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Estamos numa semana de gran-
de importância para o país, visto 
que contempla o histórico e ines-
quecível 4 de Outubro, conheci-
do entre nós como “Dia da Paz”, 
em recordação da assinatura dos 
Acordos Gerais de Paz, em 1992, 
em Roma.

O consenso alcançado pela Re-
sistência Nacional Moçambicana 
(Renamo) – então movimento de 
guerrilha e hoje partido político – 
e o Governo, colocou ponto final a 
um conflito sangrento que durou 
16 anos, abrindo espaço para uma 
nova era, que se pretendia de de-
mocracia, harmonia e inclusão 
social.

A verdade é que faltou capaci-
dade para respeitar os compro-
missos assumidos na capital ita-
liana, e como corolário, as armas, 
as infames armas, voltaram a falar 
nos anos mais recentes, opondo 
a guerrilha comandada por Afon-
so Dhlakama contra as Forças de 
Defesa e Segurança, comandadas, 
primeiro por Armando Guebu-
za, e, segundo, por Filipe Jacinto 
Nyusi.

Na base das reivindicações da 
Renamo, que levaram a que ocor-
ressem estes retrocessos, sem-
pre esteve a inclusão, não sendo 
mero acaso que esteja agora em 
curso o processo de Desmobiliza-
ção, Desarmamento e Reintegra-
ção (DDR) das Forças Residuais da 
Renamo nas Forças de Defesa e 
Segurança.

na governativa estar inteiramen-
te preenchida por gente associa-
da ao partido mostra bem que o 
principal critério de ascensão em 
Moçambique não é a competência 
ou qualidade, mas sim a cor parti-
dária de que cada um se reveste. 
Ou alguém acredita que não há 
nenhum “iluminado” que não seja 
militante do partido do “batuque 
e maçaroca”?

Este ambiente de exclusão e 
descriminação cria ressentimen-
tos e alimenta uma raiva visce-
ral com potencial para deflagrar 
situações indesejáveis. Embora 
não se queira admitir, o sucesso 
do jihadismo, que dilacera Cabo 
Delgado e cada vez mais áreas da 
zona norte do país, explora gran-
demente o sentimento de revol-
ta causado pela exclusão a que a 
maioria dos cidadãos moçambica-
nos está votada.

Perpetuar este estágio das coi-
sas, que privilegia a uma meia 
dúzia de “escolhidos” e empurra 
milhões para sarjeta, é deixar o 
país numa situação de permanen-
te perigo.

Na semana em que celebramos 
uma paz que, em termos efecti-
vos, não existe, é fundamental 
repensar o modelo de desenvolvi-
mento económico e social do país, 
tendo em mente que só a inclusão 
permitirá uma verdadeira recon-
ciliação nacional e uma paz per-
manente e duradoura. 
serodiotouo@gmail.com

Daqui se extrai uma lição: não 
há paz efectiva sem inclusão. É 
evidente que todos têm isto pre-
sente na mente. Ainda assim, ain-
da fingimos demência, o que tem 
sido prejudicial ao nosso país. A 
despeito disso tudo, assistimos 
ainda a actos de intolerância po-
lítica, que conduzem à exclusão 
social.

Vivemos num país dividido. Te-
mos, de um lado, um grupo mino-
ritário, porém, privilegiado, que 
abocanha todas as oportunida-
des de que Moçambique dispõe. 
Esse grupo é composto única e 
exclusivamente pelos membros 
do partido no poder – a Frelimo 
– ou por aqueles que aceitam ser 
subservientes a este movimento 
político-partidário que decidiu, 
ao arrepio da Constituição da Re-
pública, sequestrar a Constituição 
da República.

Neste país, e é bom que se diga, 
é uma missão hercúlea – na verda-
de, quase impossível – beneficiar-
-se de oportunidades de evoluir 
sem se filiar ao partido libertador. 
Não por acaso, muitos dos con-
cidadãos que, outrora, bateram-
-se por uma República mais jus-
ta, acabaram por se converter ao 
frelimismo, transformando-se em 
lambe-botas do regime. Há vários 
exemplos e só não os citamos por 
razões éticas. Acreditamos, no en-
tanto, que, pela exposição, são 
conhecidos por todos.

A circunstância de toda a máqui-

Paz passa pela inclusão
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SEGUNDO RELATAM OS MEMBROS DO PARTIDO

Terminou há dias o XII Congresso 
da Frelimo, que decorreu na Esco-
la Central do partido, localizada 
na cidade da Matola, província de 

Maputo. A reunião magna da maior força 
política nacional ficou marcada pela “una-
nimidade” com que Filipe Nyusi e Roque 
Silva foram reconduzidos aos cargos de 
presidente e secretário-geral do partido, 
respectivamente. Também chamou aten-
ção a saída, por vontade própria, de Graça 
Machel do Comité Central (CC), bem como 
a não entrada de Adriano Maleiane (pri-
meiro-ministro) para a Comissão Política. 
Ainda na ressaca do Congresso, Dossiers 
& Factos traz nesta edição 12 dos vários 
pontos que, na opinião de alguns mem-
bros do partido, mancharam a qualidade 
do evento.

De acordo com fontes internas, a forma como foi 
organizado o XII Congresso da Frelimo não foi de 
todo construtiva. Em causa está o facto de não ter 
havido espaço para debates francos e tomada de 
decisões importantes relativamente aos destinos do 
país. As fontes tomam a condenação de Castigo Lan-
ga pela CP, depois de ter falado do terceiro mandato 
numa sessão extraordinária do Comité Central, como 
exemplo de que o partido restringe a liberdade de 
expressão. 

 Camaradas consideram ter sido um congresso 
com tiques de festival

  É convicção das nossas fontes que os próximos 
congressos ou outras reuniões de reflexão e decisão 
no partido precisam de um outro formato, por for-
ma a que percam as características de “festival” que, 

segundo os camaradas, foram notórias na cidade da 
Matola.

 Na opinião dos frelimistas indignados com o actual 
formato, apelam que se faça uma reunião de debate 
e tomada de decisões sãs sobre questões profundas 
que afligem a sociedade moçambicana, deve haver 
muita responsabilidade por parte dos intervenientes, 
não apenas hosanas às chefias do “partidão”.

Leia, de seguida, os 12 pontos negativos que os crí-
ticos internos atribuem ao XII Congresso.

 
 I – “Recrutamento” sem critério

 
O primeiro ponto que é trazido como crítica e que, 

de acordo com as nossas fontes, merece maior refle-
xão, tem a ver com o “recrutamento” de delegados ao 
Congresso. Este processo, dizem as fontes, terá sido 
feito de forma precária, sem critério objectivo. De 
acordo com as fontes, quando se organiza um semi-
nário ou outra actividade deste género, é preciso de-
terminar a qualidade dos seus intervenientes.

 
 

II - manipulação
 
O grau de manipulação nos debates também leva, 

segundo as fontes, a que as pessoas temam falar so-
bre algo mais profundo. É por isso, acrescentam, que 
a intervenção de “mamã Graça” foi a única com al-
guma substância, ao chamar atenção para o crónico 
problema da pobreza e criticar os membros que não 
militam e chegam aos órgãos através da compra de 
votos.

 
III – Excesso de bajulação

 
As fontes consideram que se leva muito tempo a 

redigir moções de saudação que, na essência, não 

Texto: Dossiers & FactosD&F

Nyusi saiu "absoluto"

Congresso foi marcado pela unanimidade

Os 12 pontos negativos do XII Congresso 
da Frelimo
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Anúncio publicitário têm utilidade nenhu-
ma, desviando o foco 
de matérias realmente 
relevantes.

 
IV – Clima de 

desconcentração
 
As gritarias, o som 

dos apitos, batuques, 
vuvuzelas, frigideiras, 
entre outros instrumen-
tos, criam, segundo a 
análise das fontes, um 
ambiente impróprio 
para o exercício pleno 
da cognição, reforçan-
do o já referido carácter 
de festival.

 V – Fraca 
competitividade
 
O critério de candi-

daturas é considerado 
ditatorial. As candida-
turas são feitas “por al-
guém”, argumentam os 
camaradas, acrescen-
tando que, muitas ve-
zes, nem abrem espaço 
para que os interessa-
dos se candidatem li-
vremente. Por exemplo, 
na lista de continuida-
de (homens ou mulhe-
res?) havia 31 candida-
tos para 30 vagas.

 
 VI – Privilegiar os 

mesmos
 

Outra questão ligada 
ao ponto anterior é a 
primazia que é dada a 
um determinado grupo 
de “camaradas”, em de-
trimento dos restantes. 
Para as fontes, é isso 
que faz com que haja 
um cenário de falta de 
concorrência interna. 
“Há situações em que 
há 30 candidatos que 
entram directamente e 
mais um suplente, sen-
do que os concorrentes 
são 31. Ou seja, não é 
eleição aquilo. É no-
meação”, reforça uma 
das fontes, questionan-
do como será possível 
que entre mais de 1200 
congressistas não haja 
interessados.

 
 VII – Caça às “bruxas”

 
Na mesma senda, os 

camaradas denunciam 
existência de "orien-
tações" para que não 
se vote num e noutro 
candidato. Em jeito 
de exemplo, citam o 
caso do general Eduar-

do Nihia, mas ressalvam que a decisão partiu dos 
seus correligionários de Nampula. “É inconcebível”, 
lamentam.

 
VIII - Comercialização do voto!

 
A compra de votos, devidamente denunciada por 

Graça Machel, é uma realidade na Frelimo. Há, in-
clusive, relatos de um candidato (a que órgão?) que 
terá gasto 900 mil meticais para garantir lugar.

 
 IX – Falta de transparência

 
Outra questão que merece menção das nossas 

fontes tem a ver com a contagem de votos. Normal-
mente, em outras ocasiões, a contagem de votos é 
feita na presença dos eleitores. Aliás, terá sido assim 
no XI Congresso. Entretanto, no XII Congresso, o fi-
gurino foi outro. Depois da votação, os delegados 
foram retirados e a contagem decorreu algures no 
"backstage", o que suscitou diversas interpretações. 
Esta prática, em si, demonstra alguma falta de trans-
parência e pode contribuir para manchar um pro-
cesso que, eventualmente, obedeceu aos ditames 
democráticos.

 
X - Paraquedismo nos órgãos

 
Já é um assunto com barba branca. Alguns mem-

bros saltam do "estatuto de não membro" para os 
órgãos de decisão, sobretudo centrais, tendo o CC 
como destino mais comum. Chamou atenção das 
nossas fontes a situação da ministra dos Comba-
tentes, Josefina Beato Matar Mpelo, que concorreu 
pela lista de renovação Mulheres, onde concorreram 
13 candidatas para 11 assentos. Segundo as fontes, 
a governante tinha tudo para ser eleita, primeiro 
porque “não é por acaso que lá estava” e, segundo, 
por força do chamado “voto orientado”, tido como 
principal instrumento da democracia interna no XII 
Congresso. 

  Ora, não se sabe ao certo, por insuficiência de 
informação, se a ministra fazia ou já fez parte de al-
gum órgão inferior (Comité provincial, distrital, de 
zona, de círculo ou mesmo da célula). Mas há um 
entendimento de que a sua eleição para o CC é, no 
mínimo, "extravagante", dado que “temos pessoas 
bem conhecidas que já militam há bastante tempo 
e com contribuições muito significativas em todas 
as formas (ideias e recursos), e que, apesar do esfor-
ço, ainda não conseguiram a eleição ao CC, o que é 
para nós injusto”. Para as fontes, a ascensão meteó-
rica dessas figuras deixa os órgãos centrais vulnerá-
veis, na medida em que passam a albergar “pessoas 
infiltradas” e provavelmente avessas aos interesses 
do partido.

