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A relação entre a Polícia Municipal 
e os vendedores informais nunca foi 
particularmente cordial, mas também 
nunca foi propriamente geradora de 
grandes preocupações. Essa forma de 
pensar terá necessariamente de mudar 
depois da triste cena de violência a que 
se assistiu no badalado Mercado de 
Xipamanine. Um vídeo posto a circular 
através das redes sociais mostra uma 
população em fúria, arremessando 
pedras contra uma viatura da Polícia 
Municipal. Dois agentes que se 
encontravam na parte traseira do 
veículo tiveram de recorrer a baldes 
para proteger as cabeças.

De Pemba, capital provincial de 
Cabo Delgado, chegaram imagens 
igualmente preocupantes. Uma 
multidão de vendedores informais 
atira-se contra um polícia municipal, 
numa espécie de linchamento público.

Estes episódios são sinais claros 
da deterioração da relação entre a 
Polícia Camarária e os vendedores, 
num cenário em que ambos os lados 
têm razão e culpa. Os cidadãos que 
exercem actividade comercial nas 
ruas das cidades não são criminosos. 
Antes pelo contrário, são pessoas 
de bem, que decidiram pautar pelo 
empreendedorismo, precisamente 
para evitar enveredar por caminhos 
ilícitos.

Em face da incapacidade de prover 
emprego para todos, é evidente 
que os moçambicanos teriam de se 
desenrascar, fazendo negócios, uma 
prática que, de resto, é incentivada pelas 
autoridades governamentais. Posto 
isto, ninguém deve ser “condenado” 

uma resposta violenta por parte dos 
vendedores, atendendo e considerando 
que uma acção gera sempre uma 
reacção. O que aconteceu nos últimos 
dias no Mercado de Xipamanine e na 
cidade de Pemba é uma oportunidade 
para que a Polícia reflicta na sua forma 
de actuação e perceba, de uma vez por 
todas, que, perante o povo, é preciso 
adoptar uma postura mais didáctica 
do que propriamente repressiva.

Sem esta mudança do modus 
operandi, o clima de crispação com 
os vendedores só vai aumentar, e 
actos de violência contra a Polícia 
poderão tornar-se frequentes e 
tendencialmente mais perigosos, até 
porque grande parte dos vendedores 
age de forma espontânea, à quente, e 
só mais tarde é que se põem a pensar 
nas consequências. Num cenário em 
que os polícias municipais já nem 
dispõe de instrumentos de coerção – 
no caso de Maputo, entendeu-se que a 
não devia ser portadora de arma, por, 
alegadamente, não ser paramilitar – 
não se sabe o que lhes pode acontecer.

Hoje, são atacados com recurso 
a pedras, mas amanhã esse prato 
de violência pode conter outros 
condimentos, que podem levar à 
ocorrência de mortes, o que seria o 
cúmulo da selvajaria. É preciso agir 
para restaurar a civilização e evitar que 
o pior aconteça. Criar infra-estruturas 
para acomodar os vendedores informais 
é fundamental, até por uma questão 
estética, mas uma abordagem mais 
didáctica das autoridades municipais 
é urgente e inadiável, para o bem de 
todos nós. serodiotouo@gmail.com

por procurar ganhar a vida de forma 
honesta. Mas a sensibilidade que se 
deve ter em relação a quem pratica a 
venda informal não deve ser entendida 
como carta-branca para violar as 
normas que regem a sociedade, no caso 
vertente a postura camarária.

Os vendedores devem sujeitar-se às 
normas vigentes, mas é preciso criar 
condições para que tal aconteça, como 
tem estado a tentar fazer o presidente 
do Conselho Municipal da Cidade de 
Maputo, o veterano Eneas Comiche, 
através da construção do Mercado 
de Laulane, que deverá “abrigar” o 
grosso dos vendedores que ocupavam 
os passeios da baixa da cidade e dos 
arredores dos mercados “Estrela 
Vermelha” e “Mandela”.

Conforme reporta o semanário 
“Evidências”, o referido mercado 
ainda não tem condições efectivas para 
acolher os vendedores, dado que nem 
água e muito menos energia eléctrica 
estão garantidos. Como tal, é preciso 
que as autoridades municipais dêem a 
mão à palmatória, assumindo que terá 
havido alguma precipitação na forma 
como escorraçaram os cidadãos dos 
passeios da cidade das acácias. Este 
reconhecimento é importante, até 
para se evitar que a Polícia Municipal, 
convencida de ser dona da razão, 
se atire em rusgas irracionais, que 
resultem na apropriação indevida de 
produtos de gente já carente.

A postura algo agressiva da Polícia 
Municipal gera uma sensação de 
injustiça no seio dos vendedores, e já 
se adivinhava que, mais dia, menos 
dia, as coisas poderiam resvalar para 

Vendedores informais e Polícia Municipal: o 
caos está à espreita

FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADE DA 
S.T. PROJECTOS E 

COMUNICAÇÃO, LDA
DIRECÇÃO: 

 Serôdio Towo (Director-Geral)
ADMINISTRAÇÃO : 

Gércio Matavele
Registo N° 19/GABINFO-DEC/2012

REDACÇÃO, MAQUETIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO:  
Tchumene 1 | Rua Carlos tembe, Parcela Nº 696, Matola | Telf: 869744238 | Celular: 82 4753360 | 
Email: dossiereletronico@gmail.com| DIRECTOR: Serôdio Towo, serodiotouo@gmail.com, Cell: 82 4753360 
|COORDENADOR EDITORIAL: Amad Canda, candaamad@gmail.com, 846526459 | REDACÇÃO: Serôdio 
Towo,  Amad Canda, Lídia Cossa, Arão Nualane,  Quelto Janeiro, Hélio de Carlos | FOTOGRAFIA: Albino Mahumana 
| ADMINISTRAÇÃO: Gércio Matavele, gercio.gi@gmail.com, 876162241 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 
Gabriel Muchanga |GRAFISMO: Herbigno Lote | CORRESPONDENTES: Eng. Aspirina (Xai-Xai) - 84 5140506) 
|  Henriques Jimisse (Pretória) | Anastâncio Chirute (Maxixe), 84 9559209 | PUBLICIDADE e MARKETING : 
Gércio Matavele, gercio.gi@gmail.com, 876162241 |EXPANSÃO: Quidero Nhoela, Cell: 84 1065591, admis.factos@
gmail.com| COLUNISTAS: Mateus Licusse, Fernando Benzane e Rui Maquene| IMPRESSÃO: Sociedade do 
Notícia - Matola



3SEGUNDA-FEIRA 24 de Maio de 2021 DOSSIERS & FACTOS DESTAQUE

Inicialmente interpretados pelas autoridades como 
“criminosos comuns”, os terroristas mostraram ser 
mais do que isso. Em Março de 2020, o grupo fez uma 
grande demonstração de força, ao atacar, num espaço 
de uma semana, as vilas de Mocímboa da Praia e 
Quissanga, tendo içado a bandeira do Estado Islâmico 
e deixado “apelos” à população.

“Meus irmãos, não aceitem ser enganados. Nós 
não estamos a lutar pela riqueza do mundo (...) Como 
Allah diz, quando você quiser ser islâmico, primeiro 
tem que morrer a lutar por Allah”, assim se dirigiram 
à população local, em Quissanga, revelando a 
intenção de impor a Lei da Sharia (legislação islâmica, 
fundamentalmente baseada no alcorão).

De resto, o extremismo religioso é arrolado por 
vários estudiosos e analistas como um dos principais 

Em Outubro de 2017, os terroristas que se-
meiam pânico em Cabo Delgado davam o 
primeiro sinal claro de sua existência, assal-
tando o Posto Policial da Vila Sede de Mo-

címboa da Praia, que até hoje continua nas mãos do 
inimigo. Volvidos pouco mais de três anos, o seu raio 
de acção ampliou-se de forma significativa, atingin-
do quase a metade dos distritos daquela província. 
No dia em que se assinala o segundo mês após a mais 
mediática incursão dos jihadistas, em Palma, o Dos-
siers & Factos apresenta, depois de um trabalho no 
terreno, o perfil de cada distrito afectado, um exer-
cício que mostra o quão os insurgentes têm estado a 
inviabilizar aquele que é, potencialmente, o mais rico 
canto de Moçambique.

Uma província dividida por dois e com 
desenvolvimento adiado Ngoenha quer por Mohamad Yassine. Enquanto 

lutam pela riqueza, os insurgentes empobrecem Cabo 
Delgado e, em última análise, Moçambique. A guerra 
já matou mais de 2000 cidadãos e levou a que cerca de 
700 mil outros cidadãos se alojassem em centros de 
reassentamento, abandonando suas riquíssimas zonas 
de origem.

Mocímboa da Praia, o bastião do inimigo

Com uma superfície total de 3.548 km², Mocímboa 
da Praia está nas mãos dos terroristas desde o ataque 
de 23 de Março de 2020. O porto local, considerado 
estratégico para o abastecimento pelo mar, está agora 
sob gestão dos insurgentes. Parte dos pouco mais de 
124 mil habitantes do distrito fugiram à procura de 
zonas seguras.

No interior do distrito praticava-se agricultura e 
pecuária. Mandioca, milho e feijões eram as principais 
culturas. Na zona costeira, obviamente, a pesca 
constituía o principal meio de subsistência, mas era 
clara a tendência para a industrialização do sector, 
num distrito rico em recursos marinhos. Até há bem 
pouco tempo, havia uma empresa de capitais indianos 
que processava polvo e camarão, e cuja mão-de-obra 
era recrutada entre a população local.

Com um potencial turístico invejável, mercê das 
belas praias, a zona é igualmente rica em recursos 
florestais de alto valor comercial, que eram explorados 
pela MITI, Lda.

Fernando Neves, ex-presidente do Conselho 
Municipal (eleito em 2005, em eleição intercalar, 
na sequência da morte de Camissa Abdala), tinha 
adoptado o slogan: “Vila de Mocímboa da Praia rumo 
à cidade”, e, a avaliar pelos níveis de desenvolvimento 
que a vila estava a registar em matéria de infra-
estruturas sociais e económicas, tudo indicava que 
o sonho de Neves concretizar-se-ia num espaço de 
tempo não muito distante.

Havia bancos, uma escola secundária bem 
apetrechada, hospital rural, entre outras infra-
estruturas. O sistema de abastecimento de água potável 
fornecia o precioso líquido aos munícipes 24 horas 
por dia, o que é raro de se ver até em algumas zonas da 
capital moçambicana. As estradas, pelo menos ao nível 
da vila sede, estavam em condições impecáveis, para 
além do aeródromo, reinaugurado em 2018, depois de 
se beneficiar de obras de reabilitação.

Sem população e sem governo, as possibilidades de o 
distrito ter se  transformado num palco de actividades 
ilícitas são grandes, até porque, mesmo em tempos 
normais, eram comuns notícias de contrabando de 
recursos (florestais e marinhos) e tráfico de drogas.

Palma, o centro das (des)atenções

As incursões dos terroristas no distrito de Palma 
ganharam uma repercussão nunca antes vista, 
sendo muitos os órgãos de informação – nacionais e 
internacionais – que enviaram equipas de reportagem 
ao local. Pudera, é em Palma que está localizado o 
“eldorado”, nomeadamente os enormes jazigos de gás 
natural que colocam Moçambique entre os maiores 
produtores mundiais daquele hidrocarboneto.

Não obstante a presença de enormes contingentes 
das Forças de Defesa e Segurança na região, 
precisamente para garantir a segurança do projecto 
de exploração de Gás Natural Liquefeito (LNG), na 
Península de Afungi, Palma sofreu dois ataques só em 

elementos explicativos do conflito que dilacera Cabo 
Delgado. Contudo, não há consenso à volta desta tese. 
Aliás, muito recentemente, o filósofo moçambicano 
Severino Ngoenha descartou essa hipótese, colocando 
acento tónico naquilo a que chamou “corrida aos 
recursos”.

“Eu penso que o elemento ‘recursos’ é o elemento 
explicativo para o que está a acontecer em Moçambique. 
Esta é a minha tese e continuo nela enquanto não tiver 
razões para pensar diferente. A corrida aos recursos 
é estrategicamente mais forte. Ela consegue utilizar 
os outros três elementos, as nossas dissidências 
históricas, as nossas discrepâncias sociais e a presença 
de um descontentamento interno em termos de prática 
do islão para reorientar os seus interesses económicos 
na região a seu próprio favor”, disse o intelectual, em 
declarações reproduzidas na edição 411 do Dossiers & 
Factos.

Também Mohamad Yassine, especialista em relações 
internacionais e político, argumentara na mesma linha, 
desta feita numa grande entrevista concedida a este 
semanário, que foi às bancas no dia 23 de Novembro 
de 2020 (edição 391).

Na altura, Yassine foi peremptório ao afirmar 
que “nunca houve nenhuma questão religiosa em 
Mocímboa da Praia”, acrescentando que “a extracção 
do gás [em Moçambique] poderá mudar o mapa 
mundial, porque os fornecedores e produtores terão 
que mudar de estratégia. Será que isto interessa à 
oligarquia mundial?”, questionou.

Os ataques em Palma, nos dias 01 de Janeiro e 24 
de Março deste ano, que levaram à paralisação do 
projecto de exploração de gás liquefeito, revestem 
de credibilidade a tese defendida quer por Severino 

Visita de Nyusi à França faz prever intervenção de tropas francesas em Cabo Delgado

Texto: Dossiers & FactosD&F

CABO DELGADO
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-“Escorraçados” de zonas ricas, estas pessoas agora vivem graças a ajudas humanitárias

Insurgentes após assalto ao comando distrital da PRM em Quissanga
2021, o que pode ser revelador de alguma desatenção 
por parte dos responsáveis pela segurança nacional.

O Projecto LNG, liderado pelos franceses da Total, 
catapultou imenso um distrito antes estagnado. Em 
tempos, ser transferido para Palma era considerado 
sinónimo de castigo, tal era o atraso da região, que 
tinha uma população estimada em cerca de 63 mil 
habitantes, entre muanis, macondes e emakwas.

Para além do gás que o tornou tristemente famoso, 
o distrito de Palma, que dista 500 quilómetros da 
capital provincial de Cabo Delgado (Pemba), é rico 
em recursos pesqueiros. O peixe de Palma abastecia os 
mercados dos vizinhos distritos de Nangade, Mueda, 
Muidumbe e ainda de Pemba, Montepuez e Chiúre, ao 
sul. No interior do distrito, as populações dedicavam-
se à agricultura, com destaque para as culturas de milho 
e mandioca, produtos que constituem alimentação 
básica da população.

Com o ataque de 24 de Março do presente ano, a 
vila sede do distrito ficou quase deserta, à semelhança 
do que já se verificava nos postos administrativos de 
Quionga, Pundanhar e Olumbe.

