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Costuma-se dizer que os jovens não 
devem perguntar o que o país pode 
fazer por eles, mas o que eles podem 
fazer pelo país. É, sem dúvidas, uma 
bela lição de patriotismo, mas, em 
Moçambique, tem sido usada para 
sugar a juventude até ao tutano, em 
benefício dos dirigentes refestelados 
em seus gabinetes.
A S el e c ç ão  Mo ç ambi c ana  d e 
Basquetebol sénior feminina esteve 
na iminência de não participar do 
campeonato africano da modalidade, 
que terá lugar nos Camarões. Razões 
da desistência: falta de dinheiro e 
de campo para treinos, explicou o 
presidente da Federação Moçambicana 
de Basquetebol, Roque Sebastião.
A notícia indignou os desportistas, 
especialmente os fãs da modalidade 
da “bola ao cesto”. Não era para 
menos. É verdade que as “Samurais” 
já foram desrespeitadas tantas vezes 
pelos dirigentes, mas nunca o ultraje 
tinha sido tão grande. Basta referir, 
de resto, que seria a primeira vez que 
a nossa selecção, que é das melhores 
de África, não tomaria parte da maior 
prova continental.
Foi necessário que o secretário 
de Estado de Desporto, o muito 
interventivo Carlos Gilberto Mendes, 
nos safasse do vexame mundial de não 
participar do Afrobasket por falta de 
10 milhões de meticais. Seja como for, 
o episódio serviu para mostrar que 

dirigentes recebem.
Fica para a história mais um acto 
de desrespeito para com a estóica 
Selecção Feminina de Basquetebol. 
O que as Samurais têm feito em prol 
deste país, mesmo perante a absoluta 
falta de condições, é heróico.
Mais do que o inegável talento, 
reconhecido até fora de portas, saltam 
à vista a sua resiliência e a forma como 
se doam para dignificar um país que 
se recusa a tratá-las com a dignidade 
que merecem.
Infelizmente, é nisso que nos 
transformamos. Somos um país que 
exige tanto dos jovens, mas nada 
oferece em troca. O que esteve à beira 
de acontecer com as nossas guerreiras 
do basquetebol aconteceu incontáveis 
vezes com outras selecções, que, ao 
contrário dos “Mambas”, elevam bem 
alto o nome de Moçambique.
Moçambique é um colosso mundial 
em modalidades como karaté, hóquei 
em patins e taekwondo, e conseguiu tal 
estatuto graças à abnegação de atletas 
renegados pelo sistema, mas que 
custeiam as próprias viagens mesmo 
quando vão representar o país.
É ultrajante o tratamento que é 
dispensado àqueles que nos fazem 
sentir orgulho de pertencer a esta 
terra. Mais ainda quando, por outro 
lado, se concede privilégios infinitos 
a classes improdutivas e corruptas.

serodiotouo@gmail.com

andamos a brincar “aos desportistas” 
neste país.
E mais. Ficou claro, uma vez mais, 
que os que geralmente se candidatam 
à presidência da federação são 
unicamente movidos por interesses 
próprios, ou seja, pretendem servir-se 
do desporto e não servir a este.
Num país onde o sector empresarial 
está em crescendo, como poderá um 
presidente federativo justificar o facto 
de não ter conseguido mobilizar 10 
milhões de meticais para aquela que 
é a selecção mais entusiasmante e 
idolatrada do país?
Como poderá justificar o presidente 
Roque Sebastião a suposta falta de 
campo de treinos, quando só na cidade 
de Maputo há mais de 10 pavilhões?
Das duas uma: ou Roque Sebastião 
não se empenha para conseguir 
parcerias porque o seu objectivo 
na FMB é servir-se a si próprio ou 
então não tem “mãozinhas” para 
aquele “Ferrari”. Quer uma quer outra 
situação, parece-nos suficiente para 
que coloque o cargo à disposição, pois 
não acrescenta nenhuma mais-valia à 
modalidade.
Se para pôr a selecção a competir 
dependemos da benevolência do 
secretário de Estado do Desporto, 
e n t ã o,  d e f i n i t i v a m e n te ,  n ã o 
precisamos de uma federação, e isso 
até nos ajudava a poupar ordenados 
e chorudas ajudas de custos que os 

Um país que não respeita os seus 
heróis
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“É vergonhoso Ernesto Gove não ser 
réu”

MONDLANE CONTRA A IMPUNIDADE DOS DECISORES

O julgamento do caso “dívidas 
ocultas”, que está já na sua quar-
ta semana, tem sido contestado 
pelo facto de ter deixado de fora 

algumas figuras que se considera terem tido 
um papel importante na concepção do calote 
que lesou o Estado moçambicano em 2.2 mi-
lhões de dólares norte-americanos. Entre os 
“excluídos” pontifica a figura de Filipe Nyusi, 
que era ministro da Defesa à data dos factos. 
Mas há um outro nome que chama atenção: 
Ernesto Gove. O então governador do Banco 
de Moçambique é apenas declarante, o que, 
na opinião de Venâncio Mondlane, “é vergo-
nhoso”.

Muito se tem falado da exclusão do “peixe graú-
do” no julgamento do caso “dívidas ocultas”, sendo 
que, em termos genéricos, faz-se referência a figuras 
como o actual Presidente da República – ministro 
da Defesa à data dos factos -, Filipe Nyusi, e de Ar-
mando Guebuza, que era o Chefe de Estado quando 
o célebre esquema fraudulento foi urdido.

O antigo Presidente da República, que já decla-
rou a sua falta de confiança na Procuradoria-Geral 
da República, por, na sua opinião, estar a ser usada 

como um instrumento de perseguição política, ain-
da aparece como declarante, e deverá fechar, quiçá 
com chave de ouro, as sessões de audições na tenda 
montada no Estabelecimento Penitenciário Especial 
de Máxima Segurança da Machava, recinto empres-
tado à VI Secção do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo.

Entre os “declarantes de luxo” está também uma 
figura pouco mencionada em debates, mas que, afi-
nal, pode ter tido um papel relevante na contrata-
ção das dívidas para as empresas EMATUM, MAM 
e PronIndicus. Trata-se do predecessor de Rogério 
Zandamela na chefia do Banco Central, Ernesto 
Gove.

Venâncio Mondlane não tem dúvida de que 
Gove devia ter sido constituído arguido no Processo 
18/2019-C. Recorde-se que o antigo governador do 
Banco de Moçambique disse à Comissão Parlamen-
tar de Inquérito criada para esclarecer o assunto 
que não tinha qualquer conhecimento das dívidas 
ocultas.

“Mentiu”. Garante Venâncio Mondlane, socor-
rendo-se dos documentos que foram tornados pú-
blicos a partir dos Estados Unidos da América, em 
sede do julgamento do libanês da Privinvest, Jean 
Boustani. “A partir do processo de Brooklyn, feliz-
mente, tivemos acesso aos despachos do Banco de 
Moçambique sobre os financiamentos da ProIndi-
cus e da Ematum. Portanto, ele está envolvido, sim”, 
conclui o deputado.

De resto, prossegue o político, “Ernesto Gove é 
tão responsável nesta matéria, tal como o é Manuel 
Chang”, pelo que estar como declarante, e não como 
réu, “é uma vergonha”. 

“Julga-se a corrupção burocrática”

O processo de contratação das dívidas para a 
operacionalização das empresas de segurança foi 
liderado, pelo menos, a avaliar pelos depoimentos 
de Teófilo Nhangumele e Cipriano Mutota, pelo 
Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segu-
rança. A nível central, e de acordo com o Despa-
cho Presidencial n.º 45/2004, de 02 de Fevereiro, o 
Comando Conjunto é composto pelo ministro da 
Defesa Nacional, ministro do Interior, ministro na 
Presidência para os Assuntos de Defesa e Seguran-
ça e pelo director-geral do Serviço de Informação e 
Segurança do Estado.

Outra entidade que terá tido um papel relevan-
te foi aquilo a que Venâncio Mondlane chamou de 
Veículo Especial de Implementação, que envolvia 
as seguintes figuras: Presidente da República, mi-
nistro da Defesa, ministro do Interior, ministro dos 
Transportes e Comunicações, ministro das Pescas, 
director-geral do SISE, ministro das Finanças, che-
fe do Estado-Maior das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique, comandante-geral da Polícia e o 
governador do Banco de Moçambique.

Deste grupo, e exceptuando-se Manuel Chang - 
aguarda pela resposta do Tribunal ao requerimento 
do Fundo de Monitoria ao Orçamento (FMO), que 
tenta travar sua extradição para Maputo - apenas 
Gregório Leão sentar-se-á no banco dos réus. O an-
tigo director-geral do SISE é acusado de ter recebi-
do 13 milhões de dólares do calote.

Os restantes tomadores de decisão, de cuja au-
torização dependia o avanço do projecto de protec-
ção da costa moçambicana, tecnicamente designa-
da por Zona Económica Exclusiva (ZEE), parecem 
ter escapado ao crivo da Procuradoria-Geral da 
República. Tal mostra que o que se está a julgar é 
a “corrupção burocrática”, diz Venâncio Mondlane.

Corrupção burocrática, explica o deputado, é 
aquela que é praticada por aqueles que “estão na 

Venâncio Mondlane é um dos deputados mais interventivos da AR

Texto: AmadCandaD&F

“Logo depois de 
1975, houve um 
grande movimen-

to, que ainda não foi bem 
estudado, de transfe-
rência ilícita de capitais. 
Houve milhões e milhões 
de escudos que foram 
transferidos para o exte-
rior, e havia envolvimen-
to de muitos empresários 
e gestores nacionais e al-
guns deles acabaram por 
abandonar o país”.
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Costumo dizer 
que se os dirigen-
tes actuais fossem 

como Francisco Langa, 
e se matassem quando 
sentissem vergonha da 
corrupção, nós não te-
ríamos governo hoje”

administração pública, os operativos, os instru-
mentos de implementação das decisões tomadas 
pelos políticos”. “Quem está ali [no julgamento]? O 
director-geral do SISE (Gregório Leão) é um indiví-
duo operativo; o director da Inteligência Económi-
ca do SISE (António Carlos do Rosário) é um indi-
víduo operativo; o director do Gabinete de Estudos 
e Projectos do SISE (Cipriano Mutota) é um indiví-
duo operativo; Teófilo Nhangumele é um operativo; 
Bruno Langa é um lobista; Ndambi Guebuza é um 
lobista; Inês Moiane é operativa; o Fabião [Mabun-
da], Zulficar [Ahmad], toda essa gang é de lobistas 
e lavadores de dinheiro”.

 
“Grande corrupção remonta à era Samoriana”

A corrupção política, que está ligada “aos res-
ponsáveis políticos, aqueles que exploram as posi-
ções que ocupam na hierarquia do Estado para se 
beneficiar de subornos”, está incólume, o que não 
surpreende ao nosso interlocutor. “Este padrão não 
é de hoje, meu amigo, isto tem história”, esclarece 
Mondlane, antes de rebobinar a fita dos maiores es-

cândalos de corrupção no país.
“Logo depois de 1975, houve um grande movi-

mento, que ainda não foi bem estudado, de transfe-
rência ilícita de capitais. Houve milhões e milhões 
de escudos que foram transferidos para o exterior, e 
havia envolvimento de muitos empresários e gesto-
res nacionais e alguns deles acabaram por abando-

nar o país”.
Este processo, que, segundo Mondlane, nunca 

foi devidamente esclarecido, terá sido, alegadamen-
te, um dos primeiros casos de grande corrupção em 
Moçambique. A este seguiram-se tantos outros. 
Desde logo, o caso que terá tido como protagonis-
ta um oficial sénior do Exército moçambicano, de 
nome Francisco Langa. De acordo com a nossa fon-
te, que desenvolveu um mini-estudo sobre a histó-
ria da corrupção em Moçambique, Langa recebeu, 
nos anos 70, a responsabilidade de dar assistência 
humanitária aos refugiados do Zimbabwe, país vi-
zinho que ainda lutava pela sua independência. Em 
vez disso, “fez um desvio de grandíssimas propor-
ções no Exército”.

Os supostos actos de corrupção de Francis-
co Langa terão sido tão grandes quanto o peso de 
consciência, daí ter se suicidado, conforme deu a 
conhecer o Comité Central da Frelimo, através de 
um comunicado de 02 de Maio de 1980, citado pelo 
nosso entrevistado. “Costumo dizer que se os diri-
gentes actuais fossem como Francisco Langa, e se 
matassem quando sentissem vergonha da corrup-
ção, nós não teríamos governo hoje”, satiriza.  

O trabalho que era (ou devia ter sido) realizado 
por Francisco Langa passaria depois a ser execu-
tado pelo Departamento de Prevenção e Combate 
às Calamidades Naturais, mas este também se viu 
envolvido em escândalos de corrupção, que dita-
ram o seu encerramento. “Em Setembro de 2000, 
o ministro dos Negócios Estrangeiros, que era Leo-
nardo Simão, acabou fazendo um anúncio público 
de encerramento deste departamento. A corrupção 
era tão grande, mas tão grande que acabaram en-
cerrando o departamento, e em sua substituição foi 
criado um outro, que é aquilo que é, hoje, o Ins-
tituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de 
Desastres”, explica Mondlane.

 

As privatizações e o oportunismo

Ernesto Gove terá mentido ao parlamento sobre as dívidas ocultas

Jean Boustany Continua na Pag 16
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“PGR não fez um TPC exaustivo”
JULGAMENTO DÍVIDAS OCULTAS

Painelista na segunda sessão de “Conversas Sobre o 
Julgamento das Dívidas Ocultas”, evento promovido pelo 
Centro de Integridade Pública (CIP), Fátima Mimbire ma-
nifestou receios de que, no final, estejamos numa situação 
em que “a montanha pare o rato”. Em causa está o facto de, 
na sua opinião, o Ministério Público, que é titular da acção 
penal, não ter reunido”elementos “irrefutáveis” que possam 
comprovar a culpabilidade dos réus.