 
XI – Exclusão da província de Maputo da CP

Os camaradas da província de Maputo estão 
amargurados, pelo facto de não terem nenhum re-
presentante na Comissão Política, o órgão que gere 
o partido no intervalo entre as sessões do Comité 
Central. É a única província sem representante no ór-
gão, perdendo até para os Estados Unidos da Améri-
ca, que têm um elemento.

 
XII – Incerteza em relação ao futuro

Uma vez mais, o Congresso não elegeu o candida-
to do partido às próximas eleições presidenciais, em 
2024. O cenário, segundo as fontes, traz o espectro 
de incerteza em relação ao futuro, sobretudo numa 
altura em que se especula sobre o possível terceiro 
mandato do actual Presidente da República.
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POR INCENTIVAR JUSTIÇA PELAS PRÓPRIAS MÃOS

O comandante-geral da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) é uma presença assídua 
em Cabo Delgado e, na última 

semana, escalou o distrito de Quissan-
ga, concretamente a aldeia de Natugo, 
que recentemente foi alvo de uma in-
cursão dos terroristas. No local, instruiu 
a população a resistir, autorizando-a, in-
clusive, a usar azagaias, catanas, facas, 
entre outros instrumentos. Para Manuel 
de Araújo, as palavras de Bernardino Ra-
fael são uma flagrante violação à Cons-
tituição da República. Por isso, defende 
que Beatriz Buchili deve intimá-lo para 
que se explique.

Depois de ouvir relatos da população sobre os 
ataques ocorridos há dias na aldeia do distrito de 
Quissanga, que se localiza na região centro de 
Cabo Delgado, Bernardino Rafael garantiu que 
“os nossos homens estão a perseguir os terro-
ristas” que passaram por Quissanga, ressaltando 
que são os mesmos que, há poucas semanas, se-
meavam terror na vizinha província de Nampula.

 À esta mensagem, através da qual Rafael pre-
tendia tranquilizar os cidadãos daquela região, 
seguiu-se um inusitado apelo à resistência, com 
a população a ser instada a usar os meios à sua 
disposição para o efeito. “Quando os terroristas entrarem nas macham- bas, vocês têm que resistir e perseguir com fa-

cas, catanas e azagaias, e 
tudo que tiverem, enquan-
to outros membros da po-
pulação chamam as Forças 
de Defesa e Segurança para 
entrarem em acção, enten-
deram? ”, ordenou Bernar-
dino Rafael.

 
Atestado de incompetên-

cia ao Estado

Contactado pelo Dos-
siers & Factos, o analista 
Manuel de Araújo manifes-
tou preocupação face às 
declarações do comandan-
te-geral da PRM, por consi-
derar que colocam em cau-
sa os princípios basilares do 
Estado.

“Num Estado republica-
no, existe o monopólio do 
uso da força por parte do 
Estado. Quando o Estado 
desmonopoliza, significa 
que o Estado está a passar 
um atestado de incompe-
tência a si próprio”, disse.

Texto: Amad CandaD&F

Bernardino Rafael, comandante-geral da PRM

Manuel de Araújo, analista e autarca de Quelimane

“Bernardino Rafael devia ser intimado 
pela PGR”
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O apelo do homem forte da 
polícia moçambicana é inter-
pretado por Manuel de Araú-
jo como sendo a extensão do 
monopólio do uso da força à 
população e, por outro lado, 
como um convite para que 
os cidadãos exerçam justiça 
pelas próprias mãos. “Como é 
que um representante do Es-
tado faz este apelo? Não faz 
sentido. Para mim, é uma in-
congruência”, pontua.

Por haver aqui aquilo a que 
chama de violação do coman-
do constitucional, o também 
presidente do Conselho Mu-
nicipal de Quelimane, capi-
tal provincial da Zambézia, 
entende que a procuradora-
-geral da República, Beatriz 
Buchili, deve intimar Bernar-
dino Rafael para esclarecer 
seus pronunciamentos, acres-
centando não entender “se ele 
respeita a Constituição, se res-
peita o comando do Chefe de 
Estado ou se ele é o segundo 
Chefe de Estado”.

 
Apelo a um “suicídio 

colectivo”

Menos cáustico é Wilker 
Dias, para quem o comandan-
te-geral da polícia quis trans-
mitir a mensagem de que a 
população deve colaborar no 
combate aos terroristas. Re-
conhece, no entanto, que a 
mensagem é polémica, e faz 
notar que a guerra que se está 
a desenrolar em Cabo Delgado demanda outro 
tipo de recursos.

“Nós não nos vamos defender do terrorismo 
numa situação em que uns usam armas de fogo 
e nós usamos catanas, estaríamos numa desvan-
tagem autêntica”, argumenta o analista, que vê 
nos pronunciamentos de Bernardino Rafael si-
nais de fracasso do trabalho desenvolvido pelas 
Forças de Defesa e Segurança (FDS).

“O que se deve defender é um trabalho con-
junto, a população trabalhar com a polícia no 
sentido de identificar os infractores. Mas dizer 
que tem que se usar catanas, num contexto em 
que se usa armas convencionais, automáticas e 
de grande calibre, algumas das quais arrancadas 
das próprias FDS, nas emboscadas, chega a ser 
empurrar as pessoas para o caminho da morte, 
para um suicídio colectivo”.

 “Se calhar, deve-se pensar em novas forças 
locais”

Wilker Dias insiste na ideia de que, para com-
bater eficazmente os terroristas, não basta a for-
ça de vontade ou o patriotismo, sendo necessá-
rio equipamento adequado e preparação. Nessa 
lógica, considera mais aceitável a criação de “no-
vas forças locais”.

“Se calhar, o que se deve fazer é criar mais for-
ças locais. Mas a forma de defesa não deve ser 

feita com catanas e azagaias. Tem de haver um 
mínimo de treinamento, que pode ser a própria 
polícia a orientar com vista a que a população 
se defenda de prováveis ataques”, disse a fonte, 
alertando igualmente para o risco de a mensa-
gem do comandante-geral potenciar a violação 
dos direitos humanos.

A presença de Bernardino Rafael, em Cabo 

Delgado, foi marcada também pela apresenta-
ção pública de terroristas capturados e que, apa-
rentemente, deverão ser ressocializados. Dias 
elogia a estratégia. “É importante demonstrar 
que se está a trabalhar, e a forma de demonstrar 
é esta. Assim, evita-se que as FDS caiam no des-
crédito e desencoraja-se a adesão às fileiras dos 
terroristas”.

Wilker Dias, analista

“Comandante-geral está sempre em 
contramão”

Num outro desenvolvimento, Manuel de 
Araújo defende que, no tocante ao Teatro 
Operacional Norte (TON), o comandante-
-geral da PRM está sempre em “contramão”, 
não só com a Constituição da República, mas 
também com o próprio ministro da Defesa Na-
cional, Cristóvão Chume, que “parece ser uma 
pessoa com cabeça, tronco e membros, que 
sabe o que faz”.

Lembra ainda que o assunto de Cabo Del-
gado tem que ver com a soberania nacional, 
cuja defesa compete às Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique (FADM). Dito isto, 
defende que “o senhor comandante-geral da 
PRM não tem nada a ver com Cabo Delgado, 
ele que trate de outros assuntos”.

Manuel de Araújo considera que Bernardi-
no Rafael “faz e desfaz” por ter confiança do 

Presidente da República e Comandante em 
Chefe das FDS, com quem partilha a tribo 
(maconde).

Refira-se que já é há muito contestado o 
alegado excesso de protagonismo do chefe 
da polícia moçambicana em Cabo Delgado, e 
algumas das mensagens que emite publica-
mente não encontram respaldo por parte de 
outros altos dirigentes. Bernardino Rafael já 
disse, em Maio deste ano, que 70% das acções 
de combate ao terrorismo estavam já execu-
tadas, prometendo que o fenómeno estava 
perto do fim.

"Não estamos a dizer que chegámos ao fim, 
mas está quase", afirmou, tendo acrescentado 
que "a guerra é mais dura, difícil, quando che-
ga ao fim, quando está quase a chegar ao fim".

Mais recentemente, porém, o Chefe de Es-
tado moçambicano, afirmou que, afinal, o ter-
rorismo não acaba, desmentindo Bernardino 
Rafael.
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Anúncio publicitário

A vida em sociedade é uma espécie de 
desafio a todo aquele que nela se encon-
tra. Por ser-se cidadão, existem diversos 
desafios e regras que cada um (de nós) 
precisa de seguir para melhor conviver 
em sociedade. Nesta mesma perspectiva, 
a todo aquele que impõe leis e restrições 
a um indivíduo ou colectividade, tam-
bém lhe recaem responsabilidades que 
estão estritamente ligadas à necessida-
de de salvaguardar o bem-estar social.

 Quando penso em liderança, penso 
em como a sociedade pode estar a ba-
nalizar um termo tão fácil de se pronun-
ciar, mas também difícil, na medida em 
que carrega consigo certas responsabili-
dades e deveres em relação ao compor-
tamento que cada um deve demonstrar 
socialmente.

Não podemos apenas partir do pres-
suposto de que é líder aquele que ocu-
pa um cargo de maior relevância, muito 
menos podemos ter esse raciocínio em 
relação àquele que demasiadamente 
discursa socialmente. Há um dever mo-
ral, num líder, que jamais se pode/deve 
olvidar: o comprometimento e entrega 
em relação às causas de uma certa colec-
tividade e/ou da sociedade no geral. Li-
derança adquire-se e é um merecimen-
to, de certa forma, pois é preciso saber 
deixar um legado e permitir que os seus 
seguidores, por mais que não estejas por 
perto, possam executar as actividades 
com maior perfeição.

Na Teoria da Atribuição da Liderança, 
percebemos a liderança como algo que 
se “dá” ou que se é merecido. Um caso 

mais claro é o de Winston Churchill, que 
conseguiu liderar o Reino Unido aquan-
do da segunda guerra mundial, mas este 
veio a perder certa “credibilidade” ao 
perder as eleições. 

Com a banalização do conceito de li-
derança, abrimos mazelas para que, 
num futuro breve, este conceito precise 
de ser reformulado ou esteja atrofia-
do porque, até lá, não saberemos quem 
realmente representa as preocupações 
de uma colectividade.

Quando digo que “liderar não é tarefa 
fácil”, pretendo dizer que não é fácil re-
presentar uma sociedade agastada, uma 
sociedade esfomeada, analfabeta, inde-
cisa, desnutrida, amedrontada e cada 
vez mais crítica, assim como não é fácil 
(e jamais deveria se considerar fácil) go-
vernar um povo marcado por diversida-
des étnicas, culturais e raciais. Vivemos 
numa altura em que, com o advento da 
globalização, a sociedade mundial des-
pertou e está cada vez mais a pedir por 
liberdades de expressão, direitos indi-
viduais/fundamentais, respeito pelos 
direitos humanos, legalização do aborto, 
respeito pelas “minorias” sexuais, etc. 
Esses todos factores  deveriam fazer-nos 
reflectir e repensar na forma como im-
plementamos e desenhamos as políticas 
que regem as sociedades, pois já não é 
altura de nos basearmos em políticas 
belicistas, que não se comprometem a 
escutar a opinião social para tomar de-
cisões que sejam para o bem social do 
povo.