 
Nangade, o celeiro do caju

À semelhança de Palma, Nangade está no extremo 
norte de Cabo Delgado, fazendo fronteira com a 
República Unida da Tanzânia. Segundo o último censo 
geral da população, Nangade tem uma população 
de cerca de 89 mil habitantes. Vivem em Nangade 
maioritariamente cidadãos da etnia maconde, mas, 
dada a proximidade com a Tanzânia, parte significativa 
da população se expressa também em swahili.

Ao nível da província, é o maior produtor da 
castanha de caju, chegando a colher cerca de 30 mil 
toneladas em cada campanha. A agricultura é uma 
importante fonte de subsistência em Nangade, sendo 
o milho, a mandioca e os feijões as principais culturas. 
Tal como nos outros distritos de Cabo Delgado, o 
contrabando da madeira é uma realidade. Tanzânia é 
o destino preferencial, por, alegadamente, praticar-se 
preços aliciantes.

Ao contrário do posto administrativo de Ntamba 
– aqui, as populações ainda resistem às incursões 
terroristas – Nkonga e Litingina são aldeias semi-
abandonadas, porque severamente atingidas pelos 
insurgentes, que são localmente conhecidos como al-
Shabaab.

Muidumbe, Macomia e a profanação da história

Os distritos de Muidumbe e Macomia são dos 
mais simbólicos da província e do país, por aquilo 
que representaram na Luta de Libertação Nacional. 
Localizado no “planalto dos macondes”, e com uma 
superfície de 1.987 km², Muidumbe alberga aquela 
que foi a Base Central da Frelimo em tempos da luta 
contra o colonialismo português, numa mata cerrada, 
a escassos metros de Nangunde, onde ainda se pode 
ver ‘estilhaços’ da bomba de napalm lançada pelo 
exército colonial.

Os terroristas não se coibiram, ainda assim, de 
invadir a vila sede do distrito, bem como as aldeias 
de Muatide, 24 de Março, Muambula, Matambalale, 
Ntchinga e Nangunde. A densidade populacional, 
estimada, de acordo com o Instituto Nacional de 
Estatística (INE), em 30 hab/km², certamente terá 
baixado na sequência dos ataques, pois muita gente 
abandonou a região, deixando para trás, entre 
outros activos, terras tidas como muito férteis, que 
proporcionavam excelentes colheitas de arroz, milho 
e feijões, sobretudo na baixa de Miangalewa, onde está 

localizado o Regadio de Nguri.
Já em Macomia, sucede o mesmo que em Mocímboa 

da Praia. O Governo perdeu controlo de boa parte 
do território. Os postos administrativos de Mucojo 
e Quiterajo são disso exemplo. Neste distrito, outro 
local sagrado foi atacado pelos terroristas. Trata-se 
de Chai, onde foi disparado o “tiro libertador” no 
dia 25 de Setembro de 1964. Há indicações de que o 
inimigo visita constantemente a zona, numa autêntica 
“profanação” da epopeia libertadora da Frelimo.

Neste distrito também se praticava a pesca. 
Uma fonte do Dossiers & Factos contou que, há 
dias, e devido às carências extremas em centros de 
acolhimento, um grupo de pescadores reuniu coragem 
e decidiu voltar a Mucujo. Durante três dias, e sem 
qualquer esforço, capturaram enormes quantidades de 
peixe, que, entretanto, se reproduziu imenso ao longo 
deste “defeso” forçado pela guerra. Animados com os 
resultados, os pescadores puseram-se a secar o peixe, 
mas, para a sua infelicidade, surgiram, “do nada”, os “al-
Shabaab”, que se faziam transportar em 15 motociclos. 
Os pescadores puseram-se em fuga, ficando o resultado 
da pesca à mercê dos insurgentes. De resto, Mucojo e 
Quiterajo são já consideradas “zonas libertadas”.

 
Meluco, Quissanga e Ibo entregues ao “poder 

paralelo”

A fragilidade das fronteiras terrestres, lacustres e 
pluviais é um elemento que atrai imigrantes ilegais 
para Cabo Delgado. Em face da “ausência” do Estado, 
os ilegais ditam as regras e contrabandeiam os recursos 
lá disponíveis a seu bel-prazer. É o que acontece, por 
exemplo, nos distritos de Meluco, Quissanga e Ibo.

Com uma área total de 5.799 km², Meluco é rico 
em flora, fauna e em recursos minerais, com destaque 
para pedras preciosas, semi-preciosas e ouro, cuja 
exploração é feita de forma desenfreada pelos 
garimpeiros, perante um governo incapaz de impor 
disciplina.

O cenário repete-se em Quissanga, um dos distritos 
integrantes do Parque Nacional das Quirimbas. A 
exploração dos enormes recursos pesqueiros, florestais 
e faunísticos não obedece a regras. É uma anarquia 
sem fim. No distrito de Ibo, idem. Apesar de ter uma 
área de apenas 54 km², o Governo não consegue pôr 
termo à actividade piscatória ilegal.
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Num discurso transmitido em directo pela televisão 
estatal israelita, o primeiro-ministro, Benjamin Netanya-
hu, gabou-se do “sucesso excepcional” dos ataques que, 
nas suas próprias palavras, citadas pelo expresso.pt, “eli-
minaram uma parte importante do escalão de comando 
do Hamas e da Jihad Islâmica”.

Embora até sexta-feira (21 de Maio) estivessem con-
tabilizados 243 mortos e mais 1900 palestinos feridos 
(em Israel falava-se de 13 vítimas mortais), o Hamas 
(movimento que lidera a Palestina desde 2006) também 

reivindicou vitória. “Celebramos esta vitória agora para 
que o mundo saiba por que celebramos. Netanyahu, o 
inimigo sionista, e o seu exército disseram que iam des-
truir os túneis contra a nossa resistência, mas eu digo-
-lhe que os nossos combatentes estão neste momento or-
gulhosamente nos túneis”, disse o porta-voz do Hamas, 
Khalil al-Hayya, citado pelo expresso.pt.

Palestinos e israelitas reivindicam vitória neste rea-
cender das velhas hostilidades, tal como reivindicam a 
jurisdição da terra que partilham oficialmente desde 
1948, com a proclamação da fundação do Estado de 
Israel.

 
Entre a promessa bíblica e a realidade

A história de crispação entre judeus (israelitas) e 
palestinos tem condimentos não só de tribalismo mas 
também de religião. Vale referir que o território que hoje 
é partilhado pelos dois povos – o Reino de Israel – era 
parte do império romano e era habitado pelos judeus, o 
biblicamente conhecido como povo de Deus.

No ano 70 depois de Cristo, os judeus decidiram 
rebelar-se contra a colonização romana, partindo para 
uma saga libertadora mal sucedida. Em consequência 
disso, acabaram expulsos do território, tornando-se, as-
sim, uma espécie de “povo sem lar”, entretanto espalhado 
um pouco por toda a Europa e não só. Reza a história 
que, em jeito de punição, o Império Romano ainda re-
baptizou Israel de Palestina, em homenagem aos filisteus, 
um povo historicamente inimigo dos judeus.

Ao longo desse período, os judeus foram alvos de 
uma profunda discriminação no mundo inteiro. Consi-

derado um povo “inferior”, os judeus sofreram persegui-
ções extremas, com destaque para a chacina de 1066, em 
Granada (Espanha), os massacres dos judeus espanhóis, 
em 1391, o massacre de Lisboa, em 1506, ou mesmo o 
holocausto perpetrado pela Alemanha nazista.

Este estado de coisas chegaria ao fim com o nasci-
mento do movimento sionista, no final do século XIX. 
Tratou-se de uma ideologia política que defendia a auto-
determinação do povo judeu, o que passava pela forma-
ção de um Estado. Era, no fundo, uma resposta ao êxodo 
que aquele povo iniciara em direcção às terras palestinas, 
que entendia serem herança sua. Essa crença encontra 
fundamento na promessa que Deus fez a Abraão: Ora, o 
Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, e da tua paren-
tela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 
E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engran-
decerei o teu nome, e tu serás uma bênção (Gen 12: 1-2).

 Com base nas Escrituras Sagradas, a terra prometida 
a Abraão e, por tabela, a seus descendentes, é a Palestina, 
para onde os judeus haveriam de voltar, impulsionados 
pelo jornalista húngaro Theodor Herzl. O retorno do 
povo judeu à Palestina gerou um clima de crispação com 
os árabes que já lá habitavam, um atrito que a Organiza-
ção das Nações Unidas tentou resolver, em 1947, com a 
divisão do território de uma forma algo desigual. Aos is-
raelitas, que correspondiam a 30% da população, a ONU 
deu 53% das terras e a maioria palestiniana (70%) ficou 
com 45%, o resto corresponde à Jerusalém, que ficaria 
então sob controlo internacional. Apesar da contestação 
dos palestinos, esse modelo de partilha foi aprovado, 
dando azo à proclamação do Estado de Israel, em 1948.

 
Dois países, uma só capital

 
A implantação do Estado de Israel foi como que o 

rastilho de pólvora que deu início a uma tensão sem fim 
à vista. Formados em países como Síria, Egipto ou Líba-
no, os soldados palestinos avançaram para uma guerra 
contra os israelitas logo no ano inaugural de Israel como 
nação. A este, seguiram-se tantos outros conflitos, entre-
meados por momentos de alguma paz. São eles a guer-
ra dos seis dias, em 1967, a guerra do Yom Kippur, em 
1973, a primeira intifada, em 1987, e a segunda intifada, 
em 2000, que culminou com a construção do muro da 
Cisjordânia, só para citar alguns exemplos. 

A sagrada cidade de Jerusalém é simbolicamente im-
portante para as três religiões monoteístas, a cristã, a mu-
çulmana e a judaica, o que, de per si, já é extraordinário. 
Acresce-se a isso o facto de Palestina e Israel a reivindica-
rem como capital dos respectivos Estados.

 Em 2018, os Estados Unidos da América decidiram 
transferir sua embaixada em Israel de Tel Aviv para Jeru-
salém, como forma de reconhecer que a cidade pertence 
aos judeus. Mas, para a maioria das nações mundiais, a 
capital israelita é Tel Aviv, onde foi declarada a indepen-
dência de Israel, em Maio de 1948.

 Só que, em 1980, Israel viria a declarar Jerusalém 
como sua capital “completa e unificada”, anexando o ter-
ritório sob jurisdição da Palestina desde os acordos de 
1949. Hoje, Jerusalém é de maioria judaica. Os palestinos 
que lá moram são conhecidos como palestinos jerusale-
mitas e a sua permanência no local decorre da autoriza-
ção das autoridades israelitas.

Deus nos céus e homens na terra

Ao cabo de 11 dias, o primeiro-
-ministro de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu, declarou um cessar-fogo 
unilateral no conflito com a Pa-

lestina, colocando fim a bombardeamentos 
mortíferos dos israelitas contra os palestinos 
na faixa de Gaza. O cessar-fogo foi declarado 
no dia 20 de Maio, depois de mais de duas cen-
tenas de árabes terem sucumbido àquilo que 
o secretário-geral da ONU descreve como “a 
escalada mais séria [no conflito] entre Gaza 
e Israel em anos”. Nesta edição, o Dossiers & 
Factos traz alguns dos factos mais marcantes 
de um conflito sem fim e baseado numa pro-
messa bíblica.

GUERRA ISRAEL-PALESTINA

Texto: Amad CandaD&F

TXEKALÁ
Troquei o meu cartão SIM para LTE 5G ready
e agora vibro com a velocidade da Internet.

“REDE LTE” EM EXPANSÃO: COBRE MAPUTO, MATOLA E MARRACUENE.

Termos e condições aplicáveis.
A troca do cartão é grátis em qualquer loja Tmcel.

Milhares no mundo inteiro marcharam pela “libertação” da Palestina

Anúncio publicitário
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Nyusi anuncia reunião da troika da 
SADC para esta semana
Finalmente, os chefes de Estado dos 

países membros da SADC vão reu-
nir-se esta semana, em Maputo, para 
abordar a questão do terrorismo em 

Cabo Delgado. O anúncio foi feito por Filipe 
Nyusi, Presidente da República, da Frelimo e 
da Comunidade de Desenvolvimento dos Paí-
ses da África Austral, na IV Sessão do Comité 
Central do partido do “batuque e maçaroca”, 
que teve lugar nos dias 22 e 23 de Maio, na 
cidade da Matola. No mesmo encontro, Nyusi 
reiterou que nunca rejeitou apoio internacio-
nal, e fez vários apelos para a união do parti-
do.

Adiada há semanas, devido à indisponibilida-
de dos presidentes do Botswana e da África do 
Sul, Mokgweetsi Masisi e Cyril Ramaphosa res-
pectivamente, a Cimeira dos Chefes de Estado 
da SADC vai finalmente acontecer esta semana, 
conforme garantia deixada pelo Presidente da 
República e Presidente em exercício da SADC, 
no discurso de abertura da IV Sessão do Comi-
té Central do Partido Frelimo, de que também é 
presidente.

A troika da SADC deve apreciar e, eventual-
mente, tomar decisões em torno da proposta de 
apoio militar da SADC, elaborada por uma co-
missão técnica do órgão de Política, Defesa e Se-
gurança que, em Abril último, esteve em Cabo 
Delgado para avaliar as necessidades de Moçam-
bique no combate aos jihadistas.

O encontro dos chefes de Estado da SADC é, 

para Filipe Nyusi, a prova de que o Governo nun-
ca recusou apoios, até porque “ninguém se deve 
considerar imune ou capaz de combater o terro-
rismo sozinho”. Sublinhou, no entanto, que a res-
ponsabilidade número um de combater o terroris-
mo e a instabilidade deve ser dos moçambicanos.

“Verónica Macamo diz não ter recebido notifi-

cação formal da Arábia Saudita”
“Estamos, actualmente, a trabalhar com os 

nossos parceiros dos países da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC), es-
pecialmente com a África do Sul, para apoiar a 
capacidade das Forças de Defesa e Segurança em 
Moçambique no combate aos grupos extremistas, 
e manter a segurança, estabilidade e o desenvolvi-
mento económico no país”. Foi com estas palavras 
do Príncipe Mohammad Bin Salman que a Arábia 
Saudita anunciou a intenção de se juntar a Mo-
çambique no combate ao terrorismo, conforme 
noticiou no dia 19 de Maio o sítio “O País”.

Questionada sobre a matéria, à margem da IV 
Sessão do Comité Central da Frelimo, a ministra 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Veróni-
ca Macamo, disse que não houve, até ao momen-
to, qualquer contacto formal por parte daquele 
país, garantindo ter tomado conhecimento dessa 
vontade por via da comunicação social. Em rela-
ção ao possível apoio da SADC, Macamo foi lacó-
nica: “Sobre a presença das tropas da SADC não 
podemos dizer sim ou não, porque nós pedimos 
e não definimos o tipo de ajuda que queremos”, 
declarou.