 “Alguns [réus] podem ser ilibados, não porque não 
haja provas, mas porque a Procuradoria muito provavel-
mente não trouxe as provas relevantes do processo”, disse 
Mimbire, que apontou também para o facto de se estar pe-
rante tipos legais de crimes que têm uma moldura penal 
“branda”.

 Disse ainda que,  pela forma como o processo foi mon-
tado, consolida-se a ideia de que a sociedade está a ser “en-
tretida por 50 milhões de dólares”, que é o valor das comis-
sões, e que se está a negligenciar que, ao todo, houve uma 
dívida de 2.2 mil milhões de dólares, dos quais 1.2 mil mi-
lhões de dólares têm o seu paradeiro ainda não esclarecido.

 “Sobre o processo em que o Estado foi avalista, quan-

Fátima Mimbire

Borges Nhamire

O julgamento do caso “dívidas 
ocultas”, que decorre há três se-
manas no Estabelecimento Pe-
nitenciário Especial de Máxima 

Segurança da Machava, vulgo B.O, é o as-
sunto que domina os debates em Moçam-
bique, e há sobre ele uma opinião quase 
que generalizada, segundo a qual é um jul-
gamento para o “inglês ver” e assim “lim-
par” a imagem de Moçambique perante a 
comunidade internacional. Talvez influen-
ciada pela pressa, a Procuradoria-Geral da 
República não fez um trabalho para casa 
(TPC) exaustivo para reunir “provas irre-
futáveis”. A opinião é de Fátima Mimbire, 
uma das mais aguerridas activistas nacio-
nais.

Texto: Arão NualaneD&F

do é que vamos ter a solução, o esclarecimento deste caso 
e quem são as pessoas que também deveriam estar indicia-
das?”, questionou. 

A também jornalista está convicta de que a contratação 
das dívidas ocultas nunca foi feita com intenção de benefi-
ciar o Estado, mas sim a um grupo de pessoas. “O que vi-
mos foi uma série de empresas no sector de segurança, num 
contexto em que o Estado está a reformar as empresas pú-
blicas por elas serem insustentáveis e a vender até algumas”, 
explicou a painelista, para quem este facto comprova que a 
intenção sempre foi “roubar”.

 
“PGR está a começar do mais fácil” – Borges Nhamire

 
Por seu turno, Borges Nhamire mostrou-se optimista 

em relação ao trabalho que está a ser feito pelo Ministério 
Público, manifestando crença de que julgar “os homens das 
comissões” seja apenas uma forma de começar, até porque, 
nas suas palavras, seria difícil começar pelo “peixes graú-
dos”, que tudo terão feito para ocultar a sua participação.

 “Sendo inteligentes, as pessoas que participaram das 
dívidas ocultas fizeram de tudo para não deixar rastos. Nós 
olhamos para todos os milhares de documentos do proces-
so e em nenhum deles aparece a assinatura de Armando 
Guebuza. Aparece o da sua secretária, aparece envolvido 
o seu filho, o seu assessor político, mas Armando Gue-
buza não aparece, então é muito difícil começar por ele”, 
argumentou.

  
“Guebuza foi o Presidente com mais controlo” – Edson 

Cortês
 

Armando Guebuza disse no ano passado, em sede da 
Procuradoria-Geral da República, que perguntas sobre as 
dívidas ocultas devem ser feitas ao actual Presidente da Re-
pública, Filipe Jacinto Nyusi. Esta posição foi reforçada pelo 
seu filho, Armando Ndambi Guebuza, quando foi ouvido 
na tenda da B.O.

 Há, portanto, uma tentativa de afastar quaisquer res-
ponsabilidades de Guebuza no calote, mas há quem não 
acredite que o ex-Chefe de Estado seja inocente, de todo.

 “Comparando os três presidentes do período pós-Sa-
mora Machel, Guebuza é o que mais teve controlo sobre o 
partido e sobre o Estado. Por via desse facto, esse enorme 
poder, não era possível que um negócio desta envergadura 
fosse viabilizado sem que ele dissesse ‘sim’, e o Presidente 
Guebuza disse ‘sim’. Podemos, até agora, não ter nenhuma 
evidência de que ele tenha tido um benefício financeiro 
com este negócio, mas, na minha opinião, ele devia respon-
der a um processo, porque, como Presidente da República, 
ele disse sim”, anotou Edson Cortês, director do CIP.

 Sobre esta matéria, o Presidente do Conselho de Ad-
ministração (PCA) da Mediacoop, Fernando Lima, defen-
deu a mesma posição, precisamente na primeira sessão de 
“Conversas Sobre o Julgamento das Dívidas Ocultas”. “O es-
tilo de governação do Presidente Armando Guebuza dava 
pouca margem para os ministros decidirem sobre os 2.2 
biliões de dólares”.

 Nessa mesma sessão, o decano do jornalismo também 
proferiu rasgados elogios à magistrada do Ministério Públi-
co e ao juiz da causa. Relativamente a Ana Sheila Marren-
gula, disse estar “surpreendido” com a sua “qualidade”. Já 
a Efigénio José Baptista reconheceu “coragem”, sobretudo 
porque, “antes de começar o próprio julgamento, foi sub-
metido a um assassinato de carácter, sendo apresentado 
como cadastrado, incompetente e que seria um pau manda-
do para fazer um determinado trabalho neste julgamento”.
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Alpha Condé: o “novo Mandela” que 
tropeçou na própria ganância

Bateu-se de forma vigorosa pela 
democracia, mas, quando a con-
quistou, tratou de corroê-la para 
perpetuar-se no poder, à seme-

lhança dos seus antecessores, de cujos 
estilos era muito crítico. Em 2020, Alpha 
Condé forçou um terceiro mandato na 
Guiné-Conacri, apesar das limitações im-
postas pela constituição. Quase 10 meses 
depois, sua aventura anti-democrática é 
interrompida pelas Forças Especiais, que 
o depuseram na tarde de 05 de Setembro.

Ao estilo dos talibãs, o tenente-coronel Mamady Dum-
buya, chefe das Forças Especiais da Guiné-Conacri, surgiu 
ladeado de uma meia dúzia de militares. A imagem foi cap-
tada no palácio presidencial, onde o Exército acabava de es-
corraçar o Presidente Alpha Condé do poder.

Numa outra imagem, via-se Alpha Condé, comple-
tamente resignado e, provavelmente, incrédulo no que 
lhe estava a acontecer. É que, há 11 meses, tinha afastado 
qualquer hipótese de haver golpe militar em Conacri, uma 
crença simplesmente baseada na história. “Na Guiné, nunca 
tivemos rebelião, nem guerra civil, nem golpe militar”, pro-
clamou, tendo acrescentado que “desde a minha primeira 
eleição, reformámos nossas forças armadas... hoje, temos 
um exército republicano”.

Porque “republicanas”, as forças armadas agiram para 
garantir que os interesses da república não continuassem a 
ser prejudicados por um presidente de quem se diz ter per-
dido bom senso e discernimento.

 
Um “novo Mandela” oposto ao antigo

Alpha Condé granjeou a simpatia do mundo pela 
forma como lutou pelo fim dos consecutivos regimes au-
toritários que dirigiram a Guiné-Conacri até 2010. Por 
conta da sua militância à causa da democracia, tornou-
-se um alvo a abater por parte de Ahmed Sekou Touré, 
que o condenou à pena de morte, forçando-o a exilar-se 
na França, onde deu aulas na Universidade Sorbonne.

Em 2010, a sua dedicação à causa da nação colocou-
-lhe nos anais da história como o primeiro presidente 
democraticamente eleito da Guiné-Conacri. O seu dis-
curso inaugural não poderia ter sido mais entusiasman-
te: "Vou tentar do meu jeito ser o Mandela da Guiné e 
unir todos os filhos da Guiné", prometeu Condé.

Os seus actos mostraram, contudo, um grande afas-
tamento daquilo que prometera. Os críticos locais apon-
tam para a grave situação de fome a que está votada a 
maioria da população, apesar das riquezas de que o país 
dispõe. Denunciam, igualmente, o tribalismo, que di-
zem ter se tornado o “modo regular do seu governo”.

“Alérgico a críticas”, Alpha Condé decidiu perseguir 
seus opositores políticos, uma acção que, de certo, con-
trasta com o sentido de reconciliação que marcou a lide-
rança de Nelson Mandela na África do Sul, homem em 
quem se alegava inspirar.

Terceiro mandato precipitou o golpe

Apesar da pobreza e dos altos níveis de corrupção, 
terá sido a obstinação pelo poder a principal causa da 
queda da administração Condé. Eleito pela primeira 
vez em 2010, o presidente devia ter deixado o poder em 
2020, quando chegou ao fim o seu segundo mandato. 
Mas não o fez, e, em vez disso, promoveu uma emenda 
constitucional para acomodar um terceiro mandato.

Aos 80 anos de idade, Alpha Condé desferia um 
contundente golpe à democracia, pela qual tinha lutado 
durante praticamente toda a sua juventude. Ofendeu a 
memória de Madiba, mas, sobretudo, aos seus compa-
triotas, daí terem recebido com indisfarçável alegria a 
notícia da sua destituição. Há relatos de que, no mesmo 
dia em que foi deposto, houve festejos populares em vá-
rias regiões do país, incluindo na capital.

De resto, o golpe militar parece ter incomodado 
apenas a comunidade internacional. António Guterres, 
o secretário-geral das Nações Unidas, condenou “vee-
mentemente” a acção e apelou para a libertação “ime-
diata” do presidente. Já a CEDEAO suspendeu a Guiné 
dos órgãos de decisão e também exigiu a libertação de 
Condé.

Esta posição da comunidade internacional foi re-
chaçada por alguma Imprensa em Conacri. “Onde eles 
[comunidade internacional] estavam quando o seu pro-
tegido Alpha Condé estava a matar e prender com todas 
as suas forças? O que querem dizer com “retorno à lega-
lidade constitucional”, essa bela fórmula que, como sa-
bemos, só se aplica aos amigos?”, questionou o cronista 
Tierno Monénembo, do jornal Le Point Afrique.

Texto: AmadCandaD&F

Era grande, mas a ganância atrofiou o legado de Alpha Condé

Eis o homem que depôs Alpha Condé
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22 Pecados fatais da (os) música (os) moçambicana 
(os)

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson

OPINIÃO 

  Pecado 18: Ridicularização do Hip-Hop
Preferi criar um dos pecados para falar do Hip-

-Hop, um ritmo que tanto aprecio e que, para mim, 
é uma luz para perceber o rumo das sociedades.

O ponto é o seguinte: a sociedade foi estrutu-
rada de tal forma que nos faz perceber o hip-hop 
(rap) como um ritmo de mendigos, criminosos 
ou delinquentes. Mas engana-se quem assim pen-
sa, pois, neste grupo/estilo musical, muitas são as 
verdades ou realidades cantadas que, se escutadas, 
poderiam mudar o rumo das coisas para o melhor.

O rap é, de alguma forma, um ritmo de manifes-
tação ou repúdio a determinados assuntos (pacifi-
camente), e ele leva consigo uma estrutura de MCs 
que vivem a dor da sociedade e interpretam isso em 
suas letras. Há muitos estudiosos que estão neste es-
tilo musical, alguns são os chamados ghost writers, 
outros são os que escrevem e cantam pessoalmente.

Não se pode ignorar o facto de existirem os ra-
pazes de swag, que só falam coisas e não ajudam 
em nada o movimento rap, porque mais insultam 
do que trazem mensagem. Daí que digo que se pre-
cisamos que o rap/hip-hop seja respeitado, é im-
portante que também se repense no que se canta, 
em como se canta, sob o risco de penalizar gente 
que dia e noite elabora logicamente as suas músi-
cas para depois ver-se marginalizado por causa de 
muitos que acreditam que tatuar-se é o código alfa 
de um verdadeiro rapper.

•         Pecado 19: Ridicularizar um fã versus 
uma sociedade que não sabe aplaudir

É incrível às vezes ver a forma como as pessoas 
não querem mostrar que são fãs de seus músicos 
predilectos. Agem de tal forma que até engolem a 
lágrima de emoção que quer-se libertar na hora do 
show ou quando o vêem caminhar.

Percebo que estamos numa sociedade em que, 
por vezes, se tem medo de exprimir os sentimentos. 
Ou melhor, as pessoas fazem-se de difíceis ao ponto 
de esconderem que gostam tanto de um determi-
nado artista. Isso pode fazer de nós uma socieda-
de privada no secretismo do sentimento, e nalgum 
momento, agoniada, porque quando um sentimen-
to é aprisionado é como se um pouco de nós fosse 
impedido de se libertar (olhe que não estou a falar 
de coisas de amor).

O ponto deste pecado é que não existe, neces-
sariamente, um músico sem um fã. Ou seja, há 
uma relação directa entre estes dois, e por incrível 
que pareça, o músico precisa mais do fã do que o 
fã precisa de si. Daí a necessidade de saber gerir a 
ansiedade de seus fãs e saber dar resposta quando 
estes fazem perguntas e inquietam-se sobre o seu 
paradeiro.

•         Pecado 20: Um governo que não reconhe-
ce seus artistas

Espero que, ao falar deste pecado, não seja per-
cebido como um político falando, até porque não 
tenho tais traços. Trago este pecado no sentido de 
problematizar o papel do estado na promoção da 
cultura/música moçambicana.