Há uma necessidade de se ser sério 

para saber liderar, para revolver os pro-
blemas que afligem as massas. Não po-
demos ainda nos cingir nos discursos 
apenas matemáticos (que de certa for-
ma excluem os não letrados), esquecen-
do que vivemos numa sociedade feita 
de emoções, com gente que almeja estar 
inserida em cada discurso socialmente 
“proliferado”. É contraditório querer re-
presentar uma colectividade que não se 
respeita, assim como não se pode lutar 
contra o crime enquanto houver fácil 
acesso às armas. 

Uma coisa que se aprende com falsas 
lideranças é que, na falta de uma boa 
liderança, as pessoas, o povo sempre 
vai acreditar em qualquer um que for a 
abrir a boca. É um jogo de “vingança”, de 
certa forma. O que pretendo assim dizer 
é que o processo de liderar significa dar 
prioridade, prestar atenção e propor-se 
a resolver os diversos problemas/afli-
ções da sociedade na qual se vive.

Quando paro e olho para a Declaração 
da ONU, de 1945, sobre a necessidade de 
autodeterminação dos povos, questiono-
-me se a sociedade africana percebeu 
que precisa de aprender a decidir o seu 
rumo, por si só, ou se entendeu como 
autodeterminação a liberdade de dei-
xar que o exterior nos venha governar. 
Jamais haverá uma soberania absoluta 
num país que é política, cultural, social e 
economicamente endividado. Há, nesta 
perspectiva, aquilo que Raymond Aron 
diz no seu livro (Paz e guerra entre as 
nações) sobre a dispensabilidade das 
nações.

Liderar não é uma tarefa fácil (parte 1)

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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Anúncio publicitário

Na Estética Nudez de Cabo De-
legado, livro que venho escreven-
do, o caos da guerra é a semente do 
mal progressivo. Ela [a nudez] é re-
presentada de forma realística, as 
pessoas são marionetes da guerra e 
sentem a fome dela. Inala-se o mais 
forte cheiro do sofrimento, pres-
sentindo-se o sentimento da morte 
que paira no canto das armas e na 
ponta aguçada da catana. 

Da miséria, os olhos côncavos su-
plicam por paz, por libertação “da 
má governação, da falta do existen-
cial que tira a vontade de ser e o de-
ver de existir”.   Esta situação gera 
impotência, tensão e nervosismo, 
que se articulam ocasionando as 
chamadas lamúrias. 

A falta de estrutura e clareza em 
uma guerra falhada contra o ban-
do do Daesh EIPAC-Katiba de Mo-
çambique, que trouxe ao povo mo-
çambicano uma mancha de sangue 
indelével, com sucessivas carnifici-
nas, destruição de infra-estruturas 
públicas, pilhagens, destruição de 
casas nos povoados considerados 
infiéis, uso de escudos humanos, 
raptos, represálias, vinganças.

  Estamos numa situação delica-
da, em que parte da guerrilha islâ-

mica primitiva pertence aos filhos 
da terra, convertidos e formados 
pelo califado como guias da sua 
própria desgraça, numa heroicida-
de perversa de dar angústia à alma. 
Sem dúvida que estamos perante 
a violência do rio que tudo arras-
ta em sua fúria, mas cabe a quem 
governa o nosso país não deixar o 
povo sucumbir à fome, à morte e à 
desgraça de um futuro incerto.

Vezes sem conta, os militares 
deixaram o povo à mercê da sua 
sorte.   Aquando dos últimos ata-
ques, o povo foi dizimado sem pro-
tecção, nem ajuda nas suas pacatas 
aldeias. Para se proteger do crime 
e de actos de violência, a socieda-
de exige um vasto e complexo sis-
tema de ajuda emergente do estado 
Moçambicano, que demora chegar, 
numa guerra onde se joga amigos 
ocultos e se está prenhe de uma 
inimizade transfronteiriça não 
declarada.

Embora o mundo se debata com 
a crise aguda de um vírus chinês, 
que desestabiliza financeiramente 
todas super-potências, com o en-
riquecimento do mercado farma-
cêutico sendo o maior e nunca vis-
to em todos tempos, além de uma 

guerra entre Rússia e Ucrânia, que 
é um verdadeiro modelo de guerra 
para exposição e venda de armas à 
custa de milhares de vidas inocen-
tes, Moçambique precisa de se cen-
trar nos seus problemas, especifi-
camente Cabo Delgado.

 A saturação do tecido social tor-
na-se um grande problema, com 
o aparecimento de novas doenças 
psicológicas e uma grande impo-
tência dos povos perante a sua li-
derança em fase de crises cíclicas.   
Moçambique não é uma excepção 
nesta nudez de problemas globais.

No auge do limite da saturação 
social, militar e política, questio-
na-se a violência brutal das forças 
de defesa em Cabo Delgado, no es-
tresse pragmático de definir com 
clarividência os lados da inimiza-
de, dos infiltrados e dos presumí-
veis malfeitores, infiltrados no seio 
dos deslocados.

Chove pólvora por tudo que é 
lado, a guerra reclama fome de 
tudo e todos, o povo divorcia-se 
da razão e do seu eu, das suas con-
quistas e dos seus amores, e vê a 
existência e o sentido a serem-lhe 
negados por irmãos que vendem a 
pátria em troca de falsas profecias.

O Falso Patriotismo e a Guerra no Norte

PRIMEIRO PONTOPRIMEIRO PONTO

 Nobre Rassul
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Anúncio publicitário

Acção diplomática Moçambique – Tanzânia: agora 
sim!

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

A recente visita da estadista tanzaniana 
ao nosso país é claramente um sinal de al-
gum tipo de conforto nos esforços colectivos 
de combate ao terrorismo na zona norte de 
Cabo Delgado. Se já nos bastidores algum 
tipo de desconfiança diplomática se fazia 
sentir, pois ficava muito estranho o tipo de 
silêncio que perdurava face à situação do 
terrorismo na zona norte do país, com este 
encontro, ficam dissipadas todas as dúvidas, 
se se considerar que o nível de compromisso 
assumido pelos dois chefes de Estado, e tor-
nado público, traz linhas mestras para que o 
desenvolvimento social e económico encon-
tre seu efectivo espaço.  

A presidente da República Unida da Tan-
zânia realizou uma importante visita à Re-
pública de Moçambique, isto no quadro das 
relações diplomáticas entre os dois países. 
Aliás, é preciso referenciar que a República 
Unida da Tanzânia é considerada a segunda 
casa do povo moçambicano. Foi a Tanzânia 
que aceitou hospedar os interesses da Fren-
te de Libertação de Moçambique durante a 
guerra de libertação nacional contra o colo-
nialismo português, contribuindo para que 
a nossa independência fosse total e completa 
no seu verdadeiro sentido.

Em 2017, surgem os primeiros sinais de 
terrorismo, opiniões divergiram sobre a ori-
gem deste movimento preparado para sa-
quear e tirar vidas. Testemunhas e vítimas 
dos primeiros actos bárbaros deste grupo 
confirmavam, na altura, que uma das carac-
terísticas comuns do grupo, era o uso da lín-
gua Swahili, dando a entender que a maior 
parte dos jovens terroristas tinha como zona 
de origem o outro lado da fronteira. Um ou-
tro dado menos importante prende-se com 
a existência, na zona norte de Cabo Delga-
do, de um movimento extensivo de jovens 
garimpeiros que, sistematicamente, fazem a 
extracção de recursos minerais sob um ale-

gado comando de empresários provenientes 
da República Unida da Tanzânia. Estes jo-
vens afirmam que são fornecidos todos os 
instrumentos de trabalho, incluindo valores 
monetários, como garantia de que qualquer 
recurso importante retirado desta zona deve 
ser canalizado a estes mandantes. Estes dois 
exemplos alimentaram a dúvida sobre a leal-
dade nas relações entre estes dois povos.

O silêncio diplomático também contri-
buía para que cada um de nós continuasse 
a construir a sua própria análise, terminan-
do isto em conclusões precipitadas. Estão de 
parabéns os dois governos, pois ainda que 
seja um pouco tarde, estes concluíram que a 
situação de instabilidade política na região 
norte do país deve ser uma preocupação co-
mum. Se o terrorismo tem como ponto de 
saída ou entrada um dos países, isto tem ac-
tualmente pouca importância. Precisamos, 
sim, que os dois Estados desenvolvam uma 
resposta duradoura para que em nenhum 
dos lados este movimento possa continuar 
com as suas incursões.

Caros Presidentes Filipe Jacinto Nyusi e 
Samia Hassan Suluhu, vossos povos estão 
preocupados com a situação de instabili-
dade e, dentre vários protocolos assinados, 
importa-nos realçar mais medidas robus-
tas para que se estanque a insegurança que 
ainda prevalece em Mueda, Palma, Nanga-
de e outras regiões da zona norte do país. 
Se outrora Tanzânia vinha se solidarizan-
do e apoiando, através da força conjunta da 
SADC, foi boa notícia saber que agora se diz 
disposta e pronta a intervir directamente.

Para a Comunidade do Desenvolvimento 
da África Austral - SADC, é preciso que se 
imponha uma cultura de solidariedade e ac-
ções combinadas como estratégia de enfra-
quecer esta tendência de grupos terroristas 
ao nível da região. Numa das intervenções 
públicas do Presidente da República, Filipe 

Nyusi, ele sublinhou a pronta resposta do 
governo de Ruanda face ao pedido feito no 
sentido de apoiar Moçambique no combate 
a este mal.

O Presidente da República não se cansa 
de elogiar a atitude do presidente Paul Ka-
game na resposta à acção inimiga do terro-
rista, porém, Tanzânia e outros membros 
do bloco, pelo recado do Presidente, pode-
-se perceber que responderam a este pedido, 
mas de uma forma tímida. São sinais como 
estes que devem servir de ponto de fortaleci-
mento das relações diplomáticas dos mem-
bros do bloco, como forma de evitar a esca-
lada de acções de instabilidade regional por 
conta do terrorismo e outros actos contra a 
soberania dos povos.

Não aconteceu tarde esta cimeira, assim 
como não aconteceu tarde a reflexão sec-
torial de cada área considerada estratégica 
para responder cabalmente ao desenvolvi-
mento económico e social dos dois povos. 
Não foi tarde também quando ouvimos da 
estadista tanzaniana o convite ao sector em-
presarial de Moçambique para que aumente 
o volume de negócios junto daquele país.

Na recepção da chave da cidade de Ma-
puto, como personalidade de honra para a 
cidade, a estadista Tanzânia desafiou tam-
bém o Governo da Cidade de Maputo para 
que acarinhe e crie condições favoráveis 
para que cidadãos do seu país e residentes 
nesta cidade possam, e num ambiente tran-
quilo, desenvolver os seus negócios a todos 
os níveis.   

Esta cimeira, suas decisões e protocolos 
assinados, ao serem tornados realidade, po-
demos lograr resultados que satisfaçam as 
duas partes e que resgatem os princípios de 
irmandade das duas nações, concordados 
pelos já falecidos e respeitados presidentes, 
Samora Moisés Machel e Julius Kambarage 
Nyerere.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Na sociedade onde vivo, duvido do papel das 
igrejas

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Está difícil, mas é uma triste realidade. Os 
acontecimentos dos últimos dias nos remetem 
a uma profunda reflexão, sobretudo quando 
visitarmos os tipos de crimes e as formas como 
os mesmos são praticados em quase todo o 
país. Trata-se, no meu entender, de crimes que 
podem deixar patente o suposto fracasso em 
relação ao papel das igrejas e outras organiza-
ções sociais existentes em Moçambique. 