  
Filipe Nyusi contra “grupinhos” na Frelimo

Na sua antevisão do comité central, o semaná-

rio Ponto por Ponto assinalara que Nyusi ia para 
a reunião fragilizado, apontando os escândalos 
de corrupção – particularmente o das dívidas 
ocultas, que envolve figuras de proa do partido 
– e a gestão da guerra em Cabo Delgado como os 
elementos de fragilização. Talvez a pensar nisso, 
Filipe Nyusi abriu o encontro com recados para 
dentro.

O presidente do Partido Frelimo apelou para 
a união entre os membros, desencorajando a 
criação daquilo a que chamou “grupinhos”. “É na 
grande tempestade que emergem grandes líderes”, 
acrescentou o também Presidente da República, 
não se sabendo ao certo o que quis dizer com o 
termo “tempestade”.

“Não é altura de falar da sucessão” - Caifadine 
Manasse

Filipe Nyusi cumpre o seu segundo mandato 

na presidência da Frelimo e do país, pelo que o 
tema da sucessão tende a ser cada vez mais pre-
sente no imaginário dos analistas políticos nacio-
nais. Questionado a este respeito, o porta-voz da 
Frelimo, Caifadine Manasse, não quis alimentar 
debates. Lembrou que o mandato do actual pre-
sidente vai até 2024, pelo que é cedo para falar da 
sucessão.

Curiosamente, Manasse não acha que seja 
cedo para falar de eleições e garante que a preten-
são da Frelimo é vencer com “maioria expressiva”, 
o que, segundo ele, só pode acontecer com a ma-
nutenção da estabilidade do partido.

“A Frelimo, neste momento, está a trabalhar 
para continuar a merecer a confiança do povo, e 
merecer a confiança passa por cumprir com res-
ponsabilidade o manifesto eleitoral”, anotou.

Texto: Arão NualaneD&F

EM COMITÉ CENTRAL SEM GRANDES NOVIDADES

Filipe Nyusi está pressionado a tomar decisões rápi-
das sobre Cabo Delgado

Caifadine Manasse, porta-voz da Frelimo

Verónica Macamo, membro do Comité Central da 
Frelimo
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A cultura muda com o decor-
rer do tempo, isso está claro. Na 
década de 90, a vida em socie-
dade que vi detinha hábitos e 
costumes típicos daquele tem-
po, mas que, com as mudanças 
culturais na forma de ser e estar, 
as coisas foram tomando outras 
dimensões culturais, aliadas às 
adaptações a novas realidades.  

Na presente reflexão, escolhi 
falar do adolescente da década 
de 90 porque foi neste período 
onde presenciei e testemunhei o 
processo da formação social so-
bre a vida, hábitos e costumes. 
Há que me referir aos aspectos 
socioculturais que marcaram 
a minha infância, inerentes ao 
tipo de educação, a forma de 
brincar, dentre outras, numa al-
tura em que a tecnologia do ce-
lular constituía ainda uma mi-
ragem. O adolescente da década 
de 90, para além de ir à escola 
aprender a ciência e descobrir o 
mundo, brincava culturalmente 
o famoso tcho-tcho-tchó (es-
condidas) conjugado, por vezes, 
com a indisciplina inocente de 
fazer "madjoco-djoco"; o ado-
lescente da década de 90 brin-
cou a neca, "matacuzana", cheia, 
xindiro, fazer papagaios; os car-
rinhos de arame eram verdadei-
ras obras de arte; jogou-se ber-
lindes, xingufu e muitas outras 
brincadeiras marcantes.  

Quem tinha televisor preto e 
branco era considerado rico e 
respeitado na zona; na hora da 
telenovela brasileira, os vizinhos 
acotovelavam-se na residência 
daquele, para assistir àquele ob-
jecto mágico. O adolescente da 
década de 90 não tinha acesso 
às salgadas e picantes pipocas, 
hambúrgueres e KFCs. 

Bastava chegar atrasado à es-
cola, recebia umas palmadas 
com régua de madeira, mas tam-
bém se aprendia a ciência com 
exactidão; nas aulas de portu-
guês, havia a hora do ditado.

O adolescente da década de 
90 não brincava de sair de casa 
de noite de qualquer maneira, 
e bastava chegar a hora do pro-
grama "Bons Sonhos", tinha de 
ir deixar-se, por obrigação justa 
e moral dos pais.

Como o tempo não pausa nem 
perdoa, a cultura do adolescente 
da década de 90 foi se transfor-
mando à medida da nova forma 
de viver. Com o desenvolvimen-
to da sociedade, acompanha-
do da evolução do mundo, aos 
poucos, foram aparecendo os 
televisores, os telemóveis e, aci-
ma de tudo, a tecnologia, que, 
por sua vez, foi assassinando os 
hábitos tradicionais daqueles 
adolescentes.

O adolescente da década de 
90, hoje jovem, adulto e pai de 

família, encara dificuldades, 
com a intromissão da tecnolo-
gia e globalização no processo 
de resgate dos velhos hábitos e 
costumes e transmiti-los às no-
vas gerações. O adolescente de 
hoje encontrou a tecnologia e 
não tem culpa por isso, pois o 
mundo seria assim, este é o fu-
turo que no passado constituía 
sonho de muitos, de por exem-
plo um dia pegar e usar o celular, 
assistir ao telefone "colorido", 
navegar na Net, usar Facebook, 
WhatsApp, Instagram, etc.

O adolescente de hoje é pro-
fundo conhecedor de materiais 
de amor e sexualidade, porque o 
telemóvel touch que têm é rico 
nessas informações. Adolescen-
te de hoje está preso à evolução 
tecnológica e é, ao mesmo tem-
po, vítima da “desculturação” da 
sua própria identidade. A chuva 
de canais televisivos entulha a 
mentalidade do adolescente mo-
derno de programas de entrete-
nimento, outros bons e outros 
banais. Adolescente vítima de 
políticas tacanhas de educação, 
das passagens automáticas que 
consubstanciam a vergonha na 
dificuldade de leitura e escrita, 
sobretudo em escolas públicas. 

O adolescente de hoje tem 
acesso à multiplicidade de coi-
sas, dentre elas, boas e ruins. 

Continua...

Adolescente da década de 90 (1)
XIPHEFUXIPHEFU

Mateus Licusse  |  mlicusse@gmail.com

OPINIÃO 
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Bancos vendem informação sobre saldos 
de clientes a bandidos

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 

Há uma tendência de se desacreditar os ser-
viços bancários, principalmente os da banca co-
mercial cá da terra, e afugentar a clientela destes 
serviços. Um grupo de colaboradores destes ban-
cos está empenhado em actos de desestabilização 
de instituições que garantem pão de   cada dia a 
muitas famílias.

Mal um cliente tenha algum saldo na sua con-
ta, não importa quanto, começa a aturar cada 
SMS proveniente de grupos estranhos com in-
dicações provenientes do banco, tirando sossego 
ao titular da conta.

Não raras vezes, alguns clientes dos bancos 
têm caído nas garras desses bandidos que, sem 
muito esforço, obrigam os titulares das contas a 
transferir avultadas somas das suas contas para 
as dos amigos do alheio. Na semana finda, foi a 
minha vez, só que dessa vez foram infelizes. En-
viaram tantas SMSs, alegadamente de advertên-
cia sobre uma ou outra situação relacionada com 
a conta. Estranha coincidência, fiquei muito tem-
po sem fazer uso significativo da minha conta, 
porém, em Abril, achei por bem que devia reac-
tivar a conta para uso constante, a bem das mi-
nhas pobres economias preventivas de situações 
inesperadas na família. Não precisei de 60 dias 
para perder sossego, pelo conteúdo e pelo grau 
de insistência com que mandavam tais SMSs, si-
nal de que queriam que eu reagisse.

Durante o período de interregno na conta de 
“Ka da terra”, usei a conta de um banco multina-
cional, que independentemente do saldo que eu 
tivesse, nunca me levou a perder sono por conta 
de malandros bandidos que caçam as nossas con-
tas. São indivíduos estranhos às instituições, po-
rém, detêm muita informação sobre as condições 
das contas dos clientes dos bancos. Até posso di-
zer, com segurança, que os mesmos têm acesso às 
contas, como ficou provado numa das províncias 
em que o grupo caiu nas mãos das autoridades.

O grupo revelou agir em colaboração com 
alguns funcionários bancários, em prejuízo dos 
clientes das instituições e, creio eu, também 
em prejuízo das instituições, porque quando o 
utente se apercebe que na sua conta terá ocor-
rido algum movimento estranho, em condições 
normais a instituição bancária deve ser respon-
sável pela reposição. Quando o banco aceita que 
os clientes deixem seus fundos provenientes de 
muito sacrifício e suor, garante guardá-los se-
guramente, até ao dia em que cada dono os pre-
cisará, assumindo todos os riscos e consequên-
cias daí decorrentes.

Os colaboradores dos bancos são, sem mar-
gem para dúvidas, responsáveis pela fuga de in-
formação, pela execução dos planos de defrau-
dar contas dos clientes dos bancos a todos os 
níveis. Os colaboradores dos bancos facultam 
a seus amigos bandidos números dos clientes 
com algum saldo e é aí que começa a chuva de 
SMSs para distrair a vítima e daí tirar algum 
proveito. 

Fiquei muito tempo como cliente e nunca 
tinha recebido comunicação via SMS sobre o 
estágio da minha conta, senão a de actualização 
da conta, processo que teve lugar há três anos, 
e o banco nunca tinha usado número de tele-
móvel identificável. Vinha sim com a sigla da 
instituição e sem possibilidade de haver reacção 
do receptor.

Quero apelar aos serviços bancários para 
que procurem precaver-se do seu quadro, pois 
anda poluído de vontade de enriquecimento 
rápido, colaborando com ladrões, violando os 
princípios que norteiam a ética e deontologia 
profissionais. São funcionários bancários que 
põem em causa o sigilo profissional bancário 
para alcançarem os seus objectivos inconfessos.

Estes actos, porque repetitivos nas mesmas 
instituições, tendem a afugentar os clientes para 

outros bancos, onde os seus parcos fundos po-
dem estar seguramente guardados e sem consti-
tuir dor de cabeça devido à incerteza a que estão 
sujeitos em instituições menos sérias.

Um dia, um familiar teria recebido chamada 
de alguns indivíduos comunicando-lhe que no 
dia seguinte teria entrevista num dos hotéis de 
luxo da cidade de Maputo, por conta da sua can-
didatura a uma vaga de emprego numa empresa 
industrial na Matola-Rio. Porque indisponível 
para a entrevista, sugeriram-lhe que transferisse 
8000 MT para uma determinada conta, orienta-
ção que foi cumprida. Quando se deu conta da 
burla, minutos antes de meia hora, correu para 
o banco próximo para tentar travar o roubo do 
seu dinheiro. Chegado ao balcão, apresentou a 
preocupação como tendo sido por engano que 
teria efectuado a transferência para aquela conta, 
o funcionário em serviço acedeu à conta e infor-
mou que o valor já tinha sido retirado da conta e 
facultou-lhe o nome do titular da conta que, por 
ironia do destino, era uma mulher.

A questão que não quer morrer solteira é: 
qual foi a acção do banco depois que tomou co-
nhecimento da existência de uma ou mais contas 
usadas para burlar pessoas? Creio que mesmo 
as transacções para resgate de cidadãos seques-
trados têm sido feitas via banco, o que significa 
que a banca tem muita informação para esclare-
cimento de tanta maldade que grassa no país e 
coloca muitos cidadãos na desgraça total.

É urgente que o banco garanta sigilo para 
com as contas dos clientes. Qualquer informação 
deve ser facultada aos legítimos titulares. Deve 
se fazer filtragem do quadro de pessoal, porque 
os bancos andam poluídos de colaboradores de 
conduta duvidosa, infiltrados para desestabilizar 
os bancos e seus clientes. Não há dúvidas que os 
fornecedores de todo o tipo de informação aos 
bandidos são colaboradores dos bancos, e fazem-
-no em troca de algo. 

Anúncio publicitário

BUSINESS OR LEISURE?
O IMPORTANTE É 
QUE SEJA PELA LAM

MAPUTO-JOANESBURGO

Linhas Aéreas de Moçambique

VANTAGENS:
• 2 voos todas as Segundas, Quartas,

 Sextas e Domingos;

• Leve consigo 2 peças de 23kg na Classe Económica   
 ou 2  peças de 32kg na Classe Executiva;
• Descontos de até 40% em hotéis em Maputo e
  na África do Sul;
• Ganhe um voucher no Restaurante Bom Garfo
  na sua quinta viagem.

www.lam.co.mz
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Fofoqueiros e fofoqueiras, afinal quem são estes? - Um 
debate que me fez perder meu destino (vivências no my 

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

Anúncio publicitário

Naquela quarta-feira cinzenta, continuá-
vamos neste espaço de debate popular, a dona 
Felismina tinha esgotado o seu tema que do-
minou por completo quase todos os quadran-
tes. No nosso my love, os debates anteriores 
ainda ganhavam algum eco e  há quem passou 
a apelidar o tema de MMJG….

Mas se a dona Fifi pensou que a pergunta 
do dia anterior tinha sido esquecida, se en-
ganou, porque Jossefane, um dos activos na 
ligação das pontas no debate, lembrou a ne-
cessidade de se aprofundar o conceito de fofo-
queiras e fofoqueiros. Esta lembrança ganhou 
uma ovação colectiva. Os passageiros do my 
love usam o tempo de viagem para analisar 
variados pontos de interesse social. É lá onde 
a política mal feita, ou seja, elementos tais 
como a corrupção, nepotismo, lambebotis-
mo ganham espaço para uma agenda que não 
precisa de autorização, e voltando ao tema do 
dia, Juaneta iniciou a caracterização dizendo: 
“todas as ruas dos bairros tem fofoqueiros e 
fofoqueiras. Eu sou mulher e vou falar apenas 
do meu grupo, referindo-se ao grupo de mu-
lheres: fofoca é uma actividade que só agrada 
ao dono, os fofoqueiros ficam doentes quando 
de repente têm informação para contar e nin-
guém está lá para ouvir. Na zona e ruas onde 
há fofoqueiros, esteja atenta aos seguintes si-
nais: normalmente, nas manhãs, a mulher usa 
o truque de varrer a parte frontal do quintal, 
vestida ainda de camisa de dormir, cara mela-
da e mulala na boca vão, segundo a narradora, 
ficando atentas para quem da rua passa, ende-
reçam a natural saudação e cabendo ao sauda-
do a forma como responde. Se for um obriga-
do em uma contínua marcha, até porque não 
há problemas, mas ai de ti responder e redu-
zir o compasso. A fofoqueira ganha espaço e 
tempo para logo dizer…UTIVAKA TAYINI 
WAKA MANI (Trad. Não sei se estas infor-
mada comadre) “a fulana da rua 14, ouvi lhe 
na madrugada aos gritos, não sei como o ma-
rido faz, mas xii ela geme muito (1)Aquele que 
a mulher foi embora descobriu que o marido 
tem outra e foi embora (2) a Maria desde que 
veio emprestar meu arroz anda fugitiva (3), na 
casa da vizinha, aquela menina está grávida 
e não se conhece o dono (4), Sr. João, o que 
lhe fazem só pode estar mesmo na garrafa(5)“. 
Enfim, são inúmeras as notícias que estas têm, 
de tal forma que há nomes que se confundem 
naturalmente com a actividade de fofoca. Ma-
ria, Sofia, Marta, Ana, Matilde, Angélica, Ve-
rónica, Isabel Zulfa, Saunita, Imamo, Serifa, 
Samira, são alguns dos exemplos.