É preciso que se criem essencialmente ligações 
fortes entre um estado e os artistas. Poderíamos, 
por exemplo, pensar numa possibilidade de o Presi-
dente da República convidar artistas para cantarem 
e estarem junto de si numa conversa num fim-de-
-semana na presidência. Caso isto acontecesse, não 
querendo aqui citar os métodos para escolher os ar-
tistas que lá estariam, abririam uma época em que 
olha para a presidência como, também, um local 
onde se encontra o povo, um local onde debatem-
-se ideias, ainda que fosse informalmente. Enfim, 
não cabe a mim decidir isto.

Talvez o importante a discutir aqui seja como o 
Ministério da Cultura gerencia a vida dos músicos 
e faz destes um grupo “privilegiado” ou que mere-
ça alguma atenção. O Ministério tem que ser uma 
caixa de reclamação que recebe problemas dos mú-
sicos e, aos mesmo tempo, os resolver, se estiverem 
ao seu alcance.

•         Pecado 21: Privar o pensamento só na 
cultura local pode ser uma fatalidade

Moçambique não existe, necessariamente, sem 
os outros países do mundo. É importante perceber 
que cantar a sua história não significa ocultar a his-
tória do outro. Daí que faz-me pensar que precisa-
-se, às vezes, de se pensar fora da caixa e não ter 
medo de cantar o outro mundo, não ter-se medo 
de fazer o samba enquanto se é moçambicano. Isso 
não tira nenhuma originalidade e não é crime ne-
nhum, pelo contrário, até mostra o quanto podes 
estar a par dos acontecimentos e que conheces a 

cultura de outros povos.
Deve-se pensar porquê alguns artistas se no-

tam muitos nalguns países. Alguns, é porque 
tem um objectivo nas suas carreiras e escrevem o 
“Plano de carreira” no sentido de identificar o seu 
público-alvo.

É importante lembrar que um músico é com-
parado a um empresário que quer abrir um jornal. 
Não pode querer criar um jornal só tendo dinheiro 
para a primeira impressão, sem saber de onde vai 
surgir o dinheiro para as outras edições. O que es-
tou a atentar dizer é que enquanto se pensa como 
produzir as músicas, é também importante saber 
como dar continuidade aos seus trabalhos.

•         Pecado 22: Ter lucros na música/música 
como empresa

As pessoas pensam que a música é só para can-
tar-se em casamentos, fazer a vovozinha sem den-
tes sorrir e esquecer-se da velhice. Pelo contrário, a 
música é sim uma indústria, ou pelo menos deveria 
ser.

As pessoas devem viver por aquilo que elas acre-
ditam ou que as faz completas. Estamos perante 
uma realidade em que fazer música não é, prova-
velmente, uma forma de vida, porque não garante 
lucros e nem garante o sustento das famílias, por 
isso muitos entram e saem da carreira, ainda que 
gostem de fazer música.

Assim como os outros profissionais têm/deve-
riam ter carteiras profissionais, os músicos também 
devem ter, porque são uma estrutura organizada 
que garante fundos, dinheiro que ainda serve ao 
próprio estado, ou melhor, é importante que se dis-
cuta quem é ou não músico, quais são os critérios 
para sê-lo, ou ainda que qualidades exigidas para 
que se debata ao mesmo tempo a possibilidade de 
torná-la uma empresa propriamente dita.

Nós é que ainda não tenhamos a música como 
forma de rendimento, mas os outros países, até 
mesmo Angola que tanto “amamos”, têm cantores/
músicos que vivem essencialmente da música e fi-
cam ricos por ela (acredito que aqui também pos-
sam existir/existem).

NB: Há que se pensar na formação dos músicos, 
de forma a perceber como se comportam ou escre-
vem suas letras.

Digita *123# opção 2
e Navega A VONTADE!

Termos e Condições Aplicáveis

Anúncio publicitário
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Reajuste salarial, um diálogo entre mudos 
e surdos  (Repetição)                

MALWANDLAMALWANDLA

Fernando Benzane 

Todos os trabalhadores moçambicanos 
estão atentos e expectantes em relação aos 
possíveis consensos que poderão resultar 
das actuais negociações no quadro da reu-
nião de concertação social, uma comissão 
que há dois anos não se digna rever a situa-
ção do reajustamento salarial, alegadamente 
devido à pandemia da Covid-19.

Se decidiram se reunir, é porque já há 
luz no fundo do túnel, no mínimo há con-
dições suficientes para sossegar os milhões 
de moçambicanos, produtores da rique-
za nacional. Afinal, é da responsabilidade 
desta comissão tripartida fazer das “tripas 
o coração”, o mesmo sacrifício que os tra-
balhadores em geral consentem, suportan-
do o encarecimento da vida, sem esperança 
de quando e de onde viria alguma solução 
alternativa.

O país e o mundo inteiro ressentem-se 
dos efeitos da pandemia em todas as esferas 
da vida, o importante é o fórum de concer-
tação social compreender a situação crítica 
dos efeitos negativos desta pandemia sobre 
a vida do trabalhador e do cidadão em geral, 
e não se deve imputar nem empurrar cul-
pas às consequências da pandemia e outros 
fenómenos exclusivamente para o bolso do 
trabalhador.

Há que se pensar numa solução de parti-
lha de responsabilidades entre trabalhado-
res e o patronato, incluindo o patrão-mor, 
que é o Estado. Quando se evita mexer nos 
ordenados, em particular no salário míni-
mo, escudando-se nos efeitos da Covid-19, 
tudo leva a crer que o trabalhador é a cau-
sa. As empresas não pararam de laborar e 
aumentaram o custo dos seus produtos, po-
rém, o produtor, que é a mão-de-obra, não 

se beneficia da margem mínima dos lucros 
do aumento da sua produção, com a melho-
ria do salário, por causa da pandemia! Que 
brincadeira é essa?

Eu não me espantaria se, um dia, desper-
tasse com a notícia de que o Governo quer 
aumentar salários em 50%, porque dinheiro 
no país é o que há de mais, a avaliar pelo 
custo de algumas obras financiadas pelo 
Governo moçambicano, cuja qualidade dei-
xa tanto a desejar e sem comparação pos-
sível com algumas obras de trabalhadores 
cujo salário não supera o mínimo. Senão ve-
jamos: quanto custou o edifício da Procura-
doria Distrital da Moamba? Qual é o custo 
de cada uma das portagens da Estrada Cir-
cular e de outras infra-estruturas cuja adju-
dicação a empreiteiros tem sido pública?

São apenas alguns exemplos, e podería-
mos citar tantos outros, como foi o caso dos 
balneários públicos que custaram rios de 
dinheiro. Um dinheiro que poderia ter sido 
usado para dar um ordenado condigno ao 
funcionário que garantiu a construção da-
quelas infra-estruturas, que são um bem 
público.

Quando o assunto é melhorar o ordena-
do do trabalhador, há muita coisa que se diz 
para se evitar que o pobre trabalhador con-
siga sorrir uma vez na vida, comendo pão 
com manteiga com sua família. Se soubes-
sem o quão dói ver os outros viverem bem à 
custa da maioria sofrida! Pandemia mata a 
todos, pandemia faz sofrer a todos, que haja 
partilha das consequências.

Falamos de obras, mas também podía-
mos falar do valor drenado em defesa de 
Chang na África do Sul, num processo que 
nunca mais conheceu desfecho. Falar de 

tudo isso é falar da lei que dá regalias aos 
funcionários parlamentares, indiferentes à 
Covid-19. O Governo não tem argumentos 
para justificar o não aumento salarial dos 
trabalhadores em geral. O preço do pão su-
biu, porém, porque estamos na era da pan-
demia, o padeiro não deve se beneficiar do 
aumento salarial, porque estamos em tempo 
de pandemia! O país só está em condições 
de aumentar o preço dos bens essenciais e 
nunca melhorar as condições de quem deve 
adquiri-los!

Se concordam comigo, o empreiteiro-
-patrão que foi contratado para executar 
as obras facturou sobremaneira em plena 
pandemia, mas porque o Governo alegou 
não haver condições para o reajustamento 
salarial, os seus trabalhadores continuam 
paupérrimos e até ameaçados de possível 
encerramento da empresa, uma táctica en-
contrada para o patronato livrar-se dos co-
laboradores mais antigos. 

Não se deve usar a pandemia como pre-
texto para se ampliar o fosso entre os ricos e 
pobres. Há, da parte do Governo, uma gran-
de vontade de proteger a classe empresarial. 
A Luta de Libertação Nacional foi para li-
bertar os moçambicanos da exploração do 
homem pelo outro homem! Mas, a ser as-
sim, estaremos perante uma estratificação 
da sociedade moçambicana, com uns a te-
rem direito à vida e outros não! Quando o 
cidadão fica sem poder de compra para sa-
tisfazer a necessidade primária do organis-
mo, isso é o mesmo que estar condenado à 
morte. O país tem estado a drenar dinheiro 
em coisas inúteis, um dinheiro que devia ser 
direccionado à salvação do cidadão produ-
tor do mesmo.

Anúncio publicitário



9SEGUNDA-FEIRA 13 de Setembro de 2021 DOSSIERS & FACTOS OPINIÃO

Maria, mulher de dois maridos! –Xidontane, ou seja, 
marido da noite, um problema gravíssimo. Parte VII

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

Com os habituais serviços do amigo de 
sempre, Malunga, aquela viatura que recebe-
ra a vovó Zabela ali no terminal rodoviário 
seguiu também para o bairro da Maxaquene. 
Malunga, funcionário da APIE, teve que se 
desdobrar para que o mais cedo possível dei-
xasse a família Sitóe em casa do Mulhanga. 
Referências colhidas por Sitóe, dias antes, per-
mitiram que, rapidamente, pudesse chegar a 
Maxaquene. E porque o senhor Mufundisse 
é como um clube, todo o mundo o conhece. 
Foi fácil a sua identificação e localização. Ele 
é famoso por receber clientes de vários qua-
drantes, incluindo alguns dirigentes públicos 
que andam nestas coisas de procurar a sorte, 
ou seja, assegurar lugares cativos de chefia no 
serviço.

 - Finalmente, já chegamos, dizia o Sitóe. 
Um descer a passo de camaleão podia se as-
sistir na vovó Zabela. Mesmo sem estar ciente 
da hora da recolha, Malunga decidiu que a 
família o devia esperar para que logo às 15:00 
horas juntos regressassem a Chamanculo. 
Um tal de mudiakoni, ou seja, ajudante da 
casa, recebeu os visitantes e mostrou aquela 
sombra que devia servir de sala de recepção. 
Vovó Zabela estava tão curiosa para saber que 
mal estaria a apoquentar sua neta, pelo que 
não se cansava de questionar sobre a real hora 
do contacto com o mestre da magia. Dizia ela 
que as pessoas parecem ter mesmos proble-
mas, e isto porque um outro casal que antece-
dia a família Sitóe teria lá chegado bem cedo, 
tendo demorado devido a complexidade do 
assunto. Cerca de 2 horas depois, eis que o 
casal tem acesso directo ao Mulhanga. Aces-
so directo porque podiam já entrar na sala da 
consulta e, mesmo que ainda não tivessem 
direito de proferir qualquer tipo de palavra, 
já constitua algum tipo de alívio para quem 
queria ser atendido. Dizer um bom dia ao Sr. 
Mulhanga só foi mesmo possível depois de 
cumprida a tradição… os espíritos precisam 
de ser saudados e para isso deve se assegurar 
que o cestinho a escassos metros da porta te-
nha um valor “de entrada”,que por sinal  deve 
ser uma única nota superior a 500 meticais… 
aí começava o negócio.

Mulhanga, na sua primeira alocução, dizia 
estar a visita carregada de sabe se lá o que... 
“vocês vivem um inferno que durante tempos 

andaram a encobri-lo”.
Esta mulher está a sofrer… não é ? “Colo-

cava aquela voz empregada, com aquelas ves-
tes, ou seja, batinas completamente à Jamaica, 
um xifungo bem grosso na cintura, cruz bem 
gigante, feita de madeira, assim como aquela 
bíblia cansada de ser folheada. Eram estes os 
instrumentos de trabalho que acompanham 
o velhote baixinho e expulsador dos espíritos 
maus. Ele colocava na sua mão no livro sagra-
do, o que dava a entender haver algum con-
tacto com o verdadeiro Deus. A família cola-
borou e afirmou que era por isso que lá estava. 
Mufundisse explica o que deve acontecer nos 
próximos tempos. Precisamos encontrar a 
verdadeira raiz do problema, pelo que, antes 
de tudo, vou pedir a todos para que se sentem 
virados para a parte nascente do sol. De ime-
diato, chama seu ajudante e Maria é posta no 
centro das atenções. Explica ao ajudante que 
aquela mulher se mostra possuída de espíri-
tos, pelo que precisam de “djimar” para que, 
de uma vez por todas, contando obviamente 
com a vontade de Deus, se traga a libertação 
para a mulher.