Aponto com tristeza o fracasso do papel 
das igrejas na sociedade por concluir que a 
sociedade moçambicana  tornou-se hostil a 
uma boa convivência, onde somos tomados ou 
guiados pelo pecado e pelo mal, sem medo de 
fazer o que não se deve ao próximo. Ora, isto 
acontece numa altura em que nascem a cada 
dia mais igrejas e, em contrapartida, também 
cresce a desordem social.

 As rádios, televisões e jornais já se fartaram 
de reportar casos hediondos que acontecem 
em quase todo o canto do nosso país, onde, 
por exemplo, um pai vende o seu próprio fi-
lho para se aliviar da pobreza, onde uma mãe 
combina com o marido para assassinar o filho 
por falta de condições para o sustentar, onde, 
do nada, podemos matar e enterrar a nossa 
própria mãe, avó, pai, irmão, sem nenhum re-
morso pelo acto. 

Vivemos numa sociedade onde violar uma 
criança, até à morte, passou a ser uma coisa 
comum e normalíssima; onde violar uma mu-
lher comprometida, ou mesmo que não tenha 
marido, é quase uma lógica, enfim, tanta coisa 
de mal que acontece. Também estamos numa 
sociedade em que os crimes são cometidos de 
forma bastante organizada, o que revela um 
nível de perigosidade bastante elevado em 
que temos células e grupos bastante fortes 
que perpetuam sem piedade delitos difíceis de 
imaginar. 

O mais grave para mim é saber, por exem-
plo, que dos diferentes grupos de criminosos 
temos também assassinos ilegais e legais. Os 
ilegais, para mim, são aqueles que se organi-
zam em gangs e compram armas de fogo aos 
seus comparsas, na maioria das vezes, polícias 
e, de seguida, protagonizam assaltos às resi-
dências ou mesmo na via pública, semeando 
pânico e terror. É verdade que o crime, sobre-
tudo os furtos, quer simples ou qualificados, 
sempre existiram. Digo isto porque pretendo, 
aqui, deixar claro que não nego que existam 
ladrões em residências, estabelecimentos co-

merciais ou onde quer que seja. 
O meu maior problema é a forma como ope-

ram os grupos de criminosos, chegando mes-
mo a desafiar os donos das residências, o que 
significa que já não furtam, mas sim arrancam, 
o que, em matéria jurídica, chamam de crime 
de roubo. No passado, há cerca de 30 anos, o 
que sabíamos que acontecia era o roubo de pa-
tos, galinhas, cabritos, louça, capulanas, rádios 
ou electrodomésticos, mas com o desenvolvi-
mento da economia, tudo mudou e a ambição 
também cresceu de nível. 

Talvez lembrar como é que roubavam. Dei-
xavam os donos da casa ausentarem-se e pro-
curavam formas de se introduzir no interior 
da casa para lograr os seus intentos. Também 
podiam roubar de noite, quando todo o mun-
do estivesse a dormir. Estes, para mim, eram la-
drões “com respeito” da sociedade e com medo 
do dono dos bens que fossem ou que pretendes-
sem roubar. 

De 20 anos a esta parte, as coisas mudaram 
porque o roubo começou a ser verdadeiramen-
te violento. Os grupos se foram multiplicando 
e as técnicas também evoluíram. Evoluíram 
que já há jovens que se treinam para ser mui-
to fortes nas suas acções ofensivas. São pessoas 
que investem muito dinheiro para ter salas de 
cinema, donde assistem diferentes tipos de fil-
mes policiais e criminais para se tornarem ca-
pazes de fazer o mal. São indivíduos que vão 
à ferragem para comprar pé de vaca, martelos, 
tesouras, ferro e aço, macacos hidráulicos, tudo 
isto não para usar na construção de casas, mas 
sim em destruição ou assaltos a residências. 

Para mim, talvez esta evolução na manei-
ra de roubar não fosse problema grave, o que 
demais me preocupa é o facto de serem indiví-
duos com duas, três, quatro ou mais missões, 
nomeadamente arrombar, roubar, violar, ma-
tar e outros crimes. Ora, isto é chato! Imagine-
mos um grupo de cerca de onze pessoas, todos 
jovens que se sentam e organizam e, nas suas 
reuniões, concordam em perder horas do pe-
ríodo nocturno para fazer mal, culminando 
com o assassinato de pessoas que não fizeram 
nenhum mal. 

Certa vez, o bairro Picoco, na comunidade 
de Gueguegue, no Município de Boane, distrito 
do mesmo nome, acordou aterrorizado. O mo-
tivo é que um grupo de mais de oito pessoas, 
presumivelmente jovens, na calada da noite, 
entrou em quinze residências, nas quais violou 

mulheres, agrediu pessoas com catanas e tam-
bém disparou à queima-roupa contra quem 
tentasse sair à rua para ajudar no socorro à 
vizinhança, tendo resultado em feridos, entre 
ligeiros e graves. De facto, é difícil perceber a 
razão de tanta violência. 

Também me custa perceber ou conceber que 
pessoas nascidas do ventre de uma mulher te-
nham atitudes macabras como estas e outras. 
Por outro lado, custa perceber que quando isto 
acontece, dia seguinte quando acompanham 
os comentários como é que se sentem. Este é o 
lado dos criminosos ilegais. Entretanto, tam-
bém temos o lado dos “assassinos legais” que 
também, de um tempo a esta parte, estão a evo-
luir nas suas acções.

 São pessoas que “estão credenciadas para 
matar” à moda de bandidos pelo próprio Esta-
do. No passado, foi ou era junto ao mangal da 
Costa de Sol, hoje o troço Marracuene - Costa 
do Sol, usando a Estrada Circular, virou o me-
lhor espaço para os abates. É assustador apon-
tar ao certo que quem faz isto é a Polícia, mas 
os indícios e dados mostram sempre que a gang 
que está envolvida na prática destes actos é jus-
tamente de agentes da Polícia. 

Pelo que se tem dito, a maioria dos abatidos 
naquele troço são indivíduos com problemas 
com a Polícia de Investigação Criminal. Enfim, 
para mim, independentemente de tudo e de to-
das as circunstâncias, julgo que tirar a vida de 
outrem foi ou devia ser coisa pesada. Ultima-
mente, infelizmente, virou cultura. As pessoas, 
durante dias, sentam-se à mesa, desenham e 
determinam a forma como devem terminar 
com a vida de uma outra pessoa. Isto arrepia 
e fico sem saber, nem entender em que tipo de 
mundo estamos.

 Não percebo que saída podemos ter para 
acabar com tanto mal. Perdemos dignidade 
como pessoas com amor de outrem. Trans-
formamos a nossa sociedade em lugar onde 
impera o ódio, a ganância, estupidez, fofoca, 
calúnia, difamação, destruição do carácter, 
violência sexual, adultério, roubo, assassinato, 
e tudo mais. Uma sociedade que até os dirigen-
tes das igrejas só pensam no enriquecimento 
das congregações, onde só rezam para a che-
gada de mais almas para contribuírem com dí-
zimos elevadíssimos, em nome da palavra do 
Senhor, mas, no meu entender, ensinamentos 
para uma boa convivência duvido que haja do 
lado das igrejas. Até mais!
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Texto: Anastácio Chirrute, em 
InhambaneD&F

NA CIDADE DA MAXIXE

Escassez da chuva está a condicio-
nar o trabalho dos pescadores da 
cidade da Maxixe na província 
de Inhambane. Naquele ponto 

do país, a produção pesqueira reduziu 
drasticamente nos últimos dias. Para a 
sua sobrevivência, boa parte dos pes-
cadores recorre a outros tipos de pesca-
dos, como, por exemplo, o caranguejo 
e  camarão, espéceis cuja procura não é 
tão grande.

A situação é tida como preocupante e prevê-se 
dias difíceis pela frente, segundo contaram à nossa 
equipa reportagem alguns pescadores que exer-
cem a sua actividade pesqueira na baia da Maxixe.

Mertina Feliciano é pescadora e vive na cidade da 
Maxixe. Afirma que, de algum tempo para cá, a sua 
actividade deixou de ser muito rentável devido às 
condições climatéricas que não são favoráveis para 
a prática da actividade pesqueira. 

Segundo ela, é um problema que só Deus pode 
saber solucionar, com a libertação da chuva para 
aumentar o caudal das águas, que neste momento 
tem a tendência de baixar, devido à seca que assola 
alguns distritos da província de Inhambane. 

"A nossa grande dificuldade neste momento tem 
que ver com a falta de chuva. Apanhar pescado tem 
sido muito difícil. É normal entrarmos no mar hoje e 
sairmos sem termos conseguido apanhar um peixe", 
conta. 

Por estes dias, alguns pescadores recorrem à ou-
tros tipos de pescados, como, por exemplo, o caran-
guejo e camarão, espéceis habitualmente pouco 
procuradas.

 Armando Samuel também é pescador e exerce 
a sua actividade na baia da Maxixe. Já não faz ideia 
de onde ir buscar o pescado para satisfazer os seus 
clientes, que diariamente encomendam o produto.

"Estou cheio de encomendas dos meus clientes, 

mas não tenho onde ir buscar. A temperatura não 
está a ser favorável. Nos dias em que a chuva caía, 
conseguíamos sair com muito peixe e não tínha-
mos problemas de escassez, mas agora a situação 
está muito difícil", lamentou.

Revendedores afectados

A falta de chuva não está a com-
prometer apenas os pescadores. 
Atinge também os revendedores 
de peixe, que operam no merca-
do do peixe da cidade da Maxixe, 
que actualmente são obrigados a 
ficar em casa de braços cruzados 
devido à escassez daquele recur-
so marinho.  

Rosa Francisco é revendedora 
de peixe há mais de sete anos. 
Conta que tem sido assim sem-

pre que a chuva não cai. 
O peixe começa a escas-
sear no mar, os pescadores 
optam por capturar pei-
xe pequeno, o que não é 
aconselhável.

"Aqui no mercado, tem 
mais camarão e carangue-
jo do que peixe. Sempre 
que vamos à praia à procura [do peixe], 
os pescadores dizem que não estão a con-
seguir capturar, sempre saem com barcos 
vazios. Aí inicia uma luta com os clientes, 
que também  não querem perceber a nos-
sa situação", revela a fonte.  

Pescadores que morrem afogados por 
causa do mau tempo

Além da escassez da chuva, outra situa-
ção que preocupa esta classe são os dias 
de mau tempo, uma vez que se está numa 
fase de transição do inverno para o verão. 
Há relatos de casos de naufrágios que en-
volvem alguns pescadores.

Laura Mucanze, também residente na cidade 
da Maxixe, recorda com tristeza alguns episódios 
recentes de afogamento de alguns colegas seus, 
apahados de supresa por mudanças repentinas de 

temperatura.
"Há muitos colegas que perderam a vida por cau-

sa de naufrágio aqui na baia da Maxixe. Mesmo na 
semana passada, morreu mais um pescador por afo-
gamento. Isso nos assusta muito, porque nós depen-
demos desta actividade para o nosso ganha-pão”. 

Apesar de estar consciente dos riscos que corre, 
a fonte não abre mão desta actividade, porque não 
tem alternativa que garanta o seu sustento. 

"Desistir não posso, porque é daqui onde sai o 
nosso sustento. O que posso fazer é saber me pre-
caver para que não corra o risco de me afogar, mas 
também trabalhar em equipa tem sido uma forma 
para evitar estes casos. Trabalhando sozinho, sem-
pre teremos estes casos, porque não haverá quem 
vai prestar socorro naquele momento".