Estas são informações e notícias tiradas a 
ferro e fogo dentro de quatro paredes, fazem 
com que as manas fofoqueiras estejam a var-
rer a parte frontal da casa das 6:00 até às 9:00 
horas. Há vezes que pegam na cadeira plás-
tica e estacionam na rua para a vida alheia. 
Foi no meio desta característica profunda da 
fofoqueira em que o fofoqueiro também foi 
posto à prova e isto ganhou mais ânimo, por-
que o velho Rungo, o mais tímido do grupo, 
assumiu as rédeas. Começou por esboçar um 
sorriso e finalmente disse: fofoqueiros são 
muitos, e mesmo aqui onde estamos existem. 
Estes aceitam ser parte de passeatas com ou-
tros homens com a missão única de colher in-
formações dos bares, ver quem o amigo saú-
da ou conquista, o valor que se paga neste ou 
naquele bar. Enfim, toda a informação do tal 
fenómeno curtição, os fofoqueiros guardam-
-na e sabem onde vão desbobinar. Fofoquei-
ros apresentam características de carência de 
tal formas que passam a ser assíduos acompa-
nhantes de quem tem. Se a dona do marido 

for a pagar-lhe uma cerveja ou um simples 
cigarro, ela é capaz de ouvir e saber tudo so-
bre o comportamento do seu esposo na vida 
nocturna.

Quando um homem é fofoqueiro, sinais 
são vários, mas atenção nestes: mexer telefone 
da esposa, pendurar-se no muro, ser insepa-
rável de mulheres, preferir visitas na ausência 
do amigo, enfim, vocês mulheres, ao desco-
brirem estes sinais, não tenham dúvidas, este 
é um fofoqueiro. Pena estar a descer aqui no 
Saul se não, iam ouvir mais. O velho, sob uma 
salva de palmas condicionada, lá desceu, e o 
carro nunca mais parou até que, no Museu, lá 
estávamos nós.

________
A nossa responsabilidade na luta contra 

a COVID-19 deve ser nossa maior priorida-
de. Evite aglomerados, use a máscara, lave as 
mãos com água e sabão, desinfecte com álcool 
gel, sempre que tossir, dobre o braço em for-
ma de V.

O nosso maior valor é a vida!

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Mãe disputa amante com a filha
HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

É quase que um insólito. Mãe deci-
de cortar relações de familiaridade ou 
maternidade com a filha, porque esta 
(filha), supostamente, lhe arrancara o 
amante. A história é verídica e muito 
recente. Carla, nome fictício, é mãe da 
Judite, também nome fictício. A mãe 
tem pouco mais de 50 anos de idade e 
a filha 30 anos.

Carla foi, desde jovem, mulher 
desleixada naquilo que deveria ser 
responsabilidade de uma mulher. A 
prova disso é que, após dar à luz sua 
primogénita (Judite), poucos meses 
depois, decidiu abandonar a criança 
recém-nascida, deixando-a com as 
cunhadas, irmãs do então marido.

 Quer isto dizer que a miúda cresceu 
meio distante da mãe, que sempre se 
preocupou com a prática de negócio 
informal (mukheru). Nesse percurso, 
Carla acabou conhecendo um outro 
homem, por sinal um funcionário das 
Alfândegas, com quem “amantizou” 
por longo tempo, enquanto o marido, 
o pai da filha, trabalhava nas minas da 
África do Sul. Mais tarde, Carla viria 
a assumir oficialmente a relação com 
o então amante alfandegário,  com 
quem passou a viver maritalmente. 
A relação gerou outros quatro filhos, 
por sinal todos rapazes.

 Enquanto isso, Judite, a primeira 
filha da Carla, ia crescendo, sob cui-
dados das tias, irmãs do pai. O pai, 
esse, depois de terminar o contrato 
de trabalho nas minas da África do 
Sul, tornou-se homem de negócios, 
aventurando constantemente pelo 
país a fora, e perdeu a vida quando a 
filha tinha 10 anos. Isso significa que 
a miúda cresceu distante de ambos os 
progenitores, embora recebesse com 
frequência visitas da mãe, que passou 

a ser amiga das ex-cunhadas e da fa-
mília do ex-marido em geral.

 Já crescida, Judite trabalha actual-
mente como funcionária bancária e 
tem um filho, fruto de uma relação já 
terminada. Sucede que, no ano passa-
do, um dos filhos da Carla, por sinal 
o mais velho dos quatro que gerou 
no actual casamento, perdeu a vida. 
Consequentemente, a filha, Judite, 
passou, durante o período de luto (40 
dias), a residir na casa da mãe, onde 
há uma dependência, cujo inquilino é 
um jovem de 30 anos, idade da Judite.

 Eis que, durante esse período de 
40 dias de convivência, Judite acabou 
se encantando pelo jovem, até porque 
ela estava livre, não estava envolvida 
em nenhuma relação. A vida foi se de-
senrolando durante meses sem que a 
mãe soubesse do que estava a aconte-
cer entre a filha e o jovem inquilino, 
ao que atribuímos o nome de Lino. 

Para melhor entendimento do que 
está por vir, devemos esclarecer o se-
guinte episódio: no decurso da vida, o 
marido da Carla, o alfandegário, con-
traiu um AVC e, praticamente, passa 
a maior parte do tempo fechado no 
seu quarto, isolado de tudo e de to-
dos, e quase tudo passa-lhe ao lado.

 Feita a contextualização, prosse-
guimos. Mais tarde, e porque o love 
estava em alta entre Judite e o jovem 
Lino, eis que decidem sair daquela 
casa para arrendar uma outra inde-
pendente, onde se pudessem sentir 
mais à vontade. Foi assim que a mãe 
da Judite ficou a saber que, afinal de 
contas, Lino andava “em cima” da fi-
lha. Esta notícia não caiu bem aos ou-
vidos da mãe, que não se fez de roga-
da e disse para a filha: “você não pode, 
nem deve, de jeito nenhum, viver ou 

relacionar-se com o Lino, porque ele 
me conquistou!”

 Como se pode imaginar,  apesar 
de Lino ser aparentemente um jovem 
com muitas dificuldades financeiras, 
Judite já tinha por diversas ocasiões 
saboreado o “mel” e não aceitava lar-
gar o favo, factor que criou, de forma 
aberta, uma fricção no seio familiar, 
com os irmãos mais novos da Judite a 
saírem em defesa da mãe.

 Nesta altura, Carla, mãe da Judi-
te, impôs sanções fortes à filha. Isto 
é, retirou-lhe tudo o que em conjunto 
investiam para o negócio, e, como se 
isso não bastasse, agora ameaça reti-
rar-lhe a viatura que a filha comprou 
com salário próprio. Carla justifica 
que retira tudo à filha porque Lino 
é um oportunista que apenas vive às 
custas das mulheres. 

Verdade ou não, a situação está con-
fusa e a mãe já não fala com a filha, e 
insiste que a filha deve separar-se do 
Lino, porque este a conquistou en-
quanto residia na dependência como 
inquilino. Ninguém sabe ao certo se a 
referida conquista terá resultado em 
algo mais. 

A posição de Lino é intrigante. O 
jovem responde à Judite que prefere 
não comentar as palavras vindas da 
mãe, até porque, para ele, não é éti-
co falar da mulher que se recusa a ser 
sua sogra. 

Queremos recordar aos nossos lei-
tores que Carla, mãe da Judite, é do 
grupo da mulher que, na edição pas-
sada, “arrancou” um jovem que era 
marido de outra mulher. Assim vai a 
vida, com mulheres adultas a disputa-
rem espaço, ou melhor, homens com 
idades muito inferiores às delas. Cha-
mam-lhes chocolate ou danone.
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Até onde vai a nossa mediocridade!
Texto: General Tapioca
Se Philo Farnsworth (inventor do televisor) 

fosse ainda vivo, então hoje morreria de desgosto, 
ao ver no que se transformou a sua invenção. A 
menos que eu seja, de facto, um peixe fora da água 
– é assim que me sinto – a nossa televisão hoje não 
podia ser pior, pelo menos do que tenho visto nos 
vagos momentos em que me sento no sofá.

A mediocridade que se vê na TV é de bradar 
aos céus, desde alguns programas de informação 
(aqueles que passam na hora do almoço) até aos 
de entretenimento, mas é nestes últimos que nos 
vamos focar.

Ao que tudo indica, tudo vale na luta para ganhar 
mais audiência. Os proprietários das televisões 
não se importam de contratar débeis mentais para 
conduzir programas em seus canais, conquanto 
que esses indivíduos, ainda que tenham cérebros 
deteriorados, consigam criar espectáculo para 
gerar audiência. É isto que importa, a audiência. 
Razão pela qual a maioria dos nossos programas de 
entretenimento se limita a reproduzir fofocas sobre 
a vida de artistas e outras figuras públicas, e quando 
não há fofoca, chamam o artista para humilhá-lo 
em cadeia nacional.

Por um lado, tens um apresentador tonto, cujo 
programa se resume a bifes – bifes são fofocas 
– se não há bifes, chama um gajo qualquer para 
idiotizá-lo, esfregando-lhe na cara que sua música 
é lixo; e por outro lado tens um apresentador 
muito bem-intencionado, eu diria até inocente, 
que peca por aceitar músicos sem nada na cabeça 
no seu programa. Chamam-lhes “novos talentos”, 
mas que de talento não têm nada, cantam bojardas 
e expressam-se com graves erros de português, 
comprometendo a já baixa qualidade do programa. 
Há dias, um certo grupo foi lá, cantou sabe-se lá 
o quê, e no fim começou a falar dos seus méritos 
numa outra televisão, ou seja, na concorrência, 
o que acabou deixando o apresentador 
completamente “puto”. Mas há outros ainda 
piores, que me causam asco só de tentar descrever. 
Seus apresentadores são lambebotas assumidos, 
bajulando incansavelmente os artistas ou famosos 
em troca de migalhas, ao passo que falam mal 
daqueles que não caem na teia da sua bajulação. 
Neste último grupo, há uma apresentadora que é 
a pior em todos os sentidos, a começar pelo seu 
parco vocabulário de língua portuguesa, que faz 
com que, invariavelmente, tenha de recorrer ao 
xichangana para se comunicar, num programa que 
é visto em todo o país e além-fronteiras. Sugiro 
que contratem um tradutor/intérprete para ela! Na 
verdade, não consigo cogitar o critério utilizado 
para seleccioná-la como apresentadora. Não tem 
o mínimo de requisitos, o que tira da boca é uma 
lástima. O meu colega Garganta Funda disse que 
ela não tem cérebro, visto que é uma boneca, e 
eu concordo plenamente. Aliás, se levássemos a 
sua cabeça e metêssemos numa panela de feijão a 
cozer, talvez serviria como dobrada, não tenho a 
certeza, mas acho que finalmente daríamos alguma 
utilidade àquela cabeça!  

Ora, a mediocridade dos nossos media não 
termina na televisão tradicional. Hoje, graças 
ao avanço da tecnologia, temos plataformas de 

lugar de uma competição sã, inteligente, temos um 
espectáculo barato, que se limita a brincadeiras de 
mau gosto, como molhar camas dos outros, sabotar 
a comida, introduzindo nela quilogramas de sal ou 
areia, rasgar roupa de outros concorrentes, para que 
não tenham o que vestir, entre outros joguinhos 
órfãos de criatividade. Num desses dias, eu estava 
com uma ressaca tremenda, e decidi aliar o inútil 
ao desagradável – pus-me a ver dito reality show. 
Nesse dia, os jovens estavam a jogar “Verdade ou 
Consequência” um jogo muito interessante para 
conhecer os outros e criar entrosamento, mas 
nada de interessante aconteceu ali. Era inegável 
a pobreza mental e a extrema insuficiência de 
criatividade por parte dos participantes, e o que se 
viu e ouviu foi a repetição da mesma pergunta para 
“verdade”, e mesma acção para “consequência”, isto 
é, para quem fosse seleccionado, através do método 
“gira garrafa”, se escolhesse “verdade”, vinha logo 
a pergunta: “Aqui na casa, com quem você quer/
poderia ter sexo?” E se o concorrente escolhesse 
“consequência”, sem surpresas, a acção era: “beije 
o(a) fulano(a)”... Houve uma excepção em que uma 
participante escolheu “consequência” e disseram-
na: “mostre-nos a sua bunda”, ela, estando de toalha, 
numa espontaneidade lunática, levantou a toalha 
e mostrou o traseiro... Uma coisa de dementes 
depravados!

De mais a mais, há participantes que, na minha 
humilde opinião, deviam literalmente ficar em 
casa, sim, em suas casas, não na “casa do King”, tal 
como é chamada a casa onde decorre o programa. 
Sem rodeios, estou a falar aqui do Sattar Muzaia, 
um indivíduo que tem a minha admiração, pelo 
menos como artista. Esse programa, Muzaia, não 
está ao teu nível, você é maior que isso tudo! Deixe 
as crianças nisso, vá para casa cuidar de sua esposa 
e filhos. Um dia ainda te roubam a esposa enquanto 
andas nestas brincadeiras! Primeiro foste ao Big 
Brother Moçambique-Angola, até ali tudo bem, 
agora isto? ... Pense um pouco na família, irmão!

Outro é o Doppaz, que acabou sendo expulso, 
embora tarde. Este também, na minha opinião, não 
devia ter entrado naquele programa, se bem que no 
caso dele não reste reputação a zelar, digo isto pela 
sua história como músico, não precisava passar 
pelo que passou. Enfim, cada cabeça sua sentença...

São raríssimas as excepções em que a televisão 
moçambicana nos brinda com entretenimento 
de qualidade, tal como o fez recentemente o 
Moçambique em Concerto, ao trazer de volta aos 
palcos músicos da velha guarda, as relíquias que 
nos restam, que tinham caído no esquecimento. 
Ainda mais recentemente, iniciou o programa STV 
Concertos, que, sim senhora, me fez ficar em casa, 
apesar de na última edição ter desejado sair.