Mudiakoni, uma jovem de tenra idade, 
parecia ser a arma secreta do mufundisse, 
ela era equipada de todos instrumentos para 
provocar a ira dos espíritos, e se encarnou na 
Maria e revelações bombásticas surgem. Uma 
voz saindo daquela mulher interpretava sim 
uma das vozes meio familiares da vovó Zabe-
la. A voz encarnada pela jovem mostrava-se 
zangada com a Maria e a vovó Zabela… no 
acto da sua indisposição,  foi possível captar 
o seguinte: ‘ Himina Nduvane, nuna wa Ka-
nhacudane. ou seja, sou eu Nduvane, marido 
da Kanhacudane… uma revelação confusa 
para Sitóe, que  rapidamente quis saber sobre 
a origem deste  nome junto à vovó Zabela. 
Esta o sossegou, pedindo para que manti-
vesse a calma e garantindo que tudo iria se 
explicar. Dizia o espírito vindo da jovem que 
eles venderam a sua mulher, referindo-se à 
Maria, sem, contudo, o consultar. Estas reve-
lações fazem notar que tudo o que acontece 
nesta família é mesmo em jeito de vingança, 
porque aquela mulher tinha sido guardada 
para os espíritos de Nduvane. Então o que 
você quer? … questionava o Mulhanga, con-
dutor daquela conversa que parecia de loucos. 

Hehehehehe, desabafava o espírito…”é coisa 
para perguntar isso?”… Eu quero minha mu-
lher, quero que vocês devolvam lá para mi-
nha terra a minha mulher.

Mas ela foi já lobolada e todos os requisi-
tos foram cumpridos pelo  seu genro,  como 
é que tua mulher deve ser devolvida? - Retor-
quia o mufundisse…  O espírito continua  a 
bater com o pé no chão, alegando que quer 
apenas a sua mulher. O projecto de magia aí 
veio ao de cima e Mulhanga, já impaciente, 
pediu ao espírito para que deixasse a mulher 
à vontade, sob o risco de este levar uma boa 
porrada, pois não se tratava de nenhum lugar 
de brincadeira. Mais uma vez, o espírito pôs-
-se a rir, dizendo que não era criança e que 
não era também ameaçado por crianças. Ni-
tha hikule mina ( venho de longe), retorquiu 
o espírito. Sem mais papo, Mulhanga, com 
um pau estranho, foi para cima da mulher 
que encarnava o mesmo, deitou-lhe na face 
algum tipo de medicamento tradicional, es-
palhou o sal pela casa e começou uma chuva 
de porrada com aquele xifungo… choros e 
gritos de desespero caracterizam algum so-
frimento daquela mulher, que, afinal, eram 
mais do espírito Xidontane, e não propria-
mente dela. Os choros do espírito faziam 
compreender que algum fogo estava sendo 
posto nele, uma verdadeira demonstração do 
poder sobrenatural. E enquanto isto aconte-
cia, lá fora, com as mãos de outros ajudantes, 
aquela galinha xitlhalo (galinha tradicional) 
… preta, incluindo as tais linhas recomenda-
das, era o sangue desta espalhado pela casa 
adentro. Nduvane chorava e dizia estar a sen-
tir dor… “mani bahyssa“ (estão a aleijar-me). 
O mufundisse insistia… “queima… queima 
diabo… quisemos de bem falar contigo e você 
pensa que somos crianças… vamos agora te 
mostrar quem entre nós é criança”… ao som 
daqueles batuques, Sitóe mantinha-se senta-
do com pernas esticadas, descalço e cheio no 
rosto daqueles temperos tradicionais.

Na próxima edição, acompanhe o fim des-
ta saga que lhe vem fazendo companhia ao 
longo dos dois últimos meses.

____
O nosso maior valor é a vida
Mantenha todas as medidas de prevenção 

e ajude a combater a COVID-19.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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Susana perdeu lar por causa do amantismo 
e redes sociais (Repetição)

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Triste ou não, dependendo de como 
cada um quer avaliar a situação, a 
verdade é que Susana, nome obvia-
mente fictício, perdeu o lar por causa 
do amantismo que praticava com um 
colega de trabalho, numa instituição 
pública.

 Casada há sensivelmente 15 anos 
com Muthombene, também nome 
fictício, Susana “corneou” seu esposo 
durante vários anos. Inventava cons-
tantes viagens, alegadamente em mis-
são de serviço, ora para Bilene, ora 
para Ponta do Ouro, assim como para 
outros locais de ambiente turístico. 
Na verdade, a missão de serviço era 
apenas pretexto e, na prática,  esses 
momentos serviam para amantismo 
com Fernando, nome que atribuímos 
ao seu colega. Tal como Susana, Fer-
nando também era, e ainda é, casado.

 Tal como o que escrevemos em 
anteriores histórias, Susana também 
optou por amantizar com um homem 
muito mais novo que ela, a diferença 
era de 12 anos de idade. O amor de 
ambos foi ganhando forma e envol-
viam-se a cada momento. Sucede, po-
rém, que, ao invés de comerem e lim-
par a boca, como se costuma dizer na 
gíria popular, eles ainda teciam co-
mentários em mensagens que ambos 
trocavam.

 Num belo dia, em mais uma das 
aventuras para a prática do amantis-
mo e sexo longe das respectivas famí-
lias, eis que o acto sexual terá atingi-
do extremos de prazer, justificando, 
por isso, longas horas de comentários 
entre os dois ao telefone. Aliás, de tão 
animada que estava Susana, de forma 
constante, ia enviando suas fotogra-
fias, incluindo de momentos e partes 
íntimas de seu corpo. Paralelamente, 
ia escrevendo e endossando mensa-
gens amorosas, comentando os bons 

momentos que ambos tiveram, e fa-
zendo comparações entre o amante e 
o marido.

 Não sabiam a Susana e o Fernan-
do era que Sara, esposa de Fernan-
do, acompanhava as conversas e fa-
zia sempre cópias das mensagens em 
screenshot e guardava pacientemen-
te. Certo dia, deparou-se com mensa-
gens com o seguinte teor:

“Oi amorzão! Antes de ontem e 
ontem estiveste muito forte. Não me 
arrependo de me relacionar com um 
jovem com idade muito inferior à 
minha. Justifica-se a minha ousadia, 
porque em casa já não tenho isso e 
a cada dia perco fôlego quando ten-
tam me tocar”; “Tu és a minha vida, o 
meu drenador de esperanças de vida. 
Sabes, aquela posição me deixou lou-
ca e fiquei com as pernas bambas. Foi 
uma injecção sexual que pode durar 
mais de uma semana. Parabéns, meu 
fofo”.

Outra vez, Sara, esposa de Fernan-
do, viu outras mensagens, que eram 
acompanhadas novamente por fo-
tografias de Susana, semi-nua. Des-
ta vez, a traída da Sara não resistiu 
e partiu para a quebra completa da 
montanha do lixo da vida. Postou na 
sua página do Facebook parte signi-
ficante das imagens e mensagens que 
vinha copiando ao longo do tempo e 
deixou a seguinte mensagem:

"Sua pu*a, andas com meu marido, 
banalizas o meu lar e ainda andas em 
trocas de mensagens com ele, ao invés 
de roubar e calar a boca. Já chega, su-
portei que não posso mais. O mundo 
todo, incluindo teus filhos, familia-
res e amigos, até o teu marido, irão 
saber que és uma pu*a por excelência. 
Atenção que não coloquei tudo, ain-
da faltam aqueles vídeos que fizeram 
no quarto em pleno sexo que tiveram 

na Ponta do Ouro. Na próxima sema-
na, irei postar. Continue amantizan-
do com o meu marido e a exibir o que 
não deves. Chamas-me de irmã, não 
sou da sua família", escreveu Sara, e 
colou tudo para o consumo público.

 Aquilo foi um choque tremendo 
para Sara, que caiu que nem uma 
bomba atómica. Muita gente viu o 
que não devia ser exposto. Susana 
tem um filho médico de profissão, 
seu marido é um quadro sénior em 
um dos ministérios, os amigos, vizi-
nhos, irmãos de igreja, as cunhadas, 
os cunhados, colegas de trabalho, to-
dos viram as mensagens e imagens 
que ela enviava ao rapaz amante.

Foi e continua sendo uma vergo-
nha. Tal como se pode imaginar, Su-
sana foi obrigada pelo seu esposo a 
sair do lar e regressar à casa dos pais 
dela. Lá também não foi fácil a convi-
vência, porque passou a ser tema de 
conversa no quarteirão (perdeu o lar 
por causa de put..).

Os seus familiares tentaram uma 
eventual reconciliação, mas foi em 
vão. Susana tinha outro perfil na re-
sidência do marido, onde fez três fi-
lhos, sendo o mais novo de 16 anos. 
Andava numa viatura 4x4, dos últi-
mos Ford Ranger, que era pertença 
do marido.

 Tinha, para além da flat onde vi-
viam, duas casas de campo, uma em 
Marracuene e outra em Boane, em 
enormes quintais. Tudo isso deve 
ter perdido e agora reside numa pe-
quena dependência arrendada num 
dos bairros periféricos da capital do 
país. Resumo: Susana perdeu o lar, a 
postura e a consideração, devido ao 
amantismo e exposição de imagens 
proibidas nas redes sociais. Esta his-
tória pode e deve servir de lição para 
todos nós.
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Operadoras de telefonia móvel: até quando teremos de 
saltar em círculos de uma para outra? (Repetição)

General Tapioca
Sem excepção, as operadoras de telefonia móvel 

do nosso país parecem ignorar o poder da seriedade 
ao fazer o seu marketing para atrair clientes. E o 
resultado disso é ter os clientes a pularem de 
uma operadora para outra à procura de melhores 
serviços, até chegar à fatídica conclusão de que 
todas não passam de farinha do mesmo saco. Toda 
a promoção, seja de qual for a operadora, no fundo, 
não passa de um presente envenenado.

Agastados com os maus serviços de alguma 
operadora, pensamos que a solução é aderir às 
pomposas promoções de outras operadoras, mas 
porque não há bela sem senão, cedo descobrimos 
que tudo não passa de armadilha para nos enlaçar. 
Os serviços que nos atraíram, invariavelmente, 
terão a sua margem de obliquidade. É curioso que 
toda a promoção tem termos e condições que não 
se vêem nem com lupa, e você só descobre esses 
termos e condições depois de ser lesado, quando 
procura saber, através da linha do cliente, as razões 
da situação, até então, para si, estranha.

Deixando os termos e condições invisíveis à parte, 
as promoções servem apenas de isca, simplesmente 
para atrair clientes, mas depois de pouco tempo, são 
eliminadas sem aviso, ou simplesmente reduzem os 
benefícios de forma absurda, quando se pensa que 
o peixe já mordeu a isca. É muito triste. Mais triste 
ainda é o facto de não termos escolha. Estamos 
numa situação de “se correr o bicho pega, se não 
correr o bicho come”, ou, se eu quiser falar como 
Joe Louis, “you can run, but you can’t hide”. Todas 
as operadoras têm problemas.

 A minha trajectória por todas as operadoras de 
telefonia móvel nacionais levou-me à conclusão de 
que destas, tal como aconteceu ao poeta Camões no 
campo do amor, não terei senão “breves enganos”. 
Minha trajectória começa com a operadora de 
bandeira, a então Mcel, lá nos princípios do ano 
de 2000. Criada em 1997, com o monopólio, a 
Mcel fazia e desfazia a seu bel-prazer. Depois de 
alguns anos operando só com contratos pós-pagos, 
introduziu o serviço pré-pago. Entretanto, este 
serviço não era nada acessível, o pacote inicial 
custava 600 meticais, numa altura em que isso era 
muito dinheiro, para a maioria dos moçambicanos. 
Eis que pouco depois, em 2003, surge a Vodacom, 
qual salvadora dos oprimidos, com o pacote o 
inicial a custar 50 meticais, o que forçou a Mcel a 
baixar o preço, chegando a vendê-lo a 5 MT, com 5 
MT de crédito incluídos, sendo que o mesmo antes 
custava 600 meticais, por razões inexplicáveis. Na 
guerra titânica entre as duas operadoras, quem 
saiu a ganhar foram os moçambicanos, que eram 
disputados de forma insana pelos dois gigantes 
das telecomunicações, até com publicidades que, 
de quando em quando, roçavam os limites do 
bom senso. Mais recentemente, surge a Movitel, 
para exacerbar ainda mais a disputa já existente 
entre as duas anteriores operadoras. Mas, antes, a 
Vodacom tinha conseguido roubar mais da metade 
dos clientes (incluindo eu) da Mcel, que já andava 
moribunda, por razões óbvias, sendo que só os 
mais fiéis patriotas se mantiveram na MCel até 
à sua fusão com as TDM, entretanto, esta não foi 
uma fidelidade apaixonada, visto que os que se 

deixando de ser Tudo Bom.
Ora, como que a ressurgir das cinzas, a Mcel, 

depois que se juntou às TDM, formando a Tmcel, 
– aproveitando-se da actual impopularidade do 
Jackpot, que se deveu à redução estrondosa dos 
benefícios, para além de a Vodacom estar a esgalhar 
no consumo de Megas, deixando o cliente deveras 
agastado com o serviço – começou com as suas 
promoções e bónus de muitos minutos para falar 
“mahala”, para além dos avultados megas, atraindo-
nos, até nós que tínhamos deixado de lado o 
patriotismo, a voltar à operadora de bandeira.