Mertina Feliciano

Armando Samuel

Laura Mucanze

Escassez de chuva condiciona pesca 
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Caça furtiva e crime organizado são os 
grandes desafios 

Existe um sistema que orienta os envol-
vidos na caça furtiva. Tomemos, a título de 
exemplo, o negócio do marfim. Depois de ex-
traídas, as pontas de marfim são coletadas e 
levadas aos centros de conservação, onde são 
armazenadas em contentores pertencentes a 
pequenos fornecedores. Daqui, os produtos 
são transportados para um indivíduo respon-
sável por negociar o produto até à exportação.

O antigo director de Serviços de Protec-
ção da Administração Nacional das Áreas de 
Conservação (ANAC), Carlos Pereira, explica 
que todo este processo só é possível graças à 
corrupção, este mal que assola as autoridades 
responsáveis pela gestão de recursos naturais. 
Carlos Lopes Pereira detalhou que, pelo grau 
de conivência da polícia e outras instituições 
públicas, “os caçadores furtivos chegam ao 
ponto de trasportar um contentor cheio de 
marfim sem que ninguém os impeça ou inter-
rompa o processo”.

O circuito, continua Pereira, liga Moçam-
bique e Ásia. “A nossa região [Moçambique] 
é origem e trânsito de cornos de rinoceronte, 
mas também trazem o corno extraído de rino-
cerontes abatidos em outros países de África 

Bem desenhada e mal aplicada
LEI DA CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Aprovadas, há mais de duas déca-
das, como instrumentos regula-
dores da gestão e preservação 
das áreas e recursos ambientais 

e faunísticos, as leis do ambiente e da ter-
ra continuam a ser “pontapeadas” em boa 
parte do país. Os documentos foram cria-
dos para fazer face aos desafios que abra-
çam as causas do ambientes, nomeada-
mente crimes como o abate descontrolado 
de árvores, a caça furtiva e as queimadas 
descontroladas. Também versam sobre a 
racionalização do uso do plástico.

Ocupando um total de 25% de todo o ter-
ritório nacional, as áreas de conservação as-
seguram ao país o equilíbrio de ecossistemas 
essenciais para o desenvolvimento do ecotu-
rismo. Entre as grandes atracções, estão a Serra 
da Gorongosa, as cordilheiras dos Libombos, 
o Arquipélago de Bazaruto e o Arquipélago 
das Quirimbas, bem como o Maciço de Chi-
manimane. Nos referidos locais, existem cer-
ca 5.500 espécies de plantas, 220 espécies de 
mamíferos e 690 de aves, algumas das quais 
endémicas.

Esta diversidade motivou o estado moçam-
bicano a criar o Sistema Nacional das Áreas de 
Conservação, de modo a promover a coopera-
ção regional na gestão e uso sustentável dos 
recursos naturais em áreas de elevado valor 
ecológico e económico. Entretanto, diante das 
inúmeras perdas, causadas pelo crime organi-
zado, ainda existem imensos desafios a serem 

ultrapassados, um dos quais é fazer com que 
os dispositivos legais sejam respeitados. 

Texto: Hélio de Carlos D&F

Carlos Lopes Pereira, ex director da ANAC

Milhões são perdidos anualmente por conta da caça furtiva  
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Defensores ambientais ainda com dificuldades de fazer valer as suas leis 

e passam por Moçambique, transportando-os 
para Ásia’’, declara Pereira. 

A fonte defende que a estrutura interna 
montada para fazer face a este tipo de crimes 
apresenta diversas fragilidades.

“É evidente que existem quadros organi-
zados para obter esse produto, os mandantes 
são os que organizam a logística, as armas, as 
munições e o movimento desses produtos de-
pois da coleta e levados ao destinatário final, 
que se encontra geralmente na África do Sul 
ou Vietnam”.

Informações colhidas pelo Dossiers & Fac-
tos dão conta de que, recentemente, um man-
dante foi detido por guardas florestais, depois 
de flagrado num dos parques nacionais. O 
indivíduo fornecia armas e levava produtos 
para outros países. Segundo a polícia, é a ter-
ceira vez que este indivíduo é capturado pelas 
autoridades. 

Também recentemente, uma mulher viet-
namita foi detida no Aeroporto Internacional 
de Maputo, com um corno de rinoceronte, 
garras e dentes de leão. Na semana finda, a 
cidadã em causa respondeu em tribunal pela 
posse dos referidos produtos, cuja origem se 
suspeita que esteja ligada às áreas de Conser-
vação Nacional.

“Ter leis não basta, há uma coisa que se 
chama resiliência do Estado em aplicar as leis 
contra aquilo que se chama criminalidade. En-
tão, a resiliência do nosso Estado está a cres-
cer, mas ainda não atingiu aquilo que se cha-
ma criminalidade. Todos sabem, vivemos isso 
no nosso dia-a-dia, mas é um processo e esse 
processo passa por muita coisa, desde o treino 
das pessoas e dos especialistas da área’’, apon-
tou o ex-dirigente da ANAC. 

Carlos Lopes Pereira destacou o impacto 

negativo da má relação com o meio faunístico, 
ao referir que, de 2008 até 2025, a contribuição 
do sector no Produto Interno Bruto (PIB) tem 
decrescido notavelmente, por força do desflo-
restamento e abate descontrolado de animais.

O Homem é nocivo ao meio

Pereira compreende que o crime ambiental 
é igual a todo outro tipo de crime, no entanto,  
considera ser alarmante o quão, à medida que 
o tempo vai passando e se avança com um mo-
mento de tensão e aplicação da Lei, os crimi-
nosos aprimoram as técnicas e capacidades, de 
forma a driblar os gaurdas florestais . 

Para fazer frente a esta situação, diz que  
‘‘nós temos que procurar buscar evidências 
de várias outras formas. Cabe a nós demons-
trar que a evidência é suficiente, não basta 
acusar fulano de fazer caça furtiva’’, explicou, 
argumentando que há necessidade de se criar 
métodos de detenção, assim como melhorar a 
capacidade de resposta aos crimes ambietais. 

‘‘É preciso ter meios para controlar uma área 
de conservação de mais de 42 mil km2 e para 
isso são necessários meios aéreos para respon-
der a situações mais distantes’’, disse.

No âmbito dos seus esforços para combater 
a caça furtiva e o crime organizado, o Estado 
moçambicano conta com a Lei 5/2017 de 11 de 
Maio, que é  a Lei da Conservação e Preserva-
ção da Biodiversidade.

Uma das novidadades trazidas pela lei é a 
classificação dos crimes contra a vida selva-
gem como crimes formais e não materiais. Ou 
seja, os crimes desta natureza passam a ter tra-
tamento jurídico de acordo com a intenção de 
quem os pratica, e não necessariamente com o 
seu impacto.

A lei determina igualmente que os técnicos 

do Ministério da Terra e Ambiente ligados à 
área de Conservação passam a ser auxiliares 
do Ministério Público durante o processo de 
investigação e julgamento.

Pena de prisão de 30 anos 

À nível das molduras penais, a nova lei ins-
titui penas que partem dos 8 aos 12 anos de 
prisão maior, podendo, nalguns casos, chegar 
aos 16 anos.

Um dos grandes desafios que decorrem da 
lei actual (2017) é demostrar aos magistrados 
que os crimes ambientais têm sim um po-
der e têm de ser combatidos. ‘‘No julgamen-
to, grande parte dos magistrados ainda tem 
como objecto principal o homem e se esque-
ce que para a convivência do homem, deve-se 
salvaguardar o próprio ambiente’’, argumenta 
António Hermenegildo, Jurista da ANAC.

Outra grande dificuldade que se verifica 
é na implementação da Lei Contra os Crimes 
Ambientais, sendo que os advogados liga-
dos às áreas de Conservação têm dificulda-
des em convencer os juizes ou procuradores 
que, perante uma situação de caçador furtivo 
que abateu um animal, 30 anos de pena não 
é exagerado, pois também lesa-se o país em 
milhões. 

‘‘Actual quadro legal ainda não está forte’’ 
O país conta com a Constituição, que é a 

lei mãe, mas também existe a lei ordinária 
que versa sobre todo o processo de protec-
ção e até de exploração. Estes instrumentos 
são importantes porque neles constam prin-
cípios que devem reger toda a componente 
de conservação. Há também conceitos extre-
mamente imporntantes para comprender a 
situação da biodiversidade. 
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construtores aprendem matérias de segurança social

Trabalhadores alertados sobre o prazo 
de documentos

INSS GAZA

A delegação provincial do Institu-
to Nacional de Segurança Social 
(INSS) está a sensibilizar os traba-
lhadores de diferentes empresas e 

outras unidades de produção a manterem a 
sua documentação em dia, de forma a facili-
tar a tramitação da documentação junto da 
Segurança Social.

Há dias, brigadas do INSS em Gaza ministraram 
palestras em 21 empresas (contribuintes) da província, 
abrangendo 743 beneficiários (trabalhadores), durante 
as quais chamaram atenção para o facto de alguns 
beneficiários correrem o risco de não poderem aceder 
a prestações ou outros serviços por caducidade 
documental ou, inclusive, por desactualização de dados.

 Realizadas no âmbito do 33º aniversário do Sistema 
de Segurança Social em Moçambique, assinalado no 
passado dia 18 de Setembro, as palestras decorreram 
à volta do Regulamento da Segurança Social 
Obrigatória, para além de matérias sobre o impacto 
da falta de canalização de contribuições ao sistema de 
Segurança Social para os contribuintes e beneficiários, 

Texto: cortesiaD&F

a modernização do Sistema, a importância da 
actualização de dados de beneficiários e contribuintes, 
o uso das plataformas de pagamento de contribuições, 
nomeadamente o M-pesa, IZI e Top Up, bem como o 
serviço M- Contribuição (Minha Contribuição, Meu 
Benefício).

  Os sectores mais visados pelas palestras foram os 
do ramo de construção civil, indústria de panificação, 
entre outros, por abrangerem o maior número de 
beneficiários no Sistema em Gaza. Nestas empresas, 
as equipas abordaram matérias relacionadas com o 
referido regulamento, assim como a inscrição nas 

modalidades de Trabalhador 
por Conta Própria (TCP) e a 
Manutenção Voluntária no 
Sistema (MVS), tendo, por 
outro lado, os beneficiários 
sido convidados a contactar 
o INSS em caso de 
desvinculação e/ou fim de 
contrato laboral.

 O INSS tem levado a cabo 
campanhas de sensibilização 
de trabalhadores para 
aderirem ao MVS, 
particularmente para aqueles 
trabalhadores que perdem o 
estatuto de beneficiário, em 
face de vários factores, como, 
por exemplo, na eventualidade 
de terem terminado os seus 
contractos laborais com o 
patronato ou perderem o 
emprego, mas que, por sua 
conta, manifestarem a vontade 
de continuar a contribuir para 
o Sistema e não perderem os 
seus direitos, visando garantir 
o seu futuro social e dos seus 
dependentes.

  Importante também 
sublinhar que o INSS realiza a 
prova anual de vida aos seus 
pensionistas, como exigência 
do Regulamento da Segurança 
Social Obrigatória, aprovado 
pelo Decreto nº 51/2017, de 
9 de Outubro, no seu nº 1, 
do artigo 83, que consiste 
na comprovação física da 
existência de titulares de 
pensões, com vista à sua 
manutenção.

O INSS tem levado a cabo cam-
panhas de sensibilização de tra-

balhadores para aderirem ao MVS, 
particularmente para aqueles traba-
lhadores que perdem o estatuto de 
beneficiário
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A responsável falava na cidade da Matola, 
província de Maputo, à margem do lança-

mento do IV Censo da Pesca Ar-
tesanal e Aquacultura 2022. Na 
ocasião, sublinhou que esfor-
ços estão a ser envidados para 
salvaguardar a boa produção e 
comercialização do pescado no 
território nacional.