Refira-se que esta tendência de se banalizar a 
televisão não existe só em Moçambique (se bem que 
nós somos piores), mas também noutros cantos do 
mundo. E a propósito disso, numa entrevista feita 
a António Victorino d'Almeida, uma das figuras 
históricas da televisão portuguesa, sobre o porquê 
desta tendência, ele respondeu: porque a televisão 
é medíocre! Porque os directores são medíocres e 
têm ordens para o ser!

streaming ou hospedagem de vídeos (tais como 
o Youtube, Vimeo, etc.), onde qualquer um pode 
produzir vídeos, publicar e, até, ganhar dinheiro 
com isso. Em muitas partes do mundo estas 
formas de media tem sido alternativa à televisão 
tradicional. No Youtube, ou plataformas parecidas, 
a pessoa escolhe o que quer ver, na hora que quer 
ver. Ora, se em todo o mundo essas plataformas são 
utilizadas para divulgar uma infinidade de temas, 
tais como arte, moda, tecnologia, engenharia, 
saúde, bem-estar, nutrição, desporto, educação, 
empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, 
entre outros, em Moçambique, os youtubers 
limitam-se a repercutir as fofocas das quais 
fugimos na televisão tradicional. É muito triste, 
com uma infinidade de assuntos no país, nós só 
nos limitamos a fofocas sobre vidas de famosos! 
Os youtubers moçambicanos separam-se em duas 
categorias: 1 - os que produzem vídeos, ainda que 
pobres em conteúdo e geralmente repetindo o que 
já se viu na televisão e 2 - os que literalmente captam 
a tela de canais televisivos e passam nos seus canais 
“mixurucas” no Youtube, sem alterar nem comentar 
nada. Estes últimos são a pior espécie, e fazem a 
coisa desta maneira porque não têm o mínimo de 
capacidade intelectual para produzir conteúdo, 
por isso copiam a mediocridade dos outros. Estes 
indivíduos, ao que tudo indica, querem ganhar 
dinheiro fácil, às custas dos outros, são preguiçosos 
e com défice de miolos. Como se o suplício de 
ver programas enfadonhos na televisão não fosse 
bastante, trazem-nos os mesmos ao Youtube, para 
que não tenhamos para onde ir...

Senhores, estamos a ser disputados, como 
audiência, por gente desmiolada, que só pensa em 
fazer dinheiro a todo o custo. Nisto, o papel social 
dos media deixa de ser tido em conta: Informar e 
formar já não tem relevância, o que se quer são os 
likes, e quanto mais banalidades apresentam, mais 
audiência ganham, e o resultado é o que vemos 
hoje, nos media em geral.

Quando parecia que estávamos no auge da 
mediocridade, e que tínhamos visto o ponto 
mais alto da banalidade dos programas de 
entretenimento em Moçambique, eis que, para 
cúmulo, surge a Mega TV com o seu reality show 
Fica em Casa, um programa, de todo, aborrecido. 
Trata-se, na verdade, de uma imitação caricata 
do Big Brother, um reality show conhecido e 
replicado mundialmente, que se caracteriza por 
juntar pessoas (concorrentes) que ficam confinadas 
numa casa cenográfica, sendo vigiadas por câmeras 
24 horas por dia, não podendo se comunicar 
com seus parentes e amigos, aceder à Internet, 
ler jornais ou usar de qualquer outro meio para 
obter informações externas. Iniciado na Holanda, 
e depois replicado em muitos países, o programa 
parece ter conquistado fãs do mundo inteiro e é 
responsável por angariar grandes audiências e, por 
consequência, grandes patrocínios. Este não parece 
ser o nosso caso. Para mim, particularmente, o 
“Fique em Casa Reality Show” tornou-se álibi para 
não ficar em casa, ou seja, prefiro a rua e os seus 
perigos a ter que ver tanta insanidade. Isso mesmo, 
aquele programa é o retrato fiel da insanidade. No 
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Recolher obrigatório e um 
“banquete” de ilegalidades

A Ordem dos Advogados de Mo-
çambique (OAM) pôs-se, na 
semana passada, a debater em 
torno da legalidade das figuras 

do estado de emergência, estado de ca-
lamidade pública, bem como o recolher 
obrigatório, enquadradas no esforço de 
prevenção e combate à pandemia da Co-
vid-19. Os doutos em matéria de direito 
apontaram alguns aspectos em que con-
sideram que a legalidade foi pontapeada. 
Um deles tem que ver com a aplicação de 
sanções sem que estejam previstas nos de-
cretos.

A pandemia da Covid-19 criou condições 
para a vigência de figuras que, ainda que esti-
vessem previstas na lei, nunca tinham sido de-
cretadas. Primeiro foi o estado de emergência, 
aprovado de forma inédita em Março de 2020 
e renovado por três ocasiões. Porque a lei não 
permitia mais, avançou-se então para o estado 
de calamidade pública, que vigora desde Setem-
bro de 2020.

 Em face do recrudescimento de casos de 
coronavírus, em Janeiro do presente ano, o Go-
verno viu-se obrigado a impor o recolher obri-
gatório entre as 21:00 e 04:00 horas na região 
metropolitana do grande Maputo (cidades de 

Maputo, Matola e vilas de Boane e Marracue-
ne), que seria depois estendido a todas as capi-
tais provinciais e a outras cidades ou vilas “agi-
tadas”, e com mexidas no horário.

 Vozes há que defenderam a inconstituciona-
lidade da medida desde o início. Desta vez, foi 
a Ordem dos Advogados de Moçambique que 
atacou não exactamente a medida, mas algumas 
ilegalidades a ela adstritas.

 
“Palavra do PR não tem força de lei” - Bene-

dito Cossa
 
O Presidente da República tem vindo regu-

larmente a público para dar conta da aprova-
ção/renovação do estado de emergência, numa 
primeira fase, e, actualmente, da situação de ca-
lamidade pública. Em várias ocasiões, anunciou 
medidas constantes dos decretos que só seriam 
aprovados 48 horas depois. Ignorando isso, a 
Polícia da República de Moçambique tem obri-
gado os cidadãos a cumprirem tais medidas de 
forma antecipada, o que é condenado por Bene-
dito Cossa, presidente do Conselho Provincial 
da OAM na Cidade de Maputo.

 “Houve um problema recorrente no início, 
uma vez que quando o Presidente fazia o infor-
me à nação, dava indicação de medidas que se-
riam tomadas e entendia-se [pelas autoridades] 
que se devia começar a fiscalizar, mas a palavra 
do Presidente da República não tem força de lei, 
pelo que deve ser materializada por um instru-

mento jurídico que confira força legal a essas 
decisões”.

 O que acontecia, explica Cossa, é que “era 
anunciado que as normas iriam entrar em vigor 
num determinado dia, mas, na data e hora em 
que a norma tem que entrar em vigor, não esta-
va disponível ao público para o consumo”, uma 
abordagem errada, considerando que, ao nível 
do direito, não basta a intenção, é preciso que 
o rito seja observado para que a norma jurídica 
tenha o valor devido.

 
“As sanções devem estar previstas no 

decreto”
 
Para além da aplicação – pela Polícia e por 

outras entidades públicas – de normas que ain-
da não estavam em vigor, baseando-se apenas 
na comunicação do Chefe do Estado, o presi-
dente do Conselho Provincial da OAM na Ci-
dade de Maputo denunciou inconstitucionali-
dade de algumas medidas punitivas postas em 
prática pela Polícia. É o caso do roadblock que 
os agentes da polícia faziam, restringindo a cir-
culação ao longo da via e obrigando as pessoas 
a permanecerem na rua até às 05:00 horas do 
dia seguinte, quando terminava o período do 
recolher obrigatório.

 “Em nenhuma parte dos decretos que es-
tabelecem o regime da situação de calamida-
de pública encontra-se como sanção manter o 
indivíduo na rua e obrigá-lo a dormir na sua 
viatura, independentemente dos motivos que 
o levassem a estar na rua à hora da vigência 
do recolher obrigatório”, lembrou a fonte, sa-
lientando que “as consequências da violação 
dos decretos da situação da calamidade devem 
ser encontradas nos próprios decretos. Isto é, 
não devem ser criadas normas ad hoc para esta 
situação”.

 De resto, Benedito Cossa defende que esta 
é daquelas situações que deve ser vista não só 
do ponto de vista da legalidade, mas também 
do bom senso.

 Cossa foi secundado pelo seu homólogo de Na Beira, falta de transporte condiciona o recolher obrigatório

Texto: Arão NaulaneD&F

OAM CENSURA ALGUMAS MEDIDAS ANTI-COVID-19

A OAM  é liderada por Duarte Casimiro
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Medidas de prevenção não podem violar os direitos humanos

Sofala, que, debruçando-se sobre a cidade da 
Beira, levantou um dos factores que impossibi-
lita, até certo ponto, a observância escrupulosa 
do recolher obrigatório. “A Beira é uma cida-
de com problemas de transporte, e são visíveis 
situações cíclicas e recorrentes de violação do 
estado de calamidade pública”, disse Natalino 
Valentim.

 Por seu turno, a vice-presidente do Conse-
lho Nacional da OAM, Orquídea Massaronga, 
esclarece que a Ordem dos Advogados não está 

contra as medidas de prevenção da Covid-19, 
porém, estas não podem violar os direitos hu-
manos, devendo ir ao encontro da Constituição 
da República.

 Para além de ter sido estendido para todas 
as capitais provinciais, o recolher obrigatório vi-
gora também em algumas cidades do país que, 
não sendo capitais, são muito movimentadas. 
“Por uma razão muito simples. Em Cuamba, no 
Niassa, Mocuba, na Zambézia, Macia, em Gaza,  
Chókwè e Montepuez [em Gaza e Cabo Delga-
do respectivamente]  pode ter muito mais gente 
do que uma capital provincial como Lichinga”, 
justificou-se Filipe Nyusi, no dia 06 de Abril, 
naquela que foi a sua última comunicação à na-
ção a propósito da Covid-19.

 
Filipe Sitoi critica “arrogância” das 

autoridades
 
O recolher obrigatório é uma medida que 

nunca gerou consenso, sendo que, em alguns 
círculos de opinião, foi tachado de inconsti-
tucional e impraticável, face aos largamente 
conhecidos problemas de transporte nas prin-
cipais cidades de Moçambique. Estas situações 
vêm sublinhar a necessidade de haver diálogo 
entre os dirigentes e os dirigidos.

 Para o renomado jurista Filipe Sitoi, os que 
prestam serviço público – governantes e legisla-
dores, em particular – devem escutar e apreciar 
as opiniões daqueles a quem representam, até 

porque, pela posição que ocupam, dispõem de 
facilidades para, de forma humilde, fazer con-
sultas que promovam a aprendizagem. Mas, 
pelo contrário, “o que se vê é a máscara da arro-
gância escondendo incapacidades elementares, 
e com este tipo de atitude não se vai conseguir 
construir os consensos necessários que ajudem 
a ultrapassar as dificuldades na sociedade”, dis-
se o conselheiro responsável pela Comissão de 
Legislação da Ordem dos Advogados de Mo-
çambique, analisando a situação de calamidade 
pública.

 Relativamente à figura de calamidade pú-
blica em si, o jurista chamou atenção para as 
circunstâncias que levaram à sua aprovação. 
“Temos que olhar para as várias ratificações do 
estado de emergência, para entendermos que se 
chegou ao limite para que o Presidente da Re-
pública, através do seu decreto presidencial, que 
é um acto normativo, continuasse a decretar o 
estado de emergência”.

 Assim sendo, houve necessidade de se recor-
rer a uma figura que, nas suas palavras, não ti-
nha “base legal sólida e completa”, pelo que, em 
Agosto de 2020, às correrias, a Assembleia da 
República aprovou a Lei número 10/2020 de 24 
de Agosto.

 “Este circunstancialismo político, cultu-
ral, económico, social e a lacuna que tínhamos 
obrigou o Governo a arranjar um meio-termo. 
A vantagem que tivemos é que já temos um 
quadro legal que nos permite prever, gerir ou 
atenuar riscos de desastres”, argumentou Si-
toi, para quem a Lei número 10/2020 de 24 de 
Agosto, Lei de Gestão e Redução do Risco de 
Desastres, foi um “meio-termo” para garantir 
um equilíbrio na estratégia de prevenção e dar 
alguma legalidade às medidas de carácter sani-

tário e de prevenção que se pretendia aplicar.
 De resto, o advogado apelou para a neces-

sidade de discernir quando é que os direitos 
e liberdades podem ser constitucionalmente 
restringidos e encontrar um meio-termo para 
situações destas, que, no seu entender, exigem 
um posicionamento de autoridade pública para 
salvar vidas.

  “Existe uma norma que se chama causa de 
exclusão de ilicitude ou de culpa, que é a não 
imputabilidade. Quer dizer que não podes exi-
gir que o Governo tome naquelas situações ou-
tra medida senão aquela que eles julgaram apli-
cável e mais segura perante as circunstâncias”, 
anotou.

Filipe defende que calamidade pública não pode ser 
entendida de forma dispersa

Benedito Cossa diz ser necessário instrumento jurídi-
co para conferir força às decisões
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Paulo Majacunene falava durante um seminário de divul-
gação aos parceiros sociais e outros intervenientes do mercado 
laboral do perdão de multas e redução de juros de mora, apro-
vado recentemente em decreto, pelo Conselho de Ministros, 
com vista a aliviar as empresas devedoras, face às dificuldades 
económicas e financeiras que enfrentam, devido à pandemia 
da Covid-19.

Para Paulo Majacunene, a medida do perdão de multas e 
redução de juros de mora demonstra a preocupação do Go-
verno em ver as empresas a resistirem à actual crise provocada 

Segundo Hermenegilda Carlos, a imagem 
do INSS mede-se pelas reclamações e elogios 
que os utentes dirigem à instituição. Daí que 
“a forma como acarinhamos os nossos utentes 
reflecte-se na forma como estes falam da nos-
sa instituição. Quando o atendimento é mau, 
influencia negativamente a qualidade da ima-
gem do INSS perante a sociedade e os utentes”, 
frisou.

 A responsável fez o apelo durante a capaci-
tação em matérias de atendimento ao público, 
que decorreu no passado dia 15 do mês corren-
te, na cidade de Manica, onde estiveram pre-
sentes 48 participantes.

 Participaram da acção de formação téc-
nicos das áreas de atendimento, auditoria e 
contencioso, secretaria, administração geral e 
motoristas ao nível da delegação provincial de 
Manica e Sofala, funcionários das delegações e 
representações distritais, assim como quadros 
provenientes dos serviços centrais do INSS.

pela Covid-19 e, com isso, garantir a manutenção dos postos 
de trabalho.

 Explicou ainda que “esta é uma oportunidade soberana 
concedida pelo Governo aos contribuintes devedores para 
com o sistema, para, de forma definitiva, resolverem a sua si-
tuação contributiva, facto que pode trazer benefícios para as 

 Entretanto, a província de Cabo Delgado 
acolheu, na mesma data, na cidade de Pemba, 
o seminário de atendimento, no qual estiveram 
presentes 36 participantes, entre técnicos da 
delegação provincial do INSS, incluindo alguns 
provenientes dos serviços centrais.

  Na ocasião, o chefe do Departamento Cen-
tral de Recursos Humanos do INSS, Aniano Ta-
mele, chamou atenção para a necessidade de se 
prestar atendimento cada vez mais personaliza-
do aos utentes do Sistema de Segurança Social.