Mas esta Tmcel também não tardou a decepcionar, 
se eu quisesse falar em termos matrimoniais, diria 
que o fotógrafo ainda nem trouxe as fotos do 
casamento, mas é iminente o divórcio. Por duas 
razões: a primeira: Internet, ultimamente, deixa 
muito a desejar; a segunda: a Tmcel manipula seu 
sistema para que os clientes recarreguem mais. 
Aqui explico: do nada, a Tmcel mudou o formato 
do bónus para falar com outras redes, que era 
oferecido ao recarregar o celular, ou seja, o bónus 
que era em minutos passou a ser oferecido em forma 
de saldo. O que quer dizer que se recarrega com 300 
MT, recebe bónus de 300 MT e não minutos para 
falar de borla. Até aí nada mau. O mau mesmo é 
que a operadora, sempre que recarregas, dá-te 
a notificação da recarga e do respectivo bónus, 
mas deixa automaticamente de permitir que o 
cliente consulte o seu bónus à medida que o for 
gastando. Isso vem acontecendo há poucos meses, 
por isso decidi escrever sobre o assunto. Sempre 
que recarrego, não consigo consultar o bónus, 
invariavelmente, recebo a notificação: “problema 
de ligação ou código MMI inválido”. A ideia é 
impossibilitar o controlo do bónus, forçando o 
cliente a fazer cálculos mentais do que possa ter 
restado do bónus oferecido, um cálculo mental 
que cai por terra, visto que o bónus é chupado à 
velocidade da luz, e acaba em segundos, deixando 
o cliente sem parâmetros para cálculo. Antes era 
simples, pois bastava controlar os minutos. Ora, 
o “problema de ligação ou código MMI inválido” 
resolve-se logo que o bónus acaba e o crédito real 
é impiedosamente invadido. Forçando, deste modo, 
o cliente a recarregar mais, caso queira activar 
alguma promoção. O estranho é que mesmo depois 
de activar as tais promoções, se ainda tiver saldo 
real na conta, o obscuro “problema de ligação ou 
código MMI inválido” continua, até que o pacote 
promocional activado acabe e o crédito real seja 
dilacerado.

A pergunta é: O que há, afinal, com as operadoras 
nacionais? Até quando teremos que andar em 
círculos à procura de uma operadora séria? 
Definitivamente, precisamos de uma “Dugongo” na 
telefonia móvel nacional.

Mas como seria se as operadoras fossem sérias? 
A primeira coisa seria a adesão em massa aos 
serviços dessa operadora honesta, a segunda seria 
a fidelidade dos clientes. O marketing das nossas 
operadoras parece cingir-se à atracção de clientes, 
não se importando com a sua fidelização, o que é 
mau. Só nos resta andar com três cartões, saltando 
de um para o outro quando nos convier.

mantiveram na Mcel só o fizeram por conveniência, 
pois ao mesmo tempo possuíam um número da 
Vodacom e este era, sem dúvidas, o mais usado. 
A Mcel sucumbiu à Vodacom, e esta tornou-se a 
operadora principal dos moçambicanos. Quando 
a Movitel chegou, parecia que seria uma ameaça 
à hegemonia da Vodacom, mas não chegou a ser 
lá essas coisas. Ficou, desde logo, a impressão 
de que era uma operadora cujo único serviço 
de interesse seria a Internet, mas esta operadora 
lutou, através de suas promoções, para arrancar um 
bom quinhão de clientes para os serviços de voz. 
Tendo conseguido algum sucesso nesse objectivo, a 
operadora cor-de-laranja parece não conseguir dar 
conta do recado. Tem promoções que dão minutos 
ilimitados para falar, sabendo que não terás rede 
para isso (deviam manter o foco na Internet). 
Confesso que, em algum momento, o meu cartão 
da Vodacom andou na carteira, para dar espaço ao 
da Movitel, até à minha decepção. Para além dos 
problemas já conhecidos da rede, a Movitel parece 
não entender nada do género humano. “Mudam-se 
os tempos, mudam-se as vontades”, dizia o poeta, 
mas, ao que tudo indica, a Movitel não simpatiza 
com este pensamento. Para a operadora 86, a 
vontade do cliente não pode mudar, se você tiver 
activado alguma vez um pacote de 1000 MT, seja de 
voz ou de Internet, sempre que recarregar com 1000 
MT, o valor é convertido automaticamente para o 
pacote que alguma vez activou, sem possibilidade 
de reversão, ainda que não o tenha utilizado. Certa 
vez activei o pacote de voz (de 1000 MT, dizem que 
é Diamante), para experimentar a coisa de falar de 
forma ilimitada, mas não fiquei satisfeito com a 
impossibilidade de fazer chamadas por conferência, 
um recurso importante neste tempo de pandemia, 
em que se recomenda o distanciamento social. No 
mês seguinte, desejando usar a Internet daquela 
operadora, e não mais o serviço de voz, recarreguei 
com o mesmo valor (1000 MT), na esperança de 
activar um pacote mensal de Internet, no entanto, 
para o meu espanto, o crédito foi convertido em 
Diamante, sem que essa fosse a minha vontade. Pior 
é que não foi possível reverter a situação junto à 
linha do cliente. Fiquei lesado e pronto, a operadora 
nada podia fazer. Sendo eu uma pessoa livre, e que 
entende que o nosso Hino Nacional é claro quando 
diz: “nenhum tirano nos irá escravizar”, optei por 
abandonar a operadora, voltando novamente à 
Vodacom, mas, obviamente, como um marido que 
decide perdoar a esposa infiel, a satisfação nunca 
mais será total.

Antes da minha passagem pela Movitel, a 
Vodacom, perante a ameaça do boom da operadora 
vietnamita, tinha iniciado as promoções que hoje 
são sobejamente conhecidas como “Jackpot”. O 
Jackpot era, no seu começo, o que tinha de mais 
aliciante quando se tratava de telefonia móvel, era 
algo revolucionário na história das promoções, 
tendo conseguido atrair ainda mais clientes para 
a operadora vermelha, porém, infelizmente, 
não tardou para que o Jackpot fosse reduzido à 
insignificância, a par do consumo excessivo de 
dados móveis (Megas), o que, de um modo geral, 
criou e ainda cria descontentamento no seio 
dos clientes desta operadora, que aos poucos vai 
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População paga pela ligação da corrente 
eléctrica
Moradores dos bairros Muhala-

ze e Golhoza, no município da 
Matola, província de Maputo, 
estão agastados com as cobran-

ças de valores monetários como condição 
para a colocação de postes de corrente eléc-
trica. Os valores cobrados variam de sete a 
15 mil meticais, portanto, inacessíveis para a 
maioria das famílias.

No dia 11 de Dezembro de 2020, a partir do 
Posto Administrativo de Alto Ligonha, distrito de 
Gilé, na província da Zambézia, o Presidente da 
República anunciou uma boa nova aos moçambi-
canos: as novas ligações de energia eléctrica para 
clientes domésticos passavam a ser gratuitas den-
tro do território nacional.

“Já estão criadas as condições para a materia-
lização do compromisso firmado, sobretudo para 
a população de baixa renda. Reafirmo hoje, dia 11 
de Dezembro, aqui no Alto Ligonha, a eliminação 
da taxa cobrada aos requerentes de novas ligações 
de energia”, disse o Chefe do Estado.

A iniciativa visava garantir a massificação do 
acesso à energia eléctrica, num país que, apesar 
de ser detentor da Hidroeléctrica de Cahora Bas-
sa (HCB), tem muitas regiões (e famílias) literal-
mente às escuras.

Nove meses volvidos, constata-se que a ideia 
de que o “cliente só deve pagar o que vai consu-
mir”, que foi vincada por Filipe Nyusi nessa oca-

sião, parece não estar a materializar-se. É um facto 
que os requerentes já não pagam os 3.500 meticais 
referentes à taxa de ligação, mas prevalecem su-
postas cobranças ainda mais penalizadoras.

É disso que se queixam os moradores dos bair-
ros Muhalaze e Golhoza, dois bairros de expansão 
do município da Matola, na província de Maputo. 

 
Moradores dizem-se “traídos”

Segundo apurámos no terreno, a Electricidade 
de Moçambique (EDM) subcontratou uma enti-
dade denominada El Tel para que esta fizesse che-
gar a tão almejada corrente eléctrica aos residen-
tes dos referidos bairros, mas, segundo contam os 
moradores, tal não chegou a acontecer.

A El Tel terá se limitado a marcar casas que de-
viam ser abrangidas, sem, no entanto, mover uma 
palha para tirar aquela população da “escuridão”. 
Tudo isso aconteceu logo no início do ano, quan-
do estavam os moradores ansiosos por beneficiar 
da “isenção presidencial”, o que gera uma preocu-
pação tamanha.

Na verdade, revelam os moradores, o que está 
a acontecer é uma espécie de chantagem, na me-
dida em que os moradores são obrigados a pagar 
valores que variam de sete a 15 mil meticais para 
verem suas casas iluminadas.

“Foi nos dito para não pagar dinheiro a nin-
guém para colocar energia, mas está a acontecer o 
contrário daquilo que foi dito pela primeira equi-
pa da Electricidade de Moçambique que aqui este-
ve”, disse Lídia Armando, residente de Muhalaze.

“Começámos a comprar os nossos electrodo-
mésticos, como congeladores, fogão, televisão, 
chaleira, e esperávamos utilizá-los com a chega-

da da energia. Mas até agora não temos absoluta-
mente nada”, lamentou a fonte.

De acordo com os residentes, a El Tel alega que 
os valores cobrados servem para a aquisição de 
postes, explicação que parece não convincente, 
até pelo facto de o Chefe do Estado ter reafirmado 
que só se deve pagar o que se consome.

“O caso é do conhecimento do município”

Os munícipes de Muhalaze afirmam que, num 
passado não muito distante, uma equipa do Con-
selho Municipal da Cidade da Matola, chefiada 
pelo respectivo presidente, Calisto Cossa, dirigiu-
-se àquela comunidade com vista a inteirar-se dos 
problemas que apoquentam os moradores, como 
é o caso da obtenção do documento que confe-
re o Direito de Uso e Aproveitamento de Terra 
(DUAT), entre outras questões.

“A energia foi uma das questões que chegou 
aos ouvidos do presidente do município, Calisto 
Cossa. Na época, fizeram promessas. Disseram 
que iriam resolver, mas até aqui nada aconte-
ceu”, disse um outro residente, que não quis ser 
identificado.

Terá sido, aliás, depois desse encontro que se 
deslocaram até àquela região técnicos da empresa 
El Tel, tendo procedido à identificação das casas 
que seriam contempladas pela electrificação. Des-
de então, sete meses passaram e “nem água vem, 
nem água vai”. É uma “seca” sem fim, da qual só 
se safam os que podem pagar os valores suposta-
mente cobrados.Lídia Armando, moradora

Texto: Quelto JaneiroD&F

“E a energia 
foi uma das 

questões que che-
gou aos ouvidos 
do presidente do 
município, Calis-
to Cossa. Na épo-
ca, disseram que 
iriam de resolver, 
mas até aqui nada 
aconteceu”

APESAR DA “ISENÇÃO PRESIDENCIAL”
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 Além de energia, as vias de acesso tiram sono a população

Alexandre Armando

 EDM sacode o “capote”

Numa breve interacção com o Dossiers & Fac-
tos, o director da Área de Serviço de Infulene da 
EDM, Samuel Guambe, afirmou ter tomado co-
nhecimento das queixas da população, mas refu-
tou as acusações de supostas cobranças ilícitas. 
Acrescentou, no entanto, que se faria ao local para 
averiguar os factos e remeteu para breve um even-
tual pronunciamento sobre a matéria.

Recorde-se que Moçambique é um dos maio-
res produtores de energia eléctrica ao nível da Co-
munidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), e exporta energia para alguns dos países 
da região, como são os casos da África do Sul e 
Zimbabwe. Curiosamente, há indicações de que 
em alguns desses países a energia eléctrica é mais 
barata que em Moçambique, o que é paradoxal.

 
“Transporte é outro dos problemas”

A falta de corrente eléctrica e as supostas co-
branças ilícitas são apenas um entre os inúmeros 
problemas que apoquentam Muhalaze e Golhoza. 
A par deste, é notório o problema das vias de aces-
so. Uma parte da estrada que dá acesso a Muhalaze 
e Golhoza se encontra em condições lamentáveis, 
e a circulação de pessoas e bens, particularmente 
em dias de chuva, é um exercício doloroso.

A situação da rua que parte do terminal de 
transporte do bairro Muhalaze até ao Mercado de 
Golhoza é outra apresentada ao edil da Matola, 
disseram os residentes.

Os nossos interlocutores sublinharam que este 
problema acaba por ter impacto demasiado forte 
no seu dia-a-dia, uma vez que inibe a entrada de 
transportadores semi-colectivos de passageiros e, 
consequentemente, leva a que os cidadãos enfren-
tem dificuldades acrescidas para se fazerem aos 

seus postos laborais.
“Caminhamos longas distâncias por falta de 

transporte. Do Mercado de Golhoza até ao termi-
nal de Muhalaze são aproximadamente 30 minu-
tos, tudo isso numa zona de areal, é muito esforço”, 
disse Alice Mabutane.

 
“Unidade sanitária já não responde à demanda”

Apesar de bastante populosos, os dois bairros 
são servidos por apenas uma unidade sanitária, 
pelo que a procura é bastante superior à oferta. 
Este é mais um entrave que atormenta os residen-

tes, particularmente mulheres grávidas e pessoas 
idosas.

“Em caso de doença, percorremos longas dis-
tâncias para a unidade sanitária, que fica a 45 mi-
nutos do interior do bairro. Muitas vezes cami-
nhamos para Boquisso, à procura de alternativas”, 
relatou Alice Mabutane, que, entretanto, lamentou 
a suposta indiferença do Governo local face ao so-
frimento de uma população que não dispõe sequer 
de serviços mínimos.

“Estamos cansados de pedir as mesmas coisas, 
mas ninguém nos ouve. Estamos a pedir socor-
ro, porque viver nestes bairros, sem energia, sem 
transporte no interior dos bairros, não é nada fá-
cil”, reforçou Alexandre Armando.

À semelhança de outros bairros de expansão, 
em Muhalaze e Golhoza, localizados no posto ad-
ministrativo do Infulene, município da Matola, 
falta um pouco de tudo. As infra-estruturas que 
vão despontando nesta região, sobretudo estabe-
lecimentos comerciais, são da iniciativa da popu-
lação. A mão das autoridades é pouco visível, pelo 
menos para já.