 
Pesca ilegal ainda preocupa

A fonte manifestou preocu-
pação em relação à pesca ilegal 
não reportada pelos pescado-
res, que teimam em encober-
tar infractores. Esta prática tem 
trazido grandes perdas na pro-
dução e comercialização, refere 
Cunguara, apesar de assumir 
que “não temos as estatísticas, a 
produção de forma ilegal não é 
reportada”, disse.

Outra preocupação tem que 
ver com o uso de artes nocivas, 
que, de certa forma, prejudicam 
o pescado, pois põem em cau-
sa “não só o desenvolvimento 
do recurso pesqueiro, mas tam-
bém os ganhos que teríamos no 
futuro”.

Finalmente, o censo…
Sobre o censo, começou por 

Custo de ração apontado como
calcanhar de Aquiles

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PESQUEIRA

O custo de ração inviabiliza a pro-
dução e comercialização do pes-
cado no país. A ração utilizada 
para alimentar os peixes é prove-

niente de países como África do Sul e Mau-
rícias, e é adquirida a preços exorbitantes, 
chegando, o saco de 25 Kg, a custar entre 
dois a quatro mil meticais.

O preço ideal seria de 1000 a 1500 meticais 
por unidade de 25 Kg de ração, o que tornaria 
sustentável a produção e comercialização do 
pescado, assegurando rendimentos adequa-
dos aos aquacultores.

Segundo Elisete Cunguara, directora dos 
Serviços Centrais de Promoção da Comer-
cialização Pesqueira, “a ração é um calcanhar 
de Aquiles para a promoção da aquacultura”. 
Por via disso, “temos estado a implantar, pelo 
menos, uma unidade de produção de ração 
em cada província do país, para permitir que 
os insumos estejam a preços competitivos e 
contribuir para a redução do custo de produ-
ção e do pescado”, disse.

Cunguara salienta que, neste momento, a 
ração é importada de países como África do 
Sul, Maurícias, entre outros.

Texto: Quelto Janeiro D&F

Júlio Parruque – Governador da província de Maputo

“Esperamos que, com o presente 
exercício estatístico, sejam recolhi-

dos dados que permitam mapear, imple-
mentar e monitorar, com maior eficácia, 
os programas e planos de desenvolvimen-
to na governação centralizada provincial, 
assim como definir, com clareza, o tipo de 
investimento a aplicar para o alcance de 
uma produção competitiva, próspera, que 
garanta a segurança alimentar e renda das 
famílias”



17SEGUNDA-FEIRA 03 de Outubro de 2022 DOSSIERS & FACTOS ECONOMIA

afirmar que é o quarto no segmento da pesca 
artesanal. Os censos eram realizados com a 
periodicidade de cinco anos. O quarto censo 
deveria ter sido realizado em 2017, mas, por 
razões de vária ordem, não foi possível.

“Volvidos sete anos, estamos aqui para fa-
zer o exercício estatístico de levantamento 
do número de pescadores, aquacultores e do 
número dos intervenientes na cadeia de valor 
da pesca e aquacultura”, afirmou.

O último censo, realizado em 2012, estima-
va em aproximadamente 90 mil os pescado-
res artesanais no país.

Espera-se que o censo deste ano traga no-
vidades, pois “estamos a falar de um horizon-
te de dez anos e, volvido este período, podem 
ter surgido mais pescadores”.

 
 “Queremos informação correcta e 

fidedigna”

Procedendo ao lançamento do IV Censo 
da Pesca Artesanal e Aquacultura 2022, o go-
vernador da província de Maputo, Júlio Parru-
que, frisou que a pesca e aquacultura desem-
penham um papel crucial na promoção do 
emprego, segurança alimentar e nutricional, 
bem como no equilíbrio da balança comercial 
desta parcela do país. 

“Esperamos que, com o presente exercí-
cio estatístico, sejam recolhidos dados que 
permitam mapear, implementar e monitorar, 
com maior eficácia, os programas e planos de 
desenvolvimento na governação centralizada 
provincial, assim como definir, com clareza, o 
tipo de investimento a aplicar para o alcance 
de uma produção competitiva, próspera, que 
garanta a segurança alimentar e renda das fa-

Elisete Cunguara - directora dos serviços centrais de promoção da comercialização pesqueira

mílias”, disse.
Referiu ainda que o presente censo irá de-

correr de 3 de Outubro a 12 de Novembro 
do corrente ano, e contará com um efectivo 
já contratado de 16 recenseadores a inqui-
rirem em toda a extensão da província de 
Maputo, sobretudo nos locais onde se prati-
cam actividades da pesca artesanal e aqua-
cultura, esperando-se cobrir pelo menos 78 
centros de pesca e 407 tanques aquícolas, 
assim como outras infra-estruturas de apoio 
à pesca e aquacultura.

"Queremos informação correcta e fide-
digna sobre onde estão os pescadores, o 
tipo de arte que usam para a pesca, como 
estão os tanques piscícolas, onde se vende 

a rede correcta para 
uma pesca sustentá-
vel”, disse, acrescen-
tando que “a pesca 
tem consequência 
directa, primeiro, no 
combate à pobreza, 
mas também preci-
samos de fazer uma 
pesca segura, usando 
as malhas e embarca-
ções correctas. Que-
remos ordem e orga-
nização na pesca em 
Maputo".

  O governante fez 
saber que, no primei-
ro semestre do pre-
sente ano, “contabili-
zamos pouco mais de 
sete mil toneladas de 
pescado, pesca arte-
sanal e aquacultura. 
Crescemos em cerca 
de 5% em relação ao 
ano de 2021 no pri-
meiro semestre, mas 
sentimos que pode-
mos produzir mais”, 
disse.

Apelou, no en-
contro, para a colaboração, vincando a im-
portância de, ao serem abordados pelos 
recenseadores, os pescadores terem dispo-
nibilidade de partilhar toda a informação 
necessária de forma verdadeira para uma 
melhor organização e planificações futuras. 

Aos recenseadores, “apelamos responsa-
bilidade e entrega no trabalho, o que exige 
sacrifício pela importância que o acto tem 
no processo de desenvolvimento”.

 Espera-se que o censo ajude a trazer uma 
informação fiável e confiável, uma vez que 
os dados que estão a ser usados actualmen-
te são de 2012. Para a recolha de dados, fo-
ram disponibilizados aparelhos electrónicos, 
com destaque para tablets.

Espera-se que o cen-
so ajude a trazer uma in-
formação fiável e confiá-
vel, uma vez que os dados 
que estão a ser usados ac-
tualmente são de 2012.
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20 Pessoas morrem devido à
mordedura canina

Matola terá Centro de Armazenamento 
de Dados
O governador da província de Ma-

puto, Júlio Parruque, presidiu na 
última quinta-feira, 29 de Setem-
bro, a cerimónia de lançamento 

da primeira pedra para a construção de 
uma Central de Armazenamento de Da-
dos ultramoderna no Parque Industrial de 
Beluluane, distrito de Boane, cujo investi-
mento ascende os 20 milhões de dólares. 
Tem capacidade de geração de mais de 250 
postos de trabalho durante a construção e 
50 durante o seu funcionamento.

A secretária permanente do distri-
to de Matutuine, Florência Nu-
vunga, dirigiu na última semana 
do mês de Setembro, no posto 

administrativo de Bela-Vista, localidade 
de Tinonganine, em Macassane, a cerimó-
nia alusiva ao dia mundial de luta contra a 
raiva, celebração assinalada anualmente a 
28 de Setembro, em homenagem ao cien-
tista francês Louis Pasteur, que conseguiu 
produzir, pela primeira vez, a vacina con-
tra a raiva.

O PCA da Multinacional Raxio Group, Robert Mullins, re-
feriu que a empreitada é o mais novo projecto da empresa 
que dirige e tem por objectivo implantar uma abordagem 
moderna no contexto do Armazenamento, Protecção e Pro-
cessamento de Dados numa nuvem local, que adensa os 
seis Database Centre do País, incluindo a Empresa Parques 
de Ciência e Tecnologias da Maluana, no distrito da Manhiça.

  Por seu turno, Júlio Parruque considerou que a pro-
víncia de Maputo é a que lidera no uso da internet a nível 
nacional, facto que acompanha o exponencial crescimento 
demográfico, em mais de 60%. Disse ainda que a Central de 

Na ocasião, a dirigente disse ser preocupante a si-
tuação da vulnerabilidade face aos animais domésticos, 
como cães, gatos, entre outros, que podem criar perigo 
aos humanos, se não forem vacinados. Na mesma sen-
da, a governante revelou ainda que 20 pessoas perde-
ram a vida nos últimos cinco anos devido à mordedura 
canina no distrito de Matutuine.

 Nuvunga apelou à comunidade, por um lado, que 
vacine periodicamente os seus animais no sentido de 
evitar a contracção de raiva, e, por outro, que não se 
batam animais, em particular cães, na via pública ou 
noutros locais. A responsável exortou a comunidade a 
vacinar os animais.

  "O Governo disponibiliza a vacina contra a raiva, 
desde que a comunidade se organize e requisite jun-

Júlio Parruque

Texto: CortesiaD&F

Texto: Dossiers & FactosD&F

Armazenamento de Dados Independente da RAXIO GROUP 
irá garantir o uso e protecção de informação de natureza di-
versificada frente aos riscos cibernéticos de hoje.

 O governante recomendou à Rádio Moçambique para 
expandir os seus serviços com a qualidade necessária, de-
vendo promover a instalação de praças digitais para garan-
tir o acesso ao serviço de telecomunicações por parte dos 

habitantes de zonas comercialmente não viáveis. Igualmen-
te, referiu que a criação de um ambiente ideal e seguro para 
empresas e provedores de serviços reduzirá os altos custos 
de conteúdos e melhorará a conectividade.

 O chefe do executivo provincial de Maputo reiterou ain-
da que a empresa deve empregar jovens locais, para a fase 
de construção, e privilegiar a sua contratação depois.

MATUTUINE: NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

to das instituições autorizadas localmente", finalizou 
Nuvunga.

A raiva em Moçambique ainda constitui um pro-
blema de saúde pública, e, por isso, são concentrados 
esforços de profilaxia e esclarecimento sobre a mesma.

 A raiva é uma "zoonose" causada por um vírus que 
infecta animais domésticos e selvagens, e transmite-se 
às pessoas pelo contacto com a saliva infectada, atra-

vés de mordidas ou arranhões. Os cães são os principais 
transmissores da raiva às pessoas no mundo. A doença 
chega a ser fatal em quase 100% dos casos.

A transmissão se dá normalmente pela mordida de 
animais infectados, mas também existe a possibilidade 
de se contrair a doença pelo contacto com a saliva do 
animal raivoso directamente nos olhos, mucosas ou 
feridas.
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Agressor está a contas com a polícia

Cidadão arranca à dentada orelha de 
criança

“CANIBALISMO” EM GORONGOSA

Um assistente técnico-administra-
tivo da Escola Primária Completa 
de Pavua, em Gorongosa, identi-
ficado pelo nome de E. Chauque, 

está privado da liberdade nas celas do Co-
mando Distrital da Polícia da República de 
Moçambique, acusado de ter amputado 
orelha e parte da bochecha, com recurso 
aos dentes, de uma criança de dois anos de 
idade.