Directora de Seguro Social quer melhoria no 
atendimento

Mais de seis mil empresas exortadas a aderir ao 
perdão de multas

Os contribuintes devedores ao Sis-
tema de Segurança Social ao nível 
da província da Zambézia foram 
exortados a aproveitarem-se do 

perdão de multas e redução de juros de mora 
para regularizar a sua situação contributiva. O 
apelo foi feito na semana finda, na cidade de 
Quelimane, pelo delegado provincial do Ins-
tituto Nacional de Segurança Social (INSS) na 
Zambézia, Paulo Majacunene.

A directora de Seguro Social, Herme-
negilda Carlos, desafiou os técnicos 
do INSS que lidam com o público 
nas províncias de Manica e Sofala a 

melhorarem cada vez mais a qualidade do aten-
dimento, de modo a elevar o nível de satisfação 
dos utentes do sistema.

Hermenegilda Carlos - directora de Seguro Social, em Manica

Seminário de divulgação aos parceiros sociais e outros 
intervenientes do mercado laboral

empresas e para os seus trabalhadores, uma vez que o paga-
mento das prestações a estes provém dessas contribuições que 
se canalizam ao INSS”.

A Delegação Provincial do INSS da Zambézia conta, 
actualmente, com um universo de 6.074 contribuintes de-
vedores ao Sistema de Segurança Social, cujo valor da dívida 
totaliza 161 milhões de meticais, incluindo multas e juros de 
mora. O INSS quer garantir a cobrança, nesta parcela do país, 
de mais de 67 milhões de meticais do valor total da dívida.

 Participaram do encontro o Conselho Empresarial Pro-
vincial, OTM-CS, CONSILMO, entre outras instituições.

Cortesia: INSSD&F

Cortesia: INSSD&F

INSS MANICA

INSS ZAMBÉZIA

“a forma como 
acarinhamos os 

nossos utentes reflec-
te-se na forma como 
estes falam da nossa 
instituição”

“esta é ainda uma 
oportunidade sobe-
rana concedida pelo 

Governo aos contribuintes 
devedores para com o siste-
ma para, de forma definiti-
va, resolverem a sua situa-
ção contributiva”
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https://stpc.co.mz

Dossiers
Factos&

https://www.facebook.com/Dossiers-Factos

Visite o nosso website e a nossa página no facebook

O Dossiers & Factos 
está disponível em formato 
físico e electrónico. Leia-o 
ao seu gosto.
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Celebrou-se a 10 de Maio, o Dia Mundial do Lúpus. Em 
Moçambique, só este ano, pelo menos cinco mulheres per-
deram a vida, vítimas dessa doença, no Hospital Central de 
Maputo (HCM). A doença é pouco conhecida, mas é grave 
e é uma das principais causas de morte no Serviço de Reu-
matologia do HCM. É uma doença crónica, auto-imune, 
de causa desconhecida e que pode afectar qualquer órgão 
do corpo, desde o sistema nervoso, os olhos, o sistema gas-
trointestinal, o coração, os pulmões, os rins, o sistema repro-
dutivo, os ossos, a pele e até o sangue. Ao afectar múltiplos 
órgãos e tecidos, causa fadiga, febre e dor nas articulações.

 Segundo Elisa Palalane, médica especialista em Medi-
cina Interna e Reumatologia, no HCM, doença auto-imune 
é uma condição que ocorre quando o sistema imunológico 
ataca e destrói tecidos saudáveis do corpo por engano. 

“Quando as pessoas têm doenças auto-imunes, como o 
lúpus, significa que, por algum motivo, o sistema de defesa 
ficou baralhado, e, ao invés de reconhecer apenas os inva-
sores, as coisas estranhas, começa a reconhecer partes do 
próprio corpo como estranhas e começa a atacar”, explicou.

 O lúpus afecta qualquer órgão do corpo. A médica justi-
ficou essa situação com o facto de os glóbulos brancos esta-
rem em todo o corpo: “como os glóbulos brancos estão em 
todos os órgãos, então qualquer órgão pode ser afectado”.

 Não se sabe o que causa o lúpus, nem o que faz a doen-
ça iniciar, entretanto, há factores ambientais ou hereditários 
relacionados à causa da doença.

 “A causa do lúpus é desconhecida, o que sabemos é que 
o indivíduo nasce com alguma predisposição genética, tem 
alguma alteração específica no seu código genético que lhe 
predispõe a ter a doença, e durante a sua vida é exposto a vá-
rios factores ambientais que podem fazer a doença iniciar”, 
disse Palalane.

 Estima-se que neste momento existam cinco milhões 
de pessoas com lúpus no mundo, 90% dos pacientes com lú-
pus são mulheres, sendo a maioria mulheres em idade fértil, 
entre os 15 e os 44 anos.

 A médica explicou que 20% de todos os doentes com 
lúpus são crianças, e quando afecta as crianças é muito 
mais grave. A doença tem manifestações muito mais graves 
nos indivíduos de raça negra e nos indivíduos de origem 
asiática.

 “Em relação às manifestações, diz-se que o lúpus tem 
mil caras, isto é, porque a pessoa pode ter sintomas em 
qualquer parte do corpo, e o sintoma está relacionado com 
o órgão que estiver inflamado nessa altura. Por exemplo, 
se o indivíduo estiver com inflamação nos pulmões, vai ter 
tosse, vai ter falta de ar; se tiver inflamação nas articulações, 
pode ter dor e inchaço nas articulações. As mulheres grávi-
das podem ter abortos, o bebe pode nascer com baixo peso 
ou ter varias complicações durante a gravidez; se estiver a 
afectar o cérebro, o doente pode queixar-se de confusão 
mental, dificuldade para se concentrar, dor de cabeça cons-
tante, pode ter até convulsões, alteração de comportamento, 
então, os sintomas dependem de que órgão está inflamado 
no momento”, destacou.

 Segundo Palalane, o que faz levantar a suspeita do lúpus 
é a combinação de todos os sintomas acima mencionados 
no paciente.

 “Ou é um paciente que tem tosse e febre há muito 
tempo e que já fez vários tratamentos para as causas mais 
frequentes, como, por exemplo, tratamento de pneumonia, 
tuberculose e não melhorou. Ou um doente que pode estar 
a ir à Unidade Sanitária porque tem tosse, febre, mas, quan-
do avaliamos o doente, descobrimos que para além dessa 
tosse e febre tem também lesões na pele, quando conversa-
mos com ele diz também que o cabelo está a cair, mulheres 
podem dizer que já tiveram alguns abortos. Por isso, para 

Lúpus: doença mortífera e desconhecida

O lúpus é uma doença pouco co-
nhecida, porém, grave, e uma 
das principais causas de morte 
no Serviço de Reumatologia do 

Hospital Central de Maputo. O lúpus afecta 
pouco mais de cinco milhões de mulheres no 
mundo. Sem cura, entretanto, tem tratamen-
to, apesar de acarretar custos, por não ter me-
dicamentos no sector público.

Texto: Lídia CossaD&F

Médica internista e reumatologista do HCM Elisa Palalane – O país enfrenta dificuldades para fazer o diagnósti-
co do lúpus

se fazer o diagnóstico, é necessário que haja uma entrevista 
completa, um histórico clínico completo e um exame físico 
completo”, explicou.

 Os doentes com lúpus têm também sintomas gerais, 
podem ter febre, perda de peso, falta de apetite, e queixam-
-se de cansaço extremo, mesmo dormindo 10 horas conti-
nuam cansados. Têm os sintomas gerais, e também têm os 
sintomas relacionados com os órgãos que estão inflamados. 

“Os doentes são diferentes, há alguns que têm poucos 
sintomas e outros que têm muitos sintomas. Esses sintomas 
também se podem  instalar de forma brusca, em simultâneo 
ou de forma gradual”, explicou.

 Conforme avançou a médica, o país enfrenta dificulda-
des para confirmar o diagnóstico da doença no sector pú-
blico, os exames dos anticorpos são feitos em laboratórios 
privados e são caros, por isso há falta de dados concretos 
sobre o número de pacientes com lúpus no país.

 Entretanto, sem dados concretos, os dados avança-
dos indicam que, no HCM, 28% dos doentes na Consul-
ta de Reumatologia têm lúpus, e 45% de todos os doentes 
na Reumatologia, em internamento, são doentes com lú-
pus, por ser a doença que tem mais complicações, levan-
do ao internamento, comparativamente a outras doenças 
reumatológicas.

 “O lúpus é uma doença crónica, portanto, não tem cura, 
mas tem tratamento, que consiste em baixar a actividade do 
sistema imune que está muito activo atacando seus próprios 
órgãos. Para isso, usamos medicamentos chamados imuno-
moduladores ou imunossupressores, que vão baixar a acti-
vidade do sistema imune”, avançou. 

“Para além do tratamento, todo o doente com lúpus 
deve usar protector solar, porque a radiação ultravioleta é 
um dos estimulantes para a doença estar activa. E também 
usamos outros medicamentos para tratar os sintomas, cada 
sintoma tem seu medicamento”, acrescentou.

 Por ser uma doença desconhecida, o dia 10 de Maio foi 
escolhido para realizar, em todo mundo, a consciencializa-
ção, para dar a conhecer às pessoas o lúpus. 

“Para além da consciencialização, o dia 10 de Maio ser-
ve também para colocar um pouco de pressão ao Governo, 
porque aqui em Moçambique quase todos os medicamen-
tos que os doentes com lúpus precisam não estão disponí-
veis no sector público, e os doentes não estão a conseguir 
comprar no privado, por serem muito caros. E essa doença 
precisa de medicamentos, quando o doente interrompe a 
medicação, a doença retoma, e dependendo do órgão que 
está afectado, o doente pode ter consequências mais graves 
ou até mesmo a morte”, explicou.

• Não há medicamentos para o lúpus no sector público

“Para além 
do tratamento, 

todo o doente com 
lúpus deve usar pro-
tector solar, porque 
a radiação ultravio-
leta é um dos estimu-
lantes para a doença 
estar activa.
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Com mais de 25 anos de existência, a ga-
leria Alberto Chissano abriu as portas para 
celebrar o dia internacional dos museus, as-
sinalado no passado dia 18 do mês em curso. 
O momento contou com a presença da Di-
recção Provincial da Cultura e Turismo, pro-
fessores e alunos, que visitaram o local para 
celebrar a data, tendo recebido conhecimen-
tos de expressões culturais desta parcela do 
país. 

 Segundo, Alcides Faduco, chefe do De-
partamento das Indústrias Culturais e Cria-
tivas da Direcção Provincial da Cultura e 
Turismo de Maputo, a celebração desta data 
enquadra-se nos esforços que visam reforçar 
a protecção e valorização dos bens móveis e 
imóveis do património cultural, asseguran-
do a imortalidade e transmissão às gerações 
mais jovens do legado histórico e cultural do 
nosso passado.

Disse ainda que “em Moçambique os mu-
seus são marcos de referências que testemu-
nham a convivência de diferentes culturas e 
civilizações ao longo das gerações. É neste 
contexto que se celebra o dia internacional 
dos museus como uma oportunidade para 
fortalecer a consciencialização sobre o va-
lor dos museus nas suas múltiplas dimen-
sões, principalmente entre a juventude, que 
constitui o maior segmento da sociedade 
Moçambicana”.

Além disso, explicou que a visita ao local 
enquadra-se igualmente no âmbito do cum-
primento do Programa Quinquenal do Go-
verno (PQG) 2020-2024, que centra a sua ac-
ção governativa na melhoria do bem-estar e 
da qualidade de vida das famílias moçambi-
canas, na redução das desigualdades sociais 
e da pobreza, na criação de um ambiente de 
paz, harmonia tranquilidade, com um forte 
estímulo na criação do emprego.

“Tomando em conta que no ano de 2020 o 
sector da cultura foi um dos mais afectados, 
e aliado ao facto dos museus, em particular, 
estarem a sofrer sérias repercussões econó-
micas, sociais e psicológicas, para o presente 
ano, a comemoração centrar-se nos desafios 

para a recuperação e reinvenção dos museus 
face a crise causada pela pandemia da Co-
vid-19”, destacou.

Objectos como máscaras, esculturas, pin-
turas, fotografias, moedas, são uma parte das 
antiguidades observadas pelos visitantes, que 
manifestaram a sua alegria ao navegar no 
passado através de histórias contadas pelo 
guia do local.

Para Kelvin Canal, aluno da 7ª classe, o 
momento serviu para fortalecer o conheci-
mento em matérias culturais. "Aprendi coisas 
sobre o passado, esculturas que representam 
força, maldade em África, e alegria", disse. 
"Vi escultura que retrata uma senhora com 
barriga grande por ter comido sujidade e a 
barriga explodiu", relatou Jermina Kiana.

Por sua vez, o professor Luís Paulo disse 
que o gesto da direcção provincial da Cultu-
ra e Turismo contribui significativamente na 
promoção e divulgação da cultura.

“Agradecemos a Direcção Provincial da 
Cultura e Turismo pela iniciativa que teve de 
trazer as crianças a galeria. É uma mais-valia 
para o conhecimento das crianças, porque 
incentiva igualmente os pequenos a gosta-
rem da arte. Vimos que muitas esculturas 
aqui têm muito historial, observamos muitos 
objectos do próprio escultor Alberto Chissa-
no, bem como as esculturas que representam 
as vivências do nosso país, desde as secas, a 
paz, tempo colonial e todo historial do povo 
moçambicano”.

De acordo com o guia do local, Pascoal 
Comeia, aquele local histórico já foi visita-
do pelos ex-presidente da África de Sul, Nel-

Alberto Chissano visitado por crianças

Cerca de 20 alunos da esco-
la Primária e Completa de 
Tunduro, na Matola, visita-
ram, na semana finda, a ga-

leria Alberto Chissano, por ocasião do 
dia mundial dos museus, assinalado 
no dia (18) do mês em curso. A data 
foi instituida em 1977, por iniciativa 
do Conselho Internacional de Museus 
(ICOM), com vista a reforçar os laços 
dos museus com a sociedade.

son Mandela, ex-primeira-ministra da Índia, 
Ndira Gandhi, ex-presidentes de Mocambi-
que, Samora Machel e Joaquim Chissano, en-
tre outras personalidades internacionais.

A fonte disse haver aproximadamente duas 
mil obras de diferentes artistas. Na sua maior 
parte, as esculturas pertencem ao proprietá-
rio da galeria. “Tem obras que comprava dos 
alunos que tinha na época para incentivá-
-los, geralmente são as obras que estão nas 
escadas”. 

A galeria existe em homenagem ao escul-
tor Alberto Chissano, falecido a 19/02/1994 e 
cujos restos mortais jazem no pátio da gale-
ria, no bairro Fomento, município da Matola.

Alunos aprendendo o ABC da cultura na Galeria Alberto Chissano

Texto: Quelto JaneiroD&F

“a comemo-
ração centrar-

-se nos desafios 
para a recuperação 
e reinvenção dos 
Museus face a crise 
causada pela pande-
mia da COVID-19”
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Foi durante o início da ceifa oficial do cereal no 
distrito de Chongoene, província de Gaza, que o 
Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
Celso Correia, declarou que os números da produ-
ção na primeira campanha do Sustenta Nacional 
abrem portas para “caminharmos rumo a um país 
auto-sustentável no que diz respeito a produção e 
ao consumo do arroz”.