No entanto, os esforços da população vão sendo 
traídos pela falta de energia eléctrica de qualidade, 
que prejudica a implementação de um conjunto 
de iniciativas que, na opinião da população local, 
seriam catalisadoras do desenvolvimento naquela 
parcela do município da Matola.

A cidade da Matola tem sofrido grande pressão, 
sobretudo de jovens que, vindos de outros cantos 
do país, com destaque para a cidade de Maputo, 
procuram implantar residências bem como pro-
jectos de desenvolvimento. Grande parte destes 
requerentes de espaço é encaminhada para bairros 
como Golhoza e Muhalaze, que são os que ainda 
se mostram capazes de responder à procura desen-
freada por talhões.

Tudo isso acontece de forma atabalhoada e 
quase que descontrolada, sendo que as autorida-
des não conseguem criar condições básicas antes 
da população se instalar.
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Os cinco pensionistas, entre os de invalidez e de so-
brevivência, receberam igual número de cadeiras de rodas 
e diversos produtos alimentícios, enquanto os pescadores 
beneficiaram de 20 congeladores e igual número de col-
mans, com vista a reforçarem a capacidade de conservação 
do seu produto pesqueiro e assim garantir a produção de 
renda, com a comercialização do produto.

 A entrega do apoio aconteceu numa cerimónia presi-
dida pela ministra do Trabalho e Segurança Social, Mar-
garida Adamugy Talapa, e que contou, igualmente, com 
a presença da secretária de Estado na província de Sofala, 
Stela Zeca.

 Dirigindo-se aos presentes, Margarida Adamugy 
Talapa destacou a importância que o Governo dá a estes 
grupos sociais, sublinhando a pertinência de os cidadãos 

estarem inscritos no Sistema de Segurança Social, tendo 
em vista a garantia da sua protecção social. 

Exortou os beneficiários a fazerem o bom uso dos bens 
recebidos, de forma a continuarem, por um lado, a ter uma 
vida de qualidade e, por outro, a garantir a sustentabilida-
de dos seus negócios, que são a base para o pagamento das 
suas contribuições ao Sistema de Segurança Social. 

No distrito de Búzi, a ministra destacou, na sua inte-
racção com os TCP, a importância de estarem inscritos e 

Pensionistas e TCP beneficiam de apoios
Cinco pensionistas e um grupo de 

trabalhadores por conta própria 
(TCP), constituídos por pescado-
res baseados na cidade da Beira e 

nos distritos de Dondo e Búzi, beneficiaram, 
nos dias 1 e 2 de Setembro do ano em curso, 
de um apoio em bens diversos. A iniciativa 
é do Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS), no âmbito do Programa de Acção Sa-
nitária e Social.

INSS oferece bens diversos a pensionistas e trabalhadores por conta própria

Cortesia: INSSD&F

canalizarem as contribuições de forma regular,  porque só 
assim é que se adquire o direito aos benefícios do sistema.

 No quadro da visita que efectuou à província de Sofa-
la, na semana finda, Margarida Adamugy Talapa ofereceu 
igualmente  ao Governo provincial diverso material de hi-
giene, no âmbito da prevenção e combate à Covid-19, cons-
tituído por 400 baldes com torneira, 24 caixas de máscaras 
descartáveis, 1.200 máscaras de pano, 50 caixas de lixívia, 
400 garrafas de álcool em gel e 200 caixas de sabão.

INSS EM SOFALA

O interesse foi manifestado durante uma pa-
lestra ministrada pelos técnicos da Delegação Pro-
vincial do Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS) de Nampula, no âmbito da divulgação da 
legislação sobre a segurança social, com destaque 
para o Regulamento da Segurança Social Obrigató-
ria, aprovado pelo Conselho de Ministros, através 
do Decreto 51/2017, de 9 de Outubro.

 Segundo o Padre Bernardo António, é preo-
cupação da Igreja, em particular dos diocesanos, 
garantir a protecção social dos padres e dos traba-
lhadores das suas instituições, nomeadamente as 
igrejas, escolas comunitárias, bem como os seminá-
rios, de modo que, tanto no futuro como no presen-
te, tenham uma vida condigna, através da assistên-
cia social da Segurança Social.

 Disse ainda que o interesse da sua congregação 
reside no facto de grande parte dos trabalhadores 
não estarem assegurados pelo Sistema de Seguran-
ça Social. A fim de resolver esta situação, a congre-
gação tomou a decisão de se aproximar ao INSS 
para colher mais informações e proceder à referida 

Padres diocesanos querem inscrever-se na 
Segurança Social

Os padres diocesanos de Nam-
pula, uma congregação da 
Igreja Católica, manifestaram, 
há dias, interesse em inscrever 

os seus membros e outros colaboradores 
no Sistema de Segurança Social, com vista 
a garantir a sua protecção social.

inscrição.
 A congregação dos padres diocesanos em 

Nampula conta, actualmente, com 37 padres e sete 
diáconos, distribuídos pelos distritos de Rapale, 
Meconta, Muecate, Ribáuè, Murrupula, Mogovo-
las e Moma.

Cortesia: INSSD&F

NA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Líderes religiosos interessados em inscrever-se na Segurança Social
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PARA RESOLVER ANOMALIAS PSICOMOTORAS

Está em curso programa de estímulo 
em Maputo

Duzentas e vinte e uma (221) 
crianças entre 0 e 8 anos de 
idade estiveram aos cuida-
dos da Direcção Provincial 

de Saúde (DPS) de Maputo, após serem 
identificadas com problemas de ordem 
psicomotora ao longo do primeiro se-
mestre do ano em curso. A identificação 
de menores com anomalias psicomotoras 
ocorre em todos os distritos desta parcela 
do país.

O atendimento ocorreu nos hospitais Pro-
vincial de Maputo, com 157 crianças, e Geral 
da Machava, com 64. No mesmo período do 
ano passado, foram atendidas 124 crianças no 
Hospital Provincial de Maputo e 35 no Hospi-
tal Geral da Machava, o que representa um cla-
ro crescimento.

 Pretende-se, com o atendimento, estimular 
mais crianças, com vista a salvaguardar uma 
boa saúde e inteligência, através de activida-
des iniciadas mesmo durante a gestação. Aliás, 
este exercício deve também ser feito pelas mães 
grávidas, diz a responsável pela Saúde Infantil 
da Direcção Provincial de Saúde de Maputo, 
Salma Esmael. A fonte incentiva as mães a de-

senvolverem o hábito de conversar com os be-
bés antes mesmo de nascerem, para que estes 
se familiarizem com as vozes dos parentes.

 Mas nem sempre existe este e outros cui-
dados, havendo situações em que, depois do 
parto, as crianças apresentam algum atraso 
psicomotor nos primeiros meses de vida.

  “Quando percebemos que há crianças com 
anomalias psicomotoras, ensinamos as mães a 
estimularem-nas para que ultrapassem esse 
atraso, através de brincadeiras e alimentação 
que ajude as crianças a serem mais saudáveis e 
inteligentes”, disse..

Têm estado sob cuidados das autoridades 
de saúde na província de Maputo crianças dos 
0 até 8 anos de idade, e o tratamento incide 
essencialmente sobre aspectos físicos, cogniti-
vos, de linguagem, sociais e emocionais.

“Existe aquele período considerado sen-
sível, que é dos 0 aos 3 anos de idade. Neste 
período, verificamos as actividades da criança. 
Aliás, é aqui que formatamos a criança, por-
que queremos crianças cada vez mais estimu-
ladas, saudáveis e inteligentes", disse.

Depois dos 4 anos, o nível sobe. “Estamos a 
falar das funções cognitivas superiores. E para 
que as crianças cresçam de forma saudável, 
precisam de cuidados integrados, como opor-
tunidade de aprender desde o nascimento, a 
boa saúde, alimentação, segurança e protec-
ção”, reforçou.

Na província de Maputo, decorrem activi-
dades visando a identificação de crianças com 
problemas de ordem psicomotora. Trata-se de 

um processo de monitoria permanente, envol-
vendo até as próprias mães, que se pretende 
que sejam modelos neste processo.

 
“Pais devem conversar com as crianças”
 
Salma Esmael sublinhou a necessidade de os 

pais assumirem um lugar central na vida das 
crianças. Nas suas palavras, não basta levá-las à 
escolinha, é preciso ser-se presente ao longo do 
dia e desenvolver conversas e brincadeiras, até 
como forma de transmitir-lhes amor.

 Os brinquedos são igualmente importantes 
no desenvolvimento das crianças, mas há pais 
que, devido a dificuldades financeiras, não os 
conseguem adquirir. Nestes casos, “ensinamos 
a fazer brinquedos sem custos, a fazer bolas de 
plástico e carrinhos de garrafa”.

 A responsável referiu que, geralmente, as 
mães das zonas rurais apresentam dificuldades 
em conversar com as crianças. Por conta disso, 
há um esforço da Direcção Provincial de Saúde 
junto às comunidades e parceiros no sentido 
de ajudar as famílias a trabalharem de forma a 
garantir um desenvolvimento saudável e equi-
librado dos petizes.

 O programa de estímulo de crianças ao ní-
vel da província foi primeiramente implemen-
tado no distrito de Boane, e a acção contou 
com a participação dos líderes comunitários. 
Neste momento, garante Esmael, o programa 
abrange todos os distritos da província, e há 
perspectivas de aumentar o número de crian-
ças estimuladas.

Ensinamos as mães a brincar e estimular crianças

Texto: Quelto JaneiroD&F

“ E x i s t e 
aquele perío-

do considerado 
sensível que é dos 
0 a 3 anos de ida-
de. Neste período, 
verificamos as ac-
tividades da crian-
ça. Aliás, é aqui em 
que formatamos a 
criança”
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“Há uma em-
presa chamada 

Mazimbe, uma em-
presa de Armando 
Guebuza... em 2005, 
quando ele tomou o 
poder, essa empresa 
só tinha pagado ao 
tesouro 1% do valor 
do empréstimo. Mas, 
como ele já tinha to-
mado o poder, em 
2008, essa empresa 
pagou todo o valor”.

Por imposição das instituições da Bretton Woods, 
nomeadamente o Banco Mundial e o Fundo Monetá-
rio Internacional, Moçambique abandonou a econo-
mia centralizada, típica do regime socialista, e adoptou 
a economia de mercado. Como tal, teve de privatizar 
muitas empresas que eram controladas pelo Estado.

A imposição dos principais credores foi vista por 
Joaquim Chissano, então Presidente da República, 
como uma oportunidade de criação de uma “burgue-
sia nacional”, diz Venâncio Mondlane. Assim, as cerca 
de 800 empresas privatizadas entre 1979 e 1988 caíram 
quase que na totalidade nas mãos de figuras directa-
mente ligadas ao partido no poder.

Sucede, no entanto, que o crédito de que beneficia-
ram no âmbito do Projecto de Desenvolvimento das 
Pequenas e Médias Empresas, estimado em 33 milhões 
de dólares, “nunca foi devolvido”, relembra a nossa fon-
te. Os mesmos empresários viriam depois a beneficiar 
de um outro fundo, desta feita 30 milhões de dólares, 
que visava garantir que fossem reestruturadas as em-
presas ora privatizadas. Só que, novamente, não houve 
resultados.

O dinheiro dos doadores terá sido usado para sus-
tentar um estilo de vida fausto das referidas elites. “As 
pessoas andam a olhar para Florindo hoje, as pessoas 
têm memória curta. Há gente que já viveu o luxo, meu 
amigo”, elucida, citando, a título de exemplo, figuras 
como Álvaro Massingue, Venâncio Matusse, entre 
outras.

Com gestores “não preocupados” com a gestão, a 
maioria das empresas não conseguiu produzir resulta-
dos positivos e faliu.

O “assalto” interno

Esbanjado o dinheiro dos credores e doadores inter-
nacionais, os referidos empresários terão apontado as 
baterias para as instituições de crédito moçambicanas. 
“De 1999 até 2022 usaram empréstimos do Tesouro”, 
refere Venâncio Mondlane.

Nesse espaço temporal, um bolo orçamental de 50 
milhões de dólares terá sido injectado em 35 empresas. 
O resultado não foi diferente, até porque, passados três 
anos, “só 11 empresas é que se tinham mostrado dispo-
níveis a pagar alguma coisa”.

“Há uma empresa chamada Mazimbe, uma empresa 
de Armando Guebuza... em 2005, quando ele tomou o 
poder, essa empresa só tinha pagado ao tesouro 1% do 
valor do empréstimo. Mas, como ele já tinha tomado o 
poder, em 2008, essa empresa pagou todo o valor”.

Na narração do parlamentar, o passo a seguir dos 
“abutres” foi atacar os bancos comerciais, tendo come-
çado por aqueles que, nas suas palavras, eram os mais 
fortes, nomeadamente o BPD (que depois passou a cha-
mar-se Banco Austral) e o BCM.

“O BPD foi privatizado em 1997 e três anos foram 
suficientes para falirem o banco”, assinala a fonte, acres-
centando que foram roubados, ao longo desse período, 
150 milhões de dólares, num contexto em que o título 
de ministro, por exemplo, era tido como garantia para 
se ter acesso ao crédito.

O guião, acrescenta Venâncio Mondlane, é o mesmo 
que foi seguido no BCM, instituição que foi à falência 
depois de um rombo de 144 milhões de meticais.

