação de Angola (MPLA) deu 
o pontapé de saída na campanha 
eleitoral em Luanda, a maior praça 
política e eleitoral do país, juntando 
milhares de apoiantes, num ato de 
massas conduzido pelo presidente do 
partido, João Lourenço.

Entre as muitas promessas deixadas, 
está a construção de uma cidade, 
construída de raíz,  nas imediações 
do futuro Aeroporto Internacional de 
Luanda, Dr. António Agostinho Neto.

"Com o novo Aeroporto 
Internacional, o país vai ganhar 
duas grandes infraestruturas, não 
simplesmente o aeroporto com as 
suas pistas, mas também a Cidade 
Aeroportuária que estará à volta", 
prometeu o líder do partido no poder.

Vandalismo em Luanda 
Na sequência do comício do MPLA, 

Campanha eleitoral 
arranca em Angola 
quando falta um mês 
para as eleições ge-

rais. Em Luanda, abertura ficou 
marcada por descontentamen-
to de moto-taxistas que reivin-
dicavam pagamento de MPLA 
por participação em passeata.

Eleições acontecem a 24 de Agosto