 “Temos a certeza que esta base que foi construí-
da aqui na província de Gaza será a força motriz 
para transformarmos a produção desta cultura ao 
nível nacional, na Zambézia, em Sofala e também 
na província de Maputo, em Matutuíne, e quere-
mos, já na próxima campanha, que está em pre-
paração, levar esta experiência para todo o país”, 
disse.

Em Gaza, a cadeia de produção do arroz garan-
tiu 7.500 postos de trabalho. Trata-se, de acordo 
com o ministro, de trabalho de regime de auto-em-
prego, que permitiu uma subida significativa dos 
rendimentos, de 16 mil meticais para cerca de 80 
mil meticais/ano. Celso Correia acrescentou que, 
na sua cadeia de valor, o arrorz alberga mais de 100 
mil produtores, afiançando que grande parte da 
produção vem da zona centro do país, particular-
mente de Zambézia e Sofala.

Investidores a caminho

O ministro da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural garantiu que o projecto de produção do ar-
rorz em Chongoene está a atrair muitos investido-
res, muito por culpa da decisão de transformar a 
região na primeira zona agroecológica em regime 
de zona franca ou especial. Celso Correia crê que 
nas próximas semanas haverá notícias boas. “Não é 
um nem dois, mas sim serão muitos grupos”, disse.

De seguida, o dirigente garantiu que toda a pro-
dução será comercializada a preço justo, acreditan-
do que será absorvida, dado que a procura é real e 
está a ser estumulada pelo governo através do me-
canismo de ligação aos mercados.

Praga da telerioze ameaça produtores

Entretanto, nem tudo é mar de rosas nos cam-
pos de produção do arroz. Aquela que, nas pala-

“Sustenta” quer atingir 50 toneladas 
até Junho
O Ministro da Agricultura e Desen-

volvimento Rural, Celso Correia, 
disse recentemente que a “cultura 
do arroz na campanha 2020/2021 

vai assinalar um crescimento de 15%”, como 
resultado dos investimentos feitos pelo Pro-
grama Sustenta Nacional.

Texto: Dossiers & FactosD&F

Celso Correia, Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural

vras do Ministro Celso Correia é a segunda cultura 
mais importante de Moçambique, ficando só atrás 
do milho, está ameaçada pela praga da telerioze. Na 
província de Maputo, explicou Correia, o fenóme-
no tem que ver com o convívio com a fauna bravia.

“Na zona de Magude, por exemplo, temos área 
de conservação de fúfalos e outros animais que 
transferem doenças em forma de carraças que têm 
o nome de “telerioze”, explicou, garantido que as 
autoridades estão atentas à situação. De resto, algu-
mas linhas de acção já estão desenhadas. O Minis-
tério da Agricultura e Desenvolvimento Rural vai 
encorajar que os animais sejam levados mais fre-
quentemente aos banhos. Nesse sentido “queremos 
facilitar a logística a nível provincial e incentivar 
os produtores a seguirem um regime distinta para 
que esta doença não venha a causar mais perdas 
económicas como temos assistido”

NACIONAL

Anúncio publicitário

 

Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC, sita na Sede do Bairro Luís Cabral, Av. da Namaacha ou de Moçambique, rua n. 5049, 
telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355. 

 

 

 

 

 

Matrículas para 2021 
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encarregados de 

educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular novos ingressos da 7ª, 
8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes por um  valor acessível.  
 
 

 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede do bairro Luís 
Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 847700298 
ou 826864465 ou ainda 871232355. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUÇÃO DO ARROZ NO PAÍS

“nesta pro-
víncia, com es-

tes resultados que 
estamos a registar 
de produtividade e 
garantia de merca-
do, foram gerados 
e assegurados 7.500 
postos de trabalho”
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O QUE VALDO CUAMBE VIVEU ÀS MÃOS DA POLÍCIA

Ficou algo popular depois de ter sido 
detido pela Polícia, quando, junta-
mente com dezenas de outros jovens, 
se manifestava contra a aprovação do 

estatuto de funcionários e agentes parlamen-
tares, que estabelece uma série de subsídios 
e regalias para estes profissionais. Depois de 
permanecer cinco horas na 7.ª Esquadra, Val-
do José Cuambe ficou mais três horas estatela-
do debaixo do banco do carro da Polícia, que, 
após muitas voltas, desaguou novamente na 
7.ª Esquadra, onde o jovem foi solto. Cuambe 
rejeita a ideia de que o grupo de que faz parte 
tenha sido instrumentalizado e garante: “mar-
chámos porque somos povo e estamos a favor 
do povo”.

“Fiquei três horas debaixo do banco do 
Mahindra”

O dia 11 de Maio foi marcado pelos protes-
tos de um grupo de jovens universitários na 
cidade de Maputo. Depois de concertações na 
plataforma WhatsApp, os manifestantes decidi-
ram fazer-se às ruas para expressar indignação 
com relação ao estatuto que fixa subsídios e re-
galias para os funcionários e agentes parlamen-
tares. Estava entre eles Valdo José Cuambe, que 
acabou ilegalmente detido pela Polícia.

Como é habitual em Moçambique, a Polícia 
tentou impedir a marcha, numa clara violação 
do artigo 51 da Constituição da República, que 
prevê o direito à liberdade de reunião e de 
manifestação. Usando da força, 
os agentes da polícia deti-
veram Valdo Cuambe e 
conduziram-no à 7.ª 
Esquadra, onde 
p e r m a n e c e u 
encarcerado 
por várias 
horas e em 
condições 
desuma-
nas.

“Pude 
constatar 
que ha-
via urina 
no chão, o 
que denota 
falta de hi-
giene. A pes-
soa pode entrar 
na cela saudável e 
sair doente”, anotou o 
manifestante, que fala de 
intimidação da Polícia. “A par-

tir do momento que alguém chega e diz ‘tu já 
estás detido e daqui vais para cadeia’, está a en-
fraquecer-te, de forma a forçar-te a assumires o 
que não és”.

Depois da alegada tortura psicológica na es-
quadra, o jovem foi obrigado a deitar-se debai-
xo do banco do Mahindra (viatura de patrulha 
policial), que fez um autêntico périplo pela ci-
dade de Maputo. “Primeiro [fui levado] ao pré-
dio Fonte Azul, ali na Avenida Samora Machel, 
onde há anos funcionou uma secção criminal 
do Tribunal Judicial do Distrito Municipal 
de KaMpfumo; depois a viatura seguiu para a 
Avenida 25 de Setembro, no prédio onde fun-
cionam algumas secções do Tribunal Judicial 
do Distrito Municipal de KaMpfumo; daqui, 
o Mahindra subiu até ao cruzamento entre as 
avenidas Olof Palme e Ahmed Sekou Touré, na 
sede do Tribunal Judicial do Distrito Municipal 
de KaMpfumo, onde Valdo José Cuambe seria 
apresentado à juíza presidente para o primeiro 
interrogatório. Mas o jovem não foi ouvido e os 
agentes da PRM que o acompanhavam foram 
aconselhados a voltar à Avenida 25 de Setem-
bro, para apresentar o jovem a um procurador 
do distrito municipal de Kampfumo. Chegados 
lá, dois agentes da PRM subiram até ao gabinete 
do procurador, enquanto o jovem permanecia 
deitado debaixo do banco da viatura policial”, 
relatou a publicação 119 do Centro para De-
mocracia e Desenvolvimento. A viatura aca-

baria por voltar ao ponto de partida (7.ª 
Esquadra), onde o jovem foi, 

finalmente, solto.
“Adriano Novun-
ga não é nosso 

cabecilha”
No mesmo 

dia em que 
o grupo 
de jovens 
u n i v e r -
s i t á r i o s 
“saiu à 
rua”, o 
F u n d o 
de Mo-
n i t o r i a 

e Orça-
m e n t o , 

na pessoa 
de Adriano 

Nuvunga, foi 
à Assembleia da 

República submeter 
uma petição de anulação 

do estatuto dos funcionários e 
diz que manifestantes não têm líder

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

D&F

Manifestante diz que os jov ens têm medo e não dão 
a cara

agentes parlamentares.
Ao tomarem conhecimento do facto, conta 

Cuambe, os jovens decidiram caminhar até ao 
Parlamento para testemunhar a entrega da pe-
tição por parte de Adriano Nuvunga.

Este encadeamento de factos levou a que, em 
determinados círculos de opinião, fosse propa-
lada a ideia de que aquele grupo de manifestan-
tes estaria a ser instrumentalizado. Cuambe ga-
rante que essa teoria não passa de uma falácia. 
“[Queríamos] estar lá e dar mais força a ele, não 
é o nosso cabecilha”, assegurou.

“Marchámos porque nós somos o povo e 
estamos a favor do povo, independentemen-
te de estar ou não no aparelho do Estado. Eu 
e os outros estamos a formar-nos para um dia 
estarmos lá e gostaríamos de encontrar condi-
ções mínimas ou ao menos lutar por elas, como 
povo”, esclareceu o jovem, para quem as rega-
lias dos funcionários e agentes parlamentares 
são “um absurdo”.

Na opinião do estudante, existem situações 
que devem ser prioritárias, como, por exemplo, 
as guerras que estão a acontecer em Cabo Del-
gado e na zona centro do país.

“Não estamos a querer dizer que o Gover-
no não trabalha. Tem coisas boas que faz, mas 
isto é que nem uma camisa branca, quando tem 
uma nódoa, as pessoas não se vão focar mais 
no branco da camisa, mas sim na mancha. E se 
fica muito visível, a gente vai olhar mais para a 
nódoa”, comparou.

Refira-se que, na sequência da manifesta-
ção, o Parlamento suspendeu o debate na es-
pecialidade do estatuto que já está aprovado na 
generalidade.
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Um campeão mundial desvalorizado

É campeão mundial de 
taekwondo e tem no seu “mu-
seu” pessoal mais de 50 meda-
lhas, mas nem isso lhe garan-

te “respeito”. Isidro Carmona sente-se 
marginalizado pelo seu próprio país, 
que pouco ou nada faz para acarinhar 
os atletas da modalidade, mas, ao mes-
mo tempo, tem noção de que a própria 
família de taekwondo não está unida.

Seu nome completo é Isidro Carmona, é mestre de 
taekwondo, com cinturão preto do segundo dan (nível, 
em japonês). Chega ao contacto com as artes marciais 
sem convite, literalmente à boleia de um amigo, este 
sim convidado pelo instrutor, à saída da escola.

 “Ali mesmo eu também disse que queria, e só éra-
mos três alunos. Experimentei a modalidade e fui gos-
tando”, revela aquele que é, actualmente, um dos maio-
res embaixadores da modalidade, em parte, graças ao 
legado que recebeu do seu instrutor, que, “obrigado” 
por questões laborais a mudar-se para Chimoio, o for-
mou para “assegurar” a continuidade da turma. 

“Disse que apesar de eu ser muito preguiçoso, for-
maria-me e esperava uma turma de preguiçosos. Isso 
me marcou negativamente e treinei mais forte, passan-
do a investir muito na minha carreira”. De resto, desde 
então, nunca mais parou, ao contrário de muitos com-
panheiros com quem partilhou os primeiros momen-
tos da carreira. “Garimpou” mais diamantes e lapidou-
-os, ao mesmo tempo que também ele desenvolvia 

ainda mais as suas capacidades, até porque, segundo 
suas próprias palavras, ensinar desenvolve em 90% a 
capacidade de aprendizagem.

 O percurso de Carmona mostra claramente que 
nada o abala. Na sua primeira competição nacional, 
em finais de 2009, perdeu diante de um atleta “cintu-
rão vermelho”, acabando por ficar em segundo lugar. A 
derrota fê-lo sentir-se fraco e, em resposta, treinou com 
cada vez mais vigor até sentir-se apto para defrontar 
qualquer adversário.

 “Sendo assim, os resultados não tardaram, porque 
no segundo campeonato que houve, arrasei”, congratu-
la-se o atleta, que, em 2012, conquistaria o seu primeiro 
campeonato africano, em Maputo. Depois da vitória 
na prova continental, Carmona reviu em alta os seus 
objectivos, passando a lutar por um mínimo de duas 
medalhas por época. Fez mais do que isso e, até agora, 
pendurou mais de meia centena de medalhas ao pesco-
ço. São douradas, na sua maioria.

 “Repare que só tenho cinco medalhas de prata, das 
52 duas que tenho. Isto quer dizer que o resto são me-
dalhas de ouro”, vangloriou-se o craque.

 
 Desvalorizado na sua própria terra

 
Isidro Carmona tem sido sistematicamente con-

vidado a participar em provas internacionais, e conta 
que já é considerado uma espécie de barómetro de ca-
pacidades. “Minha performance é um desafio para al-
guns, porque, com certeza, se os convites vêm de fora, 
tem alguém preparado e querem ver até onde vai o seu 
potencial”.

 Os vários convites que lhe chegam do estrangeiro 
mostram reconhecimento pelo trabalho que faz, o que 
não se vê em Moçambique, onde até as suas conquis-
tas passam despercebidas. “É só ver que participei em 

dois campeonatos mundiais, um na Bulgária e outro 
na Itália. Voltei com medalhas de ouro e sou o actual 
campeão mundial de taekwondo, mas não se fez nada”, 
queixou-se.

 Aliás, Moçambique nada fez para garantir a parti-
cipação do seu representante nas referidas provas. Foi 
“substituído”, nesse particular, por instrutores e amigos 
da África do Sul. “Não tive nenhuma mão dos nacio-
nais. Aliás, mesmo depois de voltar, no meu próprio 
país não aconteceu nada”, vincou o campeão mundial, 
que aproveitou para criticar a desorganização que reina 
internamente.

 “Nos dois mundiais da modalidade, dava para per-
ceber que os outros países são uma selecção de verdade. 
Por mais que fossem apenas dois atletas, percebes que 
estão equipados. E aqui em Moçambique eu é que pro-
curo os patrocínios de uma forma individual”, explicou 
o atleta nacional mais medalhado da modalidade.

 
“Família do taekwondo não está unida”

 
Outra das queixas do mestre de taekwondo tem que 

ver com a alegada falta de união na modalidade, factor 
que, obviamente, compromete o seu crescimento.

 “Já fui a mais de sete campeonatos na vizinha África 
do Sul e o país apenas estava representado pela minha 
academia, apesar de termos muitos talentos, que, pela 
falta de união, acabam não participando das provas”, 
sustentou o nosso interlocutor, para quem a desunião 
alia-se a uma pretensa falta de determinação.

 “Já levei quatro atletas de outras escolas para com-
petirem fora. Estiveram lá e queriam ir mais vezes, mas, 
para despertar o mesmo ‘bicho’ [a determinação] em 
seus instrutores, disse que não os iria levar mais, e ex-
pliquei que deviam inscrever suas academias para que 
os moçambicanos pudessem participar em massa”.