Estas duas instituições bancárias acabam por estar 
ligadas às mortes de Carlos Cardoso e António Siba 
Siba Macuacua. O jornalista foi assassinado no dia 22 
de Novembro de 2000, porque estava a investigar as 
razões por trás da falência do BCM. Um ano depois, 
concretamente no dia 11 de Agosto, era a vez do eco-
nomista ver a sua vida interrompida por assassinos. 
Ele também investigava a corrupção no Banco Austral. 
“Um mês e meio antes, ele tinha emitido uma lista de 
mil pessoas que estavam a dever ao Banco Austral e que 
não pagavam, e era a gang toda da Frelimo”, recorda.

Boustany vai baralhar o MP, representado por Ana Sheila Marrengula, antecipa Mondlane

 “Jean Boustani vai confundir o processo”

Na entrevista exclusiva que concedeu ao Dossiers 
& Factos, Venâncio Mondlane perspectivou aquilo 
que pode vir a acontecer com a entrada em cena de 
Jean Boustani, cujo arrolamento, como declarante, 
foi requerido pelo advogado de António Carlos do 
Rosário e Inês Moiane, Alexandre Chivale, tendo 
sido deferido pelo Juiz Efigénio Baptista, depois de 
ter se recusado a ceder ao mesmo pedido nas véspe-
ras do início do julgamento.

Disse que Boustani vai colocar o Ministério Púbi-
co à prova, não só pelo facto de dominar o processo 
– ele foi julgado em Nova Iorque, lembre-se – mas, e 
sobretudo, pelo facto de a equipa de advogados que 
o assiste ser grande e especializada em matéria de 
direito internacional, o que já não acontece com os 
magistrados da Procuradoria-Geral da República.

“Os contratos que foram assinados, tanto os con-
tratos de fornecimento como os contratos de finan-
ciamento, foram assinados no âmbito de uma legis-
lação que não é a moçambicana. A jurisdição dos 
contratos de financiamento é inglesa. Os contratos 
de fornecimento estão baseados numa legislação 
que é francesa ou de Abu Dhabi”, explicou.

De acordo com Venâncio Mondlane, esta situa-
ção coloca a instância da acusação em clara desvan-
tagem perante uma empresa [a Privinvest] que, nas 
palavras da nossa fonte, é recordista em contencio-
sos na Europa, sendo que vence a maioria deles.

“Não sei se a Procuradoria está preparada para 
uma discussão mais técnica do direito económi-
co e direito internacional”, reiterou o seu cepticis-
mo Mondlane, para quem o Estado nunca devia 
ter aceitado firmar contratos com base em outras 
jurisdições.

“Nós, quando estivemos na Comissão Parlamen-
tar de Inquérito, uma das questões de que muito 
falámos foi a questão da jurisdição. Porque é que 
Moçambique aceitou facilmente que a jurisdição 
daqueles contratos fosse inglesa. Perguntámos isso 

ao [Manuel] Chang, quando ele foi interrogado na 
CPI. Ele arranjou umas justificações aí sem sentido”, 
revelou.
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Presidente da CTA diz que existem 10 instituições que já 
aderiram ao evento

Carteira de projectos em investimentos pode 
atingir USD 850 milhões

Em Novembro próximo, concretamen-
te do dia 22 a 24, Moçambique será 
palco da XVII Conferência Anual do 
Sector Privado (CASP). Espera-se 

que tomem parte do evento, virtual, e presen-
cialmente, cerca de cinco mil participantes, e 
perspectiva-se uma carteira de projectos esti-
mada em 850 milhões de dólares americanos, 
sobretudo nas áreas do agro-negócio, indús-
tria, turismo, infra-estruturas e energia.

Dados tornados públicos indicam que a (décima 
sétima) XVII CASP compreenderá três principais 
componentes, a saber: diálogo público-privado, o 
Mozambique Investment Summit e Market Place. 
São momentos que se acredita que poderão ajudar 
na identificação de acções concretas para impul-
sionar a recuperação da economia, isto depois de 
sucessivos choques que a mesma tem estado a so-
frer desde 2016, entretanto agudizados pela actual 
crise provocada pela pandemia da Covid-19, que 
levou a que Moçambique registasse um crescimen-
to negativo de 1,28% em 2020.

 
 Distritos com oportunidades de expor e vender 

projectos
 
Agostinho Vuma, presidente da Confedera-

ção das Associações Económicas de Moçambique 
(CTA), órgão que está em frente da organização do 
evento, olha para a CASP como uma agenda car-
regada de “simbolismo” e acredita que será o mo-
mento mais alto do diálogo entre o sector privado 

e o Governo.
 Vuma salientou que estarão no evento homens 

de negócios de todo o mundo, com a finalidade de 
promover o ambiente de negócios, investimentos e 
parcerias de desenvolvimento empresarial. 

Mais adiante, explicou alguns dos momentos 
que irão dar corpo ao evento. Disse que o Mozam-
bique Investment Summit será um fórum de de-
bate que se irá debruçar sobre como concretizar 
determinadas oportunidades de negócios, através 
do desenho de programas estipulados pelo Gover-
no, como o Plano Quinquenal do Governo (PQG), 
o Plano Económico e Social (PES), Programa Sus-
tenta, entre outros. Por sua vez, o Market Place 
consistirá na estruturação e concretização de acor-
dos de negócios.

 O homem forte do sector privado em Moçam-
bique fez saber que, para já, há 10 instituições fi-
nanceiras e de desenvolvimento que aderiram à 
XVII edição da CSAP, tendo destacado o Banco 
Africano de Desenvolvimento (BAD), Banco Mun-
dial (BM) e Development Bank. Mais parceiros da 
África do Sul poderão ser confirmados nos próxi-
mos dias, mercê das diligências que a CTA está a 
fazer. 

A fonte lançou o repto a outras empresas no 
sentido de se juntarem à iniciativa. Garantiu que 
“a carteira não está fechada” e lançou a possibili-
dade de tais entidades beneficiarem de assessoria 
para a estruturação e exposição aos potenciais in-
vestidores. Este convite é extensivo aos distritos, 
sobretudo os mais recônditos, que, na opinião de 
Vuma, têm a oportunidade de divulgar e conquis-
tar espaço para grandes investimentos, bem como 
para a criação de parcerias público-privadas.

 
“A vida económica deve continuar” - Carlos 

Mesquita

 Por sua vez, o ministro da Indústria e Comér-
cio, Carlos Mesquita, enalteceu o trabalho que tem 
sido desenvolvido pelo Governo e pela CTA para a 
melhoria do ambiente de negócios. Esse trabalho, 
precisou, inclui debates de “assuntos candentes” que 
permitem um “bom ambiente de negócios” e conse-
quente atracção de investimento nacional e interna-
cional para o país. 

O ministro destacou que o momento é de grandes 
desafios, decorrentes dos efeitos negativos da Co-
vid-19 sobre a economia nacional, sendo que, na sua 
perspectiva, a retoma da CASP, depois de um “jejum” 
de um ano, é um “sinal claro” de que o diálogo públi-
co-privado não se deve vergar perante a pandemia.

 Mesquita disse que este exercício [o diálogo] 
deve ser mais uma arma de combate à pandemia, 
pois entende que a interacção entre os empresários, 
Governo e parceiros de cooperação, de uma forma 
coordenada e estruturada, é o jeito ideal de identifi-
car os caminhos a trilhar para reformar o ambiente 
de negócios.

 “Damos ainda certeza de que a XVII CASP tem 
todos os condimentos para dar certo e alcançar os 
objectivos preconizados”, perspectivou Mesquita.

 O dirigente lembrou que a realização da I Con-
ferência Internacional das Micro, Pequenas e Mé-
dias Empresas, em Abril, do I Fórum de Negócios da 
SADC, em Junho, do VII Conselho de Monitoria do 
Ambiente de Negócios e da 56.a Edição da FACIM, 
no passado mês de Agosto, foram mais um testemu-
nho de que a vida económica deve continuar, adap-
tada ao novo normal .

 O governante, que falava à margem do lança-
mento da XVII Edição da CASP, subordinada ao 
lema: “Reformando o ambiente de negócios para a 
recuperação económica”, fez saber que, no primeiro 
trimestre de 2021, e não obstante as adversidades, a 
economia moçambicana registou um ligeiro cresci-
mento na ordem dos 0,12% em relação ao período 
análogo de 2020.

 Esses números são sinal de resiliência, disse Car-
los Mesquita, que falava à margem do lançamento da 
XVII Edição da CASP, subordinada ao lema: “Refor-
mando o ambiente de negócios para a recuperação 
económica”.Carlos Mesquita diz que a vida económica deve continuar

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino MahumanaD&F

CONFERÊNCIA ANUAL DO SECTOR PRIVADO EM NOVEMBRO
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Logo à sua chegada, recebeu explicações sobre as 
especificidades do empreendimento. Em seguida, pro-
cedeu ao descerramento da lápide e efectuou o corte da 
fita. Acompanhado pelo ministro das Obras Públicas e 
Habitação, João Machatine, e membros do Governo pro-
vincial, Carlos Agostinho do Rosário entregou a chave a 
uma das beneficiárias das casas e fez uma visita a um dos 
apartamentos.

No seu discurso, João Machatine lamentou a existência 
de mutuários que não cumprem com os seus compromis-
sos, sendo que, neste momento, a dívida ronda nos três 
milhões e cem mil dólares, “o que seria suficiente para 
construir mais 300 casas do projecto Renascer que pode-

No seu informe, o edil da Cidade da Matola, Calisto 
Cossa, abordou acções relativas a construção e reabilitação 
de infra-estruturas, tendo destacado o término da resse-
lagem das avenidas das Industrias e Nu África/KM15, da 
retoma da construção das avenidas Intaka-Muhulaze e Nt-
sivene/Boquisso, e início da limpeza das valas de drenagem 
tendo em vista a época chuvosa que se aproxima. 

No domínio da gestão de solo urbano, o executivo Pro-
moveu acções de regularização massiva de DUAT, no Bair-
ro de Tsalala onde foram atendidos nesta primeira fase 149 
Chefes de Quarteirão do Bairro. Neste intervalo de tempo 
foram realizadas audiências públicas, na Loja do municí-
pio, na qual munícipes com preocupações relacionadas 
com a gestão de solo urbano, conflitos de terra e pedidos 
de DUAT e tiveram as questões solucionadas.

Destaque vai igualmente para o plantio de 1500 mudas 
de manguezais para protecção da biodiversidade marinha 

num espaço de 1.5 hectares e para aquisição de trinta (30) 
contentores a serem distribuídos pelos Três Postos Admi-
nistrativo Municipais no âmbito da recolha de resíduos 
sólidos.

O informe realça também a sensibilização de mais de 
1500 vendedores dos diversos mercados existentes na Au-
tarquia da Matola, para que estes aderiram aos pagamen-
tos das taxas e a Regularização dos seus estabelecimentos

Neste período foram entregues três viaturas à Polícia 
Municipal da Cidade da Matola, com o objectivo de me-

Inaugurados 64 apartamentos do projecto “Habita 
em Zintava”

Assembleia Municipal aprova desempenho de 
Calisto Cossa

Coube ao Primeiro-Ministro, 
Carlos Agostinho de Rosá-
rio, dirigir a cerimónia de 
entrega dos 64 apartamen-

tos que fazem parte de um lote de 160 
casas previstas no projecto “Habita em 
Zintava”, distrito de Marracuene, pro-
víncia de Maputo.

A Assembleia Municipal da Cida-
de da Matola apreciou na quin-
ta-feira, 09 de Setembro de 2021, 
de forma satisfatória a prestação 

do Presidente do Conselho Municipal da 
Cidade da Matola e seu executivo no perío-
do entre a II-III sessão ordinárias, ao apro-
var o informe sobre as actividades realiza-
das no período em alusão.

Deputados satisfeitos com o trabalho da edilidade

lhorar as condições de trabalho da corporação, no cum-
primento das Posturas Municipais e incrementar a presta-
ção dos serviços em favor dos munícipes

A III sessão da Assembleia Municipal da Matola, con-
tou com a presença do novo Administrador da Matola, 
Isaias Mondlane

que felicitou o Presidente do Conselho Municipal da 
Matola e seu executivo pelo trabalho desenvolvido em 
prol do desenvolvimento da Matola e melhoria das vidas 
dos munícipes.

Texto: CortesiaD&F

Texto: CortesiaD&F

EM MARRACUENE

NA CIDADE DA MATOLA

riam beneficiar 1500 pessoas” e avisou, por isso, que, caso 
a situação prevaleça, os devedores serão levados à barra do 
tribunal e, em seguida, retirados dos apartamentos.

Convidado a intervir, Carlos Agostinho do Rosário 
disse que é preocupação do executivo garantir habitação 
aos moçambicanos, principalmente para os de baixa renda. 
Desafiou os Governos municipais a abraçarem iniciativas 
de construção de habitações resilientes e de baixo custo.

Aconselhou ainda os beneficiários a cuidarem dos 
apartamentos do espaço envolvente, “pagando de forma 

regular as prestações, o que poderá contribuir para a cons-
trução de mais casas do género.”

As 64 casas, referentes à segunda fase do Projecto Zin-
tava, custaram um pouco mais de 247 milhões de meticais 
e foram construídas em 12 meses. As referidas casas estão 
orçadas em 3 682. 609, 11 meticais (tipo 2) e 4 212.705,30 
(tipo 3), sendo que os mutuários das casas do tipo dois 
irão pagar mensalmente 16 936, 1 meticais em 20 anos e 
os do tipo três irão pagar por mês 19 373, 99 por mesmo 
período.O País



19SEGUNDA-FEIRA 13 de Setembro de 2021 DOSSIERS & FACTOS

Segundo a presidente do INGD, Luísa Celma 
Meque, o donativo será fundamental na assistência 
às vítimas dos actos terroristas e da instabilidade 
na zona centro do país, fenómenos que causaram o 
deslocamento de cerca de 172 mil famílias. Nestes 
agregados familiares, contabilizam-se cerca de 411 
mil crianças de diferentes locais, com destaque para 
Cabo Delgado.