O insólito ocorreu por volta das 11 horas do dia 19 
do corrente mês, naquela região, quando a menor em 
causa, filho do vizinho do indiciado, estava a brincar 
no quintal de E. Chauque, na companhia de outros 
petizes.

O porta-voz da PRM, neste ponto do país, Daniel 
Macuácua, quando abordado em torno do assunto, 
revelou que se está perante um crime de ofensas cor-
porais voluntárias, em que o indiciado, usando dentes, 
teria agredido com gravidade uma criança indefesa de 
dois anos, o que culminou com a sua detenção.

Explicou que, após o sucedido, a vítima foi socorrida 
para a unidade sanitária local de modo a ter cuidados 
médicos, depois foi lavrado, na Polícia, o auto criminal 
e encaminhado para as instituições da administração 
da justiça para que o indiciado seja responsabilizado.

“É funcionário público na EPC de Pavua. Na interac-
ção com o mesmo, disse que na altura dos factos esta-
va sob efeito de álcool. O caso ocorreu no momento 
em que esta criança e outros amigos se encontravam 

a brincar no quintal deste indivíduo, tendo em conta 
que são vizinhos”, afirmou.

 
 Prática canibal

Entretanto, o sociólogo e docente da Universida-
de Licungo, na Beira, Rildo Rafael, quando contacta-
do pelo Dossiers & Factos, para comentar em torno 
do acontecimento, considerou a acção perpetrada de 

“macabra” sob o ponto de vista de comportamento 
social.

“Esta situação remete-nos a uma prática canibal, 
sobretudo pela forma como ele actuou diante de 
um menor, visto que arrancou a orelha e uma parte 
da bochecha, o que espelha uma espécie de raiva ou 
descontrolo total em relação ao seu estado psíquico 
social”, afirmou.

Rildo Rafael apontou que um facto daquela na-
tureza deve ser reprovado na sua totalidade, porque 
nenhuma comunidade tolera uma situação do género, 
sendo ele alguém que desempenha um papel impor-
tante na sociedade.

“O assistente em causa deveria ser um modelo de 
referência em relação à conduta. Ao descarregar uma 
série de raiva numa criança dá-nos a entender que ele 
tem tendências canibais, porque tirou uma orelha e 
partes da bochecha do petiz. E não se sabe o que fez 
com as partes do corpo”, anotou.

Segundo analisou o sociólogo, o indivíduo deve 
ter problemas sérios de perturbações psicomotoras e 
sociais, ou seja, não se encontra no seu estado normal. 
Ele apelou às entidades competentes para que tomem 
conta deste cidadão, porque pode produzir ou dar 
continuidade a estas práticas com outros indivíduos.

“É tempo de as pessoas terem maior precaução em 
relação às nossas próprias condutas e da sociedade. 
Um menor, mesmo que esteja a invadir o espaço do 
vizinho, não merece um tratamento daquela natureza, 
sobretudo pelo papel que ele desempenha, o que co-
loca em risco a sua função no seu dia-a-dia”, adiantou.

Rildo Rafael disse, por exemplo, que esta criança vai 
provavelmente sofrer no seu processo de integração 
na sociedade, tendo em conta que está a viver uma es-
pécie de trauma que merece uma atenção por parte 
das autoridades, quer ao nível do tratamento, quer na 
sua relação com outros meninos no seu dia-a-dia.

“Espera-se também que haja apoio, não só para a 
criança, como também para os seus pais, porque es-
tão a viver um momento de trauma e de perturbação 
pelo seu filho que foi violentado numa comunidade”, 
vincou.

Texto: Dossiers & FactosD&F

“Esta situação remete-nos a 
uma prática canibal, sobretudo 

pela forma como ele actuou diante 
de um menor, visto que arrancou a 
orelha e uma parte da bochecha, o 
que espelha uma espécie de raiva 
ou descontrolo total em relação ao 
seu estado psíquico social”
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International Film Festival" – que vai decorrer 
de 6 a 16 de Outubro – é uma iniciativa do Goe-
the-Institut, da Federação Internacional de Crí-
ticos de Cinema (Fipresci), da Berlinale Talents 
e do Festival do Rio, com o apoio da Associação 
Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

De referir que, no ano passado, Hélio Ngua-
ne participou da 14ª edição do Talent Press 
Durban – integrado na programação Durban 
FilMart Institute – na vizinha África do Sul.

Nguane escreve sobre as artes e cultura des-
de 2012. Colaborou com o matutino “Notícias, 
onde manteve a coluna de crónicas "Retalhos 
e Farrapos". Fundou e coordena a plataforma 
Mbenga Artes e Reflexões, um site de produ-
ção de conteúdos jornalístico-culturais e for-
mação de jovens.

Para além disso, é coordenador, produtor 
e sonorizador do programa de rádio “Cinema 
em Foco”, transmitido pela RDP África, desde 
2019, para todos os Países Africanos de Língua 
Portuguesa.

O escriba também colabora regularmente 
com a revista de cinema pan-africano Awo-
tele, escrevendo críticas e ensaios sobre a sé-
tima arte dos países africanos de expressão 
portuguesa.

Hélio Nguane representa Moçambique 
no Talent Press Rio

Hélio Nguane é o único jornalista dos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PA-
LOP) que se fará presente no evento, e junta-se 
a cinco críticos do Brasil. Os seus seis seleccio-
nados para a edição de 2022 do Talent Press 
Rio, para além de acompanhar a programação 
do evento, participarão de seminários, mesas-
-redondas e masterclasses, sob mentoria de 
profissionais da área, com vista a desenvolver 
conteúdo jornalístico sobre as longa-metra-
gens projectadas durante a ocasião.

A posteriori, os textos produzidos pelos 
participantes serão publicados no site talent-
pressrio.com, com destaque na página oficial 
do Festival do Rio. Referência no jornalismo 
cultural moçambicano, Nguane não esconde o 
entusiasmo.

“É uma honra ser seleccionado para um 
evento desta natureza. Espero aprender técni-
cas para poder interpretar e escrever com mais 
propriedade sobre os filmes dos PALOP. E mais, 
espero que a minha selecção abra espaço para 
mais jovens jornalistas, afirmou. O evento, integrado na programação "Rio 

Hélio Nguane, jornalista, produtor e crítico.

É O ÚNICO JORNALISTA DOS PALOP

Nguane escreve sobre as ar-
tes e cultura desde 2012. Co-

laborou com o matutino “Notícias, 
onde manteve a coluna de cróni-
cas "Retalhos e Farrapos". Fundou 
e coordena a plataforma Mbenga 
Artes e Reflexões, um site de pro-
dução de conteúdos jornalísticos 
culturais e formação de jovens.

Hélio Nguane, jornalista, produtor 
e crítico de cinema, vai represen-
tar Moçambique no "Talent Press 
Rio", no Brasil, entre os dias 7 e 14 

de Outubro. O workshop funciona como 
uma plataforma de capacitação de jovens 
críticos de cinema e jornalistas naturais e 
residentes nos países falantes da língua 
portuguesa.

Texto: Dossiers & FactosD&F
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eliminado e ficou fora da corrida para o título. Sem 
chances de revalidar o primeiro posto, os olhos 
ficaram postos sobre a disputa do terceiro lugar, 
contra  Uganda, partida que Moçambique perdeu, 
acabando a competição em quarto lugar.

Com a prova regional, a selecção nacional de 
futebol de praia afinou os preparativos para atacar 
o CAN 2022 da modalidade, a ser realizado em Vi-
lankulo, província de Inhambane, ainda este mês. 

Na prova, a equipa nacional vai lutar 
por um triunfo inédito, que é o de cam-
peão africano. Refira-se que esta será a 
segunda presença de Moçambique no 
torneio continental de futebol de praia, 
depois da sua estreia, ano passado, no 
Senegal, onde terminou em segundo 
lugar, após perder na final contra os do-
nos da casa.

Nelson João Manuel, a nossa estrela 
maior

 Sem surpresas, Nelson João Manuel 
brilhou nas areias de Durban. Espalhou 
perfume e justificou a grandeza do seu 
nome. Abocanhou todos os prémios 
pessoais, nas competições africanas em 
que o país esteve envolvido nos últimos 
dois anos. Distinguido com o galardão 
de melhor jogador e marcador do CAN 
2021, o internacional moçambicano foi 
também o MVP das duas últimas edi-
ções do torneio COSAFA.

Com um total de 12 golos, Nelson 
recebeu ainda o prémio de melhor 
marcador da prova. Com os prémios, 
passa a figurar entre os 100 melhores 
do mundo, numa lista da qual o tam-
bém internacional moçambicano, An-
tónio Namape (Figo), faz parte.

 Nelson João Manuel também levou 
para casa os prémios de melhor em 
campo em três partidas, designada-
mente contra as Ilhas Seychelles, África 

do Sul e Uganda.

Guerreiros de pés descalços
terminam COSAFA em quarto

RUMO AO CAN DE VILANKULO

A selecção nacional de futebol de 
praia participou recentemente 
do torneio COSAFA 2022, prova 
realizada na cidade de Durban, 

na África do Sul. Na competição, a equipa 
de todos nós terminou em quarto lugar, 
após derrota diante do Uganda, por 8-7, 
no jogo de atribuição do terceiro lugar.

Apesar de não terem revalidado o título, os 
guerreiros de pés descalços protagonizaram boas 
exibições em campo e mostraram espírito de com-
petitividade. Iniciaram o COSAFA a perder, diante 
dos senegaleses, diante dos quais perderam o tí-
tulo africano, no ano passado. Numa partida domi-
nada pelo combinado nacional, Moçambique per-
deu por 4-5, contra os actuais campeões africanos.

De seguida, os rapazes levantaram a cabeça e 
atropelaram os dois adversários que se seguiram. 
Despacharam as Ilhas Seychelles pelos asfixian-
tes 12-2, num jogo em que a nossa estrela maior, 
Nelson João Manuel, brilhou e fez brilhar os seus 
companheiros. Na sequência, os anfitriões, África 

do Sul, levaram a sua porção. Tomaram 8 golos, 
contra 4, e viram Moçambique a qualificar-se para 
as meias-finais.

Nesta fase, a selecção nacional defrontou os Fa-
raós do Egipto. Foi um jogo de grandes emoções 
e que exigiu dos pupilos de Abnério Ussaca muito 
mais que o talento em seus pés. Entraram a ganhar, 
mas concederam o empate e a cambalhota nos 
dois últimos períodos do jogo. Moçambique foi 

Combinado nacional vai procurar fazer história em Inhambane

Com a prova regional, a selecção 
nacional de futebol de praia afi-

nou os preparativos para atacar o CAN 
2022 da modalidade, a ser realizado 
em Vilankulo, província de Inhamba-
ne, ainda este mês

Texto: Dossiers & FactosD&F
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

Moçambique, nosso paÍs!

ALVOS
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grafo para entender a sua linha de inspiração 
e por que razão traz a palavra “mer-mar nosso”. 
Disse tratar-se de um evento para promover 
a cooperação regional em torno do mar que 
nos é comum. “Este evento visa reforçar os 
laços dos territórios do Oceano Índico, a fim 
de lançar as bases de um futuro estável e de 
um desenvolvimento sustentável desta zona”, 
explicou.

Segundo suas palavras, é nessa perspectiva 
que se enquadra a sua exposição, que explo-
ra o imaginário e as representações feitas do 
mar. “Foquei-me nos rituais de purificação, fei-
tos no mar ou com base em recursos marinhos, 
usados em espaços distantes do mar”.