 O nosso interlocutor explica as vantagens de ter 
uma delegação alargada em provas de carácter inter-
nacional. “É complicado chegar e lutar com um adver-
sário que até quando falha a plateia grita em jeito de 
apoio. Você faz as coisas certas, mas é apupado, num 
ambiente em que você é o único de fora, o júri não te 
conhece nem os que marcam pontuações te conhe-
cem”, explicou.

CONHEÇA ISIDRO CARMONA

Falta entendimento na família de taekwondo

Atleta moçambicano tem mais de 50 medalhas

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Muhumana

D&F
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A TERRA E OS HOMENS

Novo normal, novos hábitos!
FOTOS: DE ALBINO MAHUMANA

ALVOS

Suspeito que fugia da polícia entra em loja e faz entrevista de emprego

Um homem suspeito de ter praticado 
um crime tentou despistar a polícia ao 
entrar em uma loja e fazer uma entre-
vista de emprego. Segundo a polícia de 

Massachusetts, nos Estados Unidos, Jose Jimenez, de 
26 anos, era procurado por ameaça e agressão com 
arma após um incidente ocorrido na semana passada. 

Jimenez estava a ser perseguido pela polícia quando 
abandonou seu carro em um estacionamento e entrou 
em uma loja. Câmeras de segurança mostraram o mo-

mento em que o suspeito entrou na Osprey Wireless e 
descansou seus braços no balcão. Jimenez perguntou se 
o estabelecimento estava a contratar funcionários e foi 
levado a uma sala para uma entrevista de emprego.

"Eu me apresentei e ele se apresentou. Estava calmo, 
sem suar nas mãos, com a camisa limpa e bem pentea-
do", disse o gerente-geral da loja, Jeff Moran ao canal de 
TV "WFXT". Enquanto o suspeito participava do pro-
cesso selectivo, a polícia encontrou o carro abandonado 
no estacionamento e começou a procurar Jimenez pela 
área. 

"Eu vi os carros da polícia e disse 'rapaz, tem um cão 
policial na janela'. Ele levantou e foi até a janela ver o que 
estava a acontecer", contou Moran. Um polícia entrou 
na loja e mostrou uma foto de Jimenez ao gerente de 
serviços, Bryan Carpenter, que levou o agente até a sala 
onde o suspeito era entrevistado. 

Para a surpresa de Moran, os policiais entraram 
apontando suas armas e prenderam Jimenez por amea-
ça e agressão a um policial, por não parar para a polícia e 
por colocar a população em perigo ao dirigir um veículo 
motorizado.

Dossiers
Factos& HUMORADAS Hahaha!
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Akcel Allan: o jovem músico 
que une samba ao rap

Texto: Hélio de Carlos 

Fotografia: Albino Mahumana 
D&F

O mundo da música em Moçambique tem 
estado em constante mutação, com o surgi-
mento de jovens talentos que procuram ter 
o seu espaço na indústria. Akcel Allan Ma-
pengo é um dos rapazes que procura dar os 
primeiros passos no ramo. Na música desde 
2018, Akcel não se deu ao trabalho de inven-
tar pseudónimo. Preferiu usar seu nome de 
BI, por ser “um nome muito diferente”.

Diferente é também o estilo musical que 
decidiu abraçar. Trata-se de uma mistura en-
tre o género rap e o samba, estilo tipicamente 
brasileiro. O plano do artista é claro: “fazer 
com que as pessoas não só escutem, mas tam-

bém dancem a minha música”.
Como todo artista novo que procura ter 

seu espaço, também para Akcel tem sido 
muito difícil ter aceitação do púbico-alvo, 
contudo sente que aos poucos as pessoas vão 
aderindo cada vez mais as suas obras, isto 
porque “gostam do meu estilo e eles têm par-
tilhado muito as minhas hiperligações, pe-
dem as músicas, por vezes recebo até chama-
das de pessoas a me felicitarem, então acho 
que com mais tempo, esforço e vontade, vai 
dar certo”, disse. 

Para este e outros jovens, encontrar um 
patrocinador é um grande desafio, tudo por-
que, sendo novos no mercado, ainda não tem 
o nome consolidado. “Geralmente devemos 
aparecer e ter um determinado espaço, aí fica 
um pouco mais fácil”, argumenta. É neste 
sentido que o jovem tem estado a trabalhar, 
sabendo que, com um patrocinador, torna-se 
mais fácil produzir vídeos e até chegar a pro-
gramas de difícil acesso.

Actualmente, para publicitar seus servi-
ços, o jovem artista tem procurado partilhar 
os trabalhos com amigos e estes, por sua vez,  
partilham com terceiros para que possam es-
cutar. O jovem considera que já houve tempos 

Jovem artista diz estar confiante no seu estilo de música  

mais complicados e refere-se por exemplo ao 
início da carreira, quando tinha muita difi-
culdade para publicar suas obras, isto porque 
a qualidade das suas músicas era bem baixa. 
“Gravava mais para ensaios e não para lan-
çar, porque o estúdio onde eu gravava tinha 
baixa qualidade. Então eu procurava sempre 
evoluir na qualidade da música no seu todo”. 

 “Evolui muito e tenho ganho muitos se-
guidores a cada momento e a cada música são 
mais seguidores e mais espaço no mercado. 
Se eu conseguir entrar com grande peso no 
mercado da música, gostaria de abrir o meu 
próprio estúdio para fazer os meus trabalhos 
pessoalmente, aí eu não iria parar de traba-
lhar”, perspectivou o jovem, que defende a 
ideia de que as mudanças no mercado musi-
cal dependem fundamentalmente do artista.

Tal como tantos outros jovens, Akcel tem 
seus ídolos. Um deles é o rapper LayLizzy, 
com quem deseja partilhar uma instrumen-
tal. Ainda assim, em termos estratégicos, 
escolheria outro artista para o efeito. “Algo 
mesmo que acho que me ajudaria muito em 
termos de marking é ter um dueto com o 
Mr.Bow, mas a ideia seria o tirar do seu esti-
lo e eu também sair do meu, tentarmos fazer 
uma coisa nova que surpreenderia as pessoas 
ao ponto de os deixar boquiabertos”.

Enquanto procura apoios para financiar 
seus trabalhos, Akcel tem usado suas redes 
socias para divugar suas músicas, algumas 
das quais em plataformas de streaming, que 
lhe permitem ter a noção exacta da sua evo-
lução enquanto músico.

O jovem talento da música 
moçambicana, Akcel, fala-
-nos dos desafios que um 
jovem com poucos recur-

sos enfrenta para chegar ao sucesso na 
indústria da música em Moçambique, 
num contexto em que os patrocina-
dores dificilmente se abrem aos novos 
talentos.

“Algo mesmo 
que acho que 

me ajudaria muito em 
termos de marking é 
ter um dueto com o 
Mr.Bow, mas a ideia 
seria o tirar do seu es-
tilo e eu também sair 
do meu, tentarmos 
fazer uma coisa nova 
que surpreenderia as 
pessoas ao ponto de os 
deixar boquiabertos”.
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INTERNACIONAL
FLEC-FAC quer que Guiné corte 
relações com Angola

De acordo com o órgão, que cita 
um comunicado, a direcção político-
militar da FLEC-FAC (Frente para a 
Libertação do Enclave de Cabinda-
Forças Armadas de Cabinda) pede um 
lugar nas instituições internacionais, 
nomeadamente nas Nações Unidas, e 
apela aos presidentes da República do 
Congo, Denis Sassou-Nguesso, e da 
Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, 
que apoiem este passo.

O Minuto ao Minuto avança que 
o movimento apelou igualmente ao 
Primeiro-ministro português, António 
Costa, para que tome uma iniciativa 
nesse sentido.

"A FLEC-FAC considera hoje a 
Guiné-Bissau como um Estado irmão 
de Cabinda e seu aliado", salienta a 
organização, num comunicado citado 

pelo Minuto ao Minuto, em que pede 
ao Governo daquele país para "que 
quebre as suas relações diplomáticas 
com Angola", frisando que Cabinda está 
disposta a partilhar a sua riqueza natural 
com os seus amigos e parceiros.

Ainda de acordo com o órgão que 
temos vindo a fazer alusão, a direcção 
do movimento pede ainda a António 
Costa e Umaro Sissoco Embaló para 
que nomeiem e enviem adidos militares 
e representantes diplomáticos às bases 
da FLEC-FAC para "reforçar relações 
políticas estratégicas" com o movimento.

O Minuto ao Minuto escreve também 
que a província angolana de Cabinda, 
onde se concentra a maior parte das 
reservas petrolíferas do país, não é 
contígua ao restante território e desde 
há anos que líderes locais defendem a 
independência, alegando uma história 
colonial autónoma de Luanda.

Segundo a mesma fonte, a FLEC, 
através do seu "braço armado", as 
FAC, luta pela independência daquela 
província, alegando que o enclave era 
um protetorado português, tal como 
ficou estabelecido no Tratado de 
Simulambuco, assinado em 1885, e não 
parte integrante do território angolano.

O jornal refere que Cabinda é 
delimitada a norte pela República do 
Congo, a leste e a sul pela República 
Democrática do Congo e a oeste pelo 
Oceano Atlântico.

O movimento indepen-
dentista de Cabinda 
FLEC-FAC apelou re-
centemente à Guiné-

-Bissau para que apoie a auto-
-determinação daquela província 
angolana e corte relações diplomá-
ticas com Angola, garantindo que 
a região está disposta a partilhar as 
suas riquezas com “amigos e par-
ceiros”. A notícia foi avançada pelo 
jornal “Minuto ao Minuto”.

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

Em Pemba, espancam polícias 
municipais 

 
Garganta Funda está desagradado 

com o que viu nas redes sociais, imagens 
mostrando três polícias municipais a 
serem selvaticamente espancados por 
populares. Ao que tudo indica, os autores 
dos espancamentos são moto-taxistas 
que “vestiram” a pele de Van Damme, 
Stallone, e decidiram “escamar” os agentes 
municipais. Garganta, de tempos em 
tempos, tem escalado a cidade de Pemba e 
realmente escandaliza ver a acção dos moto-
táxis, dá a impressão que naquela cidade, 
pelo menos nesse aspecto, não há lei, não 
há ordem, ninguém regula a actividade. 
Primeiro, boa parte dos que exercem esta 
actividade ou que andam de moto nem 
sequer carta de condução têm, ou seja, não 
têm nenhum preparo para entrar na estrada 
com um veículo motorizado, não estão em 
condições de se transportar e menos ainda 
de transportar outra alma, o que transforma 
os transportados em almas penadas.  É 
normal ver quatro pessoas numa moto. É 
normal ver gincanas “chefes”, capazes de dar 
inveja a Valentino Rossi. Por outro lado, se 
isto acontece, fica claro que a fiscalização 
não está a ser eficiente, o que faz com que 
muita gente esteja a morrer por conta da 
acção “assassina” dos motoqueiros, assassina 
porque entrar na estrada sem estar habilitado 
para tal e ainda por cima transportar outrem 
é, sim, uma acção irresponsável por parte 
de quem a pratica e por parte de quem não 
impõe ordem e respeito pelas regras. E isto 
impõe ao município local não só a missão 
de organizar esta actividade mas também 
outras, como a dos mercados. É preciso 
que o município olhe com olhos de ver 
para o que acontece no Mercado Central e 
Banguia, há muita coisa “ruim” ali, sendo 
que ali está o poderio da economia paralela, 
liderada por estrangeiros, com destaque 
para somalis.

Ora, com tanta confusão, não é possível 
ver de onde o mal virá, portanto, é preciso 
dar um trato na cidade e nos males que 
a assolam, alguns que até podem estar 
associados à questão da desestabilização 
política e militar que a província vive.  

Que não se olhe para este como um acto 
isolado. Ao que se sabe, os refugiados vão se 
confinando em Pemba, e é importante estar 
atento a pequenos fenómenos sociais que 
podem transformar-se em grandes e gerar 
um caos social.  

O inimigo não dorme e já está claro 
que tem equipas de inteligência e tem uma 
estratégia: desestabilizar e instalar o caos. 
Mais do que a força, neste momento se pede 

inteligência às autoridades. Resumindo, 
Garganta repudia esse tipo de actos.

 
Briga de família 

 
O que dizer do “bife” que nos está a ser 

servido nas redes sociais envolvendo dois 
irmãos? Na verdade, é uma confusão muito 
grande que envolve muita gente do império 
de Gaza, inclusive gente que já partiu desta 
para melhor e os seus nomes ainda são 
citados, e envolve ainda empresários de 
renome da pérola do Índico.

Acusações graves são feitas ali, fala-se 
de tudo, coisas assustadoras e satânicas, 
como envolvimento com feiticeiros. 
Supostamente, mata-se família, voa-se com 
irmãos, e há conspiração à mistura.  

Garganta não sabe se fica ou não 
assustado, porque contaram a Garganta 
que, por natureza, em Gaza resolvem assim 
os problemas, o que obriga a que, havendo 
duas pessoas no “faiti”, ninguém as separe, 
porque até podem virar-se contra ti e 
“mandularem”-te bem "memo".

Dizem ainda que nesta mesma província 
há mulheres que convocam reuniões 
familiares porque os maridos não as tocam, 
isto é, não lhes batem, e não bater mostra 
que não se preocupam com a baby.

Parece que, se você ama a tua dama, 
tem que dar txaia a valer, hiiiiyaaa, é sério 
isso? Só pode ser brincadeira de mau gosto. 
Mas o mais preocupante no caso dos dois 
irmãos é o envolvimento de nomes de gente 
muito importante, que é citada com toda a 
naturalidade nestas brigas, que vêm de láaa 
desde a palhota. Garganta é da opinião que 
problemas de família se resolvem na família 
e que este assunto deve ser resolvido entre 
os familiares, conterrâneos e amigos locais. 
Não fica bem essa lavagem de roupa suja 
em hasta pública, afinal estamos a falar de 
pessoas influentes na nossa sociedade.  

É importante que os envolvidos percebam 
que não estamos a tratar esse assunto, o país 
tem problemas maiores, terrorismo em 
Cabo Delgado e “Nhonguismo” na região 
centro. É importante diminuir a carga de 
problemas do país, e esse não pode ser um 
problema, temos que nos concentrar nos 
reais problemas. Chókwè não pode ser o 
epicentro da nação, até porque esta parcela 
do país é conhecida por ser aquela onde 
se vai buscar uma bicicleta, uma moto ou 
um carro de alta gama a um preço mesmo 
de banana, não estamos distraídos, que se 
sentem e se entendam e se não quiserem, 
também não faz mal, fica problema deles 
e não nosso, isso não é problema do país, 
repito,  esse assunto não estamos a tratar.  

Dossiers
Factos&
A verdade acima de tudo e todos

FLEC-FAC quer ver cortadas as relações entre Guiné-Bissau e Angola