  A exposição conta com 14 fotografias e 
decorre de 29 de Setembro a 13 de Outubro, 
e surge da crença de que “podemos reduzir a 
quantidade de resíduos sólidos no mar, atra-
vés das campanhas de limpeza e sensibiliza-
ção. Mas também, o Estado deve mostrar a sua 
capacidade de gestão e fiscalização dos espa-
ços de mergulho”.

Anésio Manhiça apresenta “purificação 
do Índico”

Uma nota do fotógrafo Anésio Manhiça, 
baseada em autores diversos, refere que de-
terminados rituais associados ao mar poten-
ciam o aumento de resíduos sólidos. Entre eles, 
destacam-se as oferendas de vinhos, perfumes 
e brincos feitas por religiões afro-brasileiras du-
rante as festas de Lemanjá, em Tramandaí, num 
processo de troca de energia entre a natureza e 
o ser humano.

Mas também, há práticas que possibilitam a 
regeneração do mar.

“Um exemplo é o ritual da volta de Bosom-
po, deusa da água, em Gana. É reservado um 
dia semanal como o dia sagrado da deusa, ge-
ralmente às terças-feiras. É um ritual que se faz 
no mar”, lê-se.  

O folheto explora as relações de maziones 
(membros da igreja cristã da África Austral, ba-
seada na profecia para cura, purificação e rea-
propriação de crenças e práticas de acção do 
Espírito Santo) com o mar, através dos rituais de 
purificação. A ideia é captar os imaginários so-
ciais associados ao mar, as formas que pensam, 
imaginam e vivenciam o mar no dia-a-dia e ge-
rar reflexões sobre os efeitos destes imaginá-
rios na sustentabilidade dos recursos marinhos.

Segundo a nota, a igreja zione foi introduzi-
da no Sul de Moçambique durante a era colo-
nial, por mineiros moçambicanos regressados 
das minas da África do Sul e da Rodésia. Nesta 
época, os rituais não católicos eram praticados 
de forma clandestina. Os rituais dos ziones co-
meçaram a ganhar espaço nos finais dos anos 
1980, com o processo da liberalização econó-
mica e processo da democratização.

Com isso, os ziones ficaram mais conhecidos 
pelo uso de galinhas e ovos ao longo da praia, 
mergulhos nas águas vivas, banhos em água e 
sal abençoados. Na Costa do Sol, foram catego-
rizados por banhistas e pelo Conselho Munici-
pal de Maputo.

Por forma a evitar a poluição em diferentes 
partes da praia, o CMCM concedeu às igrejas 
uma área para a realização de rituais e proibiu-
-as de usar galinhas e ovos ao longo da praia. 

Esta medida não foi bem recebida e não é segui-
da por todos os ziones, lê-se na nota.

“Há um grupo de ziones que opta por outra 
área da Costa do Sol para os seus rituais, por 
questões históricas e simbólicas, três gerações 
de líderes das suas igrejas desenvolviam rituais 
nessas áreas. Um outro grupo opta por outra área 
porque na área indicada pelo CMCM encontram-
-se uma diversidade de ziones, inclusive os que 
associam rituais ziones com os de curandeiros. 
Estes têm medo de serem comparados com 
curandeiros e serem considerados os mais fracos. 
Por outro lado, as transformações com a cons-
trução do Mercado do Peixe, parque de viaturas 
na berma da área reservada para os cultos têm 
também servido de motivo para alguns dos cren-
tes não aderirem ao espaço. Os mesmos pensam 
que, com o tempo, serão removidos para dar es-
paço às acções dos turistas”.

 
“Mer-mar nosso”

Tendo isso como base, questionámos ao fotó-

Anésio Manhiça – fotógrafo

 PARA SALVAR O MAR

O mar é um espaço sagrado e nele 
são desenvolvidos rituais reli-
giosos, o desabafo com Deus, 
oferendas e extracção de recur-

sos marinhos para purificação. É também 
um lugar para capturar imagens para re-
juvenescer vivências no futuro. É o que 
tem feito Anésio Manhiça, que inaugurou 
uma exposição fot- etnográfica no Museu 
do Mar, cujo tema é “purificação do Índi-
co”.

Texto de Albino MahumanaD&F
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INTERNACIONAL
Lula e Bolsonaro
vão a segunda volta

A apuração começou com Bol-
sonaro na largada, com estados 
onde tem mais apoiadores mais 
avançados na contabilização. A 
explicação tem a ver com a dife-
rença de apoios regionais. Bolso-
naro está a frente em todos os Es-
tados do Centro-Oeste e também 
no DF, além dos três Estados do 
Sul do país.

Já Lula leva vantagem em to-
dos os nove Estados do Nordes-
te. A região Norte mostra divisão: 
Lula aparece na frente no Ama-
zonas, Pará, Amapá e Tocantins, 

ELEIÇÕES BRASIL

Com 99,9% das urnas 
apuradas no Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) surge com 48,41% 

e o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) aparece com 43,22%. Ma-
tematicamente, haverá segun-
do turno entre os dois primei-
ros colocados.

enquanto o atual presidente está 
em primeiro no Acre, Rondônia e 
Roraima.

No Sudeste, Bolsonaro ganha 
em São Paulo, Rio de Janeiro e Es-
pírito Santo, enquanto Lula tem 
vantagem em Minas Gerais.

Além dos dois candidatos que 
polarizam a eleição este ano, Si-
mone Tebet (MDB) aparece no ter-
ceiro lugar com 4,16% e Ciro Go-
mes (PDT) em quarto com 3,05%. 
Felipe D’Avila (Novo) surge com 
0,47% e Soraya Thronicke (União 
Brasil), 0,51% em todo o Brasil.

Na apuração dos votos no exte-
rior, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
aparece na frente, com 52,44% 
dos votos, contra 36,18% do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) com 
54,90% das seções apuradas.

Ciro Gomes (PDT) surge com 
4,88% e Simone Tebet (MDB) apa-
rece com 4,14%. Felipe D’Avila 
(Novo) vem com 1,25%, Soraya 
Thronicke (União Brasil) aparece 

Rescaldos do 12 °
Congresso

Rick Ross vs respeito 
para com o público

Foram meses que passaram 
desde a preparação de conferências 
de zona, distritais, provinciais e 
finalmente o congresso. Uma espera 
alimentada por muita especulação 
e incerteza. Afinal de contas, o 
Congresso é a reunião das reuniões, a 
mãe de todos os encontros.  Quando 
chega a altura do congresso, muitos 
esfregam as mãos, pois muitos  irão 
ganhar com esta máquina dinâmica, 
desde empresários a curandeiros.   
Todos fazem a festa. Há bicha nas 
palhotas para um bom banhito. 
Bom, estas eram só as preliminares, 
vamos aos factos. Facto 1 é que FJN 
avançou para mais um mandato à 
frente do seu partido numa eleição 
esmagadoramente asfixiante para 
quem por ventura atentasse contra o 
seu reinado.  Tem mais 5 anos a dirigir 
os destinos do partido.  Quem dele 
não gosta, só resta se picar no olho, 
ou se trancar num quarto e se açoitar 
desalmadamente e sem gritar para os 
seus próximos não se aperceberem 
que está em sofrimento. A questão 
que fica no ar é como irá conviver 
com o futuro candidato a ser 
indicado e potencial presidente 
da República. Vale lembrar que, 
bem recentemente,   AEG teve que 
interromper o seu mandato para 
entregar ao actual presidente do 
partido.   Esta questão irá alimentar 
ainda muitas páginas de jornais. 
Facto 2, temos uma Comissão 
Política com novos actores, alguns 

Muito barulho à volta da vinda 
do astro norte-americano a 
Moçambique, uma vinda precoce 
de um vip que, por onde passou, 
não se dignou a dizer um bom 
dia, não tirou foto com ninguém, 
no palco, não se preocupou em 
criar empatia com o público que o 
venerava. Isto gerou uma onda de 
indignação com os apresentadores 
de televisão a saírem em bloco para 

saíram e outros entraram,  são novos 
ciclos de interesse, o poder muda 
de figura. O sul mete mais pessoas 
neste órgão, Cabo Delgado passa a 
ter dois elementos, mas se engana 
aquele que achar que o líder deste 
partido sai enfraquecido, muito pelo 
contrário, Inhambane volta a estar 
no puzzle decisório com 4 membros. 
Vale lembrar que esta província, no 
consulado do Presidente Chissano, 
alimentou muito o governo com 
quadros e depois atravessou o 
deserto e agora voltam à luz da 
ribalta. Olhando individualmente, 
a surpresa veio mesmo de Damião 
José,   quadro que outrora tivera um 
grande protagonismo e depois meio 
que sumiu,   mas agora volta em 
grande. Outra surpresa agradável 
é a senhora dos nossos destinos, 
aquela que garante que o Estado 
tenha dinheiro para realizar as suas 
despesas públicas que,   juntando 
agora as suas novas funções 
partidárias, Garganta arrisca-se a 
dizer que estamos perante a mulher 
mais poderosa deste país. CC não é 
surpresa nenhuma nesta Comissão 
Política, pois é algo que já se previa, 
dadas as suas ambições que estão 
visíveis até para o último distraído.   
Enfim,   esta é nova equipa que irá 
dirigir o país e é lá onde se cozinhará o 
próximo candidato,  mas,  por agora, 
pode-se ir esperando uma pequena 
remodelação governamental em 
função do novo xadrez político. A ver 

mostrarem o desagrado em relação 
ao comportamentos de "Rose", como 
é carinhosamente tratado Rick Ross. 
As redes sociais, idem. Memes não 
faltaram, ouviu-se de tudo, inclusive 
que quem actuou em Maputo foi um 
sósia do rapper. Porém, Garganta 
quer indagar aqui essas pessoas 
indignadas. Quando é que viram 
repistas americanos a tocarem com 
banda? Geralmente, os rappers tocam 
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com um DJ, queriam mesmo que fosse 
acompanhado por banda? Por favor, 
não me cansem a beleza. Haaa porque 
em Angola espalhou dinheiro e foi aos 
subúrbios, o que uma coisa tem que 
ver com a outra? Terão tido acesso 
ao contrato assinado em Angola ou 
o que foi assinado em Moçambique? 
Foi arrogante? Sim. Foi armalhão? 
Sim. Já agora, quem não sabe que o 
americano é arrogante e armalhão? 
Esse é problema dele e da educação 
dele, e nada o obriga (caso não haja 
um contrato) a andar de ponta a ponta 
pela cidade de Maputo com os seus 
“marfins” à mostra. Pelo contrário, o 
moçambicano tem que aprender com 
esses bostas que para aqui chamam 
os promotores de espectáculos, e 
que estão a sujar tudo. A falta de 
respeito de que o nosso povo é alvo já 
é recorrente por parte de músicos que 

cá vêm. Os sul-africanos,  por diversas 
vezes, fizeram igual ou pior, mas 
parece que para os (des)promotores 
não basta, temos que ser pisados ao 
máximo. Alguém tem que parar com 
isto e recomeçarmos, ou vamos ao 
restart ou temos de meter um novo 
ship, porque assim não está a dar,   
juro,  e Garganta até propõe algumas 
medidas. Primeiro, introdução de 
chamboco para todos esses (des)
promotores que nos humilham 
colocando-nos nessas situações.   
Porrada mesmo. Segundo, a pirâmide 
aqui está invertida.  Promove-se mais 
a música estrangeira em prejuízo da 
nossa.  Que seja lei que todas as rádios 
e televisões devem tocar de 60% a 
80% de música moçambicana, que 
as casas de pasto tenham músicos 
residentes a tocar.   Chega de pouca 
vergonha e humilhações.