De acordo com a presidente do INGD, as famílias 
deslocadas estão espalhadas também pelas províncias 
de Nampula, Niassa, no norte, e Zambézia, Manica e 
Sofala, no centro. Face a esta situação, o Governo, em 

colaboração com parceiros, tem se desdobrado para 
garantir assistência às famílias.

Na audiência com os membros do Comité e Sub-
comité da União Africana, a presidente do INGD 
mostrou a sua preocupação com a operacionalização 
do Centro de Operações Humanitárias e explicou 
que conta com o apoio da UA.

“Nós ficamos muito emocionados por ter ganha-
do o Centro de Operações Humanitárias, mas agora 
estamos preocupados em fazer o que se segue, nós 
queremos que o centro esteja operacional, queremos 
que, de facto, haja condições para que a equipa ou 
o secretariado estejam a usufruir dos objectivos do 
centro, e, para esta fase, gostaríamos de contar com 
vossa excelência no intuito de incentivar a utilização 
deste centro, o mais rápido possível”.

A Missão Diplomática para Assuntos Políticos, 
Paz e Segurança manifestou a sua solidariedade e as-
segurou o seu compromisso em contribuir para ac-
ções humanitárias no nosso país.

“Hoje estou aqui para dois propósitos, primeiro, 
acções relacionadas com a saúde e, segundo, garantir 
que a União Africana assegure as acções humanitá-
rias do Governo, tendo em conta a situação do cen-
tro e norte do país. A União Africana está ciente dos 

INGD recebe 150 mil dólares para 
deslocados de guerra

O Instituto Nacional de Gestão 
e Redução do Risco de Desas-
tres recebeu, na última sema-
na, 150 mil dólares da Missão 

Diplomática para Assuntos Políticos, Paz 
e Segurança da União Africana, um dona-
tivo que será canalizado para o apoio aos 
esforços de assistência humanitária em 
Cabo Delgado.

problemas que o país enfrenta, desde o terrorismo às 
mudanças climáticas”, disse Bankole Adeoye, comis-
sário para os Assuntos Políticos de Paz e Segurança 
da Comissão da União Africana.

De acordo com Adekunle Joliff Milton King, em-
baixador da Serra Leoa, a situação em Moçambique 
requer uma acção coordenada e forte por parte da 
União Africana. O embaixador vincou apoio in-
condicional às vítimas do terrorismo e da violência 
extrema.

NACIONAL

Texto: CortesiaD&F

Lutero Simango formaliza candidatura 
a liderança do MDM

O deputado Lutero Siman-
go, líder da bancada parla-
mentar do Movimento De-
mocrático de Moçambique 

(MDM), apresentou sexta-feira (10), 
na cidade da Beira, a sua candidatura à 
presidência desta força política.

“Reunimo-nos e decidimos submeter a 
proposta de candidatura de Lutero Simango a 
presidente do partido”, afirmou Rosália Maca-
te, presidente da Liga da Mulher do MDM, na 
província de Sofala.

Macate falava à comunicação social, após 
um grupo de membros do MDM mandatários 
de Simango terem formalizado a candidatura 
do político à presidência do terceiro maior par-
tido moçambicano.

Lutero Simango concorre à sucessão do seu 
irmão Daviz Simango, que morreu vítima de 
doença em Fevereiro, após 11 anos na presi-
dência do MDM.

“Apostamos no Lutero com a convicção de 

que ele irá aglutinar os companheiros do par-
tido MDM, desde a base até ao topo, por que 
ele é filho deste partido”, declarou a presidente 
da Liga da Mulher do MDM em Sofala, citada 
pela Lusa.

Lutero Simango é o segundo candidato à 
presidência do terceiro maior partido, depois 
de o secretário-geral da organização, José Do-

Lutero Simango pode suceder o falecido irmão, Daviz Simango

Texto: Dossiers & FactosD&F

mingos, ter formalizado recentemente a sua 
candidatura.

O deputado Silvério Ronguane manifestou a 
sua intenção de concorrer à liderança da orga-
nização, mas ainda não formalizou esse desejo.

Na Assembleia da República, o MDM con-
trola apenas seis assentos e detém presidência 
do município da Beira. Notícias
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Corrente eléctrica no norte de Cabo 
Delgado refém de USD 22 milhões

Segundo assegurou o ministro dos 
Recursos Minerais e Energia, até 
finais de Setembro, os distritos 
que desde Agosto do ano pas-

sado estão às escuras, na sequência da 
destruição da subestação de Awasse, no 
distrito de Mocímboa da Praia, estarão 
novamente iluminados. O restabeleci-
mento pleno da corrente naquela região 
vai custar cerca de 22 milhões de dóla-
res.

O ministro dos Recursos Minerais e Ener-
gia, que na semana finda visitou a província de 
Cabo Delgado, inteirou-se dos níveis de des-
truição, sobretudo das infra-estruturas eléc-
tricas. Max Tonela disse que, presentemen-
te, decorrem trabalhos de revisão das linhas 
que transportam corrente eléctrica, para que 
o restabelecimento seja feito com segurança. 
Os trabalhos ora em curso são de emergência 
e visam garantir serviços mínimos e básicos, 
como o abastecimento de água potável e fun-
cionamento de centros de saúde.

Segundo o titular da pasta dos Recursos 
Minerais e Energia, na fase de emergência, se-
rão usados 11 milhões de dólares para servi-
ços mínimos, enquanto se procuram outros 10 
milhões, que provavelmente sairão dos cofres 
do Estado e do Banco Mundial, para a reposi-
ção da subestação de Awasse.

 Para Max Tonela, o regresso das popula-
ções para as suas comunidades, como resulta-
do das condições de segurança repostas pelas 
Forças de Defesa e Segurança e seus aliados, 
deve ser acompanhado pela reinstalação dos 
serviços básicos.

 
EDM perde mais de 240 milhões de meticais

A Electricidade de Moçambique somou 
prejuízos avultados, sobretudo, em receitas, na 
sequência da interrupção do fornecimento da 
energia eléctrica a mais de 25 mil clientes, que 
ficaram sem esse importante recurso durante 
mais de um ano.

O Presidente do Conselho de Administra-
ção (PCA) da EDM, Marcelino Gildo, disse 
que a sabotagem das infra-estruturas eléctri-
cas protagonizada pelos terroristas vai com-
prometer o projecto de expansão da energia 
para mais comunidades. Marcelino Gildo es-
clareceu, no entanto, que a EDM vai ter de se 
reinventar para levar avante a iniciativa presi-
dencial "Energia para Todos, até 2024".

  Obras de construção da Central Colar 
de Metoro decorrem a contento

A construção de uma das maiores centrais 
de energia solar em Moçambique começou 
em Outubro de 2020, com o lançamento da 
primeira pedra, cuja cerimónia foi presidida 
pelo Presidente da República, Filipe Nyusi.

O empreendimento, avaliado em 56 mi-
lhões de dólares, começa já a ganhar forma, 
depois de quatro meses de interrupção. As 
obras andam na casa dos 70%, assegurando-
-se que até finais de Janeiro de 2022 a energia 
chegará às casas dos cidadãos.

Serão, no total, montados mais de 125 mil 
painéis solares, que produzirão 41 Megawat-
ts, energia suficiente para alimentar as pro-
víncias de Cabo Delgado e Nampula, segundo 
Dinis Vilanculos, representante da NEOEN, 
empresa que está a construir a empreitada.

"Temos aqui 41 Megawatts, é o maior pro-
jecto [de energia solar] de Moçambique, te-
mos um sistema de mais-valia que permite 
que quando uma secção não esteja a funcio-
nar, as outras, automaticamente, entrem em 
funcionamento", explicou Vilanculos.

O representante da NEOEN explicou ain-
da que o atraso verificado na execução das 
obras deveu-se à pandemia da COVID-19 e 
aos ataques terroristas que afectaram Cabo 
Delgado.

O ministro dos Recursos Minerais e Ener-
gia, Max Tonela, que visitou o projecto para 
se inteirar do estágio actual das obras, disse 
que o desenvolvimento de infra-estruturas 

Subestação de Awasse é responsável por alimentar toda a parte norte de Cabo Delgado

Texto:  Natekhume 
MunyonyaD&F

económicas constitui uma das prioridades 
do Governo, e é neste quadro que se tem vin-
do a promover investimentos público-priva-
dos na criação de novas centrais de geração 
de electricidade em diversos pontos do país, 
contando com uma contribuição crescente 
das fontes renováveis.

 "Esta é a segunda central de vulto ligada 
à rede nacional em construção ou construí-
da, depois do de Mocuba [na Zambézia], que 
vai assegurar a redundância ou alternativa de 
fornecimento de electricidade à província de 
Cabo Delgado, que neste momento depende 
de uma única fonte, que é Cahora Bassa, e 
permitirá também a melhoria da eficiência 
do sistema eléctrico nacional, contribuindo 
também para a redução de perdas técnicas", 
esclareceu Tonela.

Anunciou que o Governo vai continuar a 
promover projectos desta natureza, daí que 
está em obras a Central Solar de Cuamba, na 
província do Niassa, e, no próximo ano, ini-
ciará a construção de uma nova central so-
lar, no distrito costeiro de Mecúfi, ainda em 
Cabo Delgado, e outra em Dondo, em Sofala.

"A central de Mecúfi está em processo de 
estruturação, portanto, o Governo atribuiu 
recentemente a concessão, e neste momen-
to está em processo de fecho do pacote fi-
nanceiro, com perspectivas de a construção 
começar no próximo ano", afiançou Max 
Tonela.

A Central Solar de Metoro está “alojada” 
numa área de 138 hectares e emprega 426 
trabalhadores, 60% dos quais são locais.
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Texto: Arão NualaneD&F

A final do torneio de apuramento foi a ree-
dição da final da Liga Moçambicana de Bas-
quetebol de 2016, 2017 e 2018 e o facto de os 
“locomotivas” de Maputo terem iniciado o 
play-off com derrota, acicatou os rapazes de 
Milagre Macome que entraram bem para o se-
gundo jogo, saindo em vantagem no primeiro 
quarto, por quatro pontos, 22-18 era o resul-
tado no final dessa etapa.

Os campeões nacionais em título conse-
guiram segurar a vantagem até quando faltava 
por jogar 1:27 minuto para o intervalo, pois 
nessa altura e com um triplo de William Perry 
os “locomotivas” do Chiveve passaram para a 
liderança do marcador (42-43), até que termi-
naram a primeira parte em vantagem de qua-
tro pontos, com o placard a assinalar 42-46.

Daí para frente as duas equipas foram al-
ternando a liderança no marcador e isso acon-
teceu por sete vezes em todo jogo, a meio do 
terceiro quarto o Ferroviário de Maputo lide-
rava a marcha do marcador com um ponto de 
vantagem (57-56), contando com boa arma-
ção do jogo por Baggio Chomonzo (terminou 
o jogo com 19 pontos e 45.5% nos lançamen-
tos dos três pontos), mas no final desta etapa 
era o Ferroviário da Beira quem liderava por 
cinco pontos de vantagem, 68-73.

Milagre Macome centrou o jogo da sua 
equipa em Álvaro Masa (que assinalou mais 
um duplo-duplo, pois foi cestinha do jogo 
com 31 pontos e capturou 11 ressaltos, dos 
quais 10 defensivos). O espanhol teve mar-
cação apertada de Elves Howana (5 pontos e 
6 ressaltos) e os “locomotivas” apostaram no 
jogo colectivo ao nível ofensivo, com os joga-
dores que vinham do banco a darem contri-
buto igual a dos que estavam no cinco inicial.

Por isso, os pupilos de Luiz Hernandez tra-
taram de clarificar o seu poderio, chegando a 
alargar a vantagem para 16 pontos (78-92), o 

Ferroviário da Beira na Basketball 
Africa League

O Ferroviário da Beira fez o ple-
no no torneio de apuramento 
para a qualificação à Basket-
ball África League (BAL) sem 

derrotas nos seis jogos disputados no Pa-
vilhão do Maxaquene. Na final do torneio 
decorrido durante uma semana em Mapu-
to, os “locomotivas” do Chiveve derrota-
ram o seu homónimo de Maputo 2-0, com 
números próximos “chapa-100”. No jogo 1 
do play-off à melhor de três os pupilos de 
Luiz Lopes Hernandes haviam vencido por 
93-66 e na noite deste sábado estivera a es-
casso ponto dos 100, ou seja, venceram e 
convenceram por 88-99, ganhando o direi-
to de representar o país na competição vai 
ter lugar em Outubro próximo, na África 
do Sul.

que levou a que os presentes pensassem que 
o jogo terminaria na casa dos 100 pontos. O 
Ferroviário da Beira só não chegou a cente-
na de pontos, pois teve oportunidade para tal 
quando faltavam 20 segundos para o fim, po-
rém Ismael Nurmomad, autor de um duplo-
-duplo (14 pontos e 10 ressaltos), optou por 
festejar o apuramento a qualificação à BAL, 
visto que estava assegurada a vitória por 
88-99.

Os “locomotivas” do Chiveve podem dar-
-se por felizes nas escolhas dos seus reforços 
para este torneio, visto que os americanos es-
tiveram a bom nível neste evento, sendo que 
no derradeiro jogo Michael Murray voltou a 
registar um duplo-duplo com 21 pontos e 15 
ressaltos (13 defensivos), enquanto William 
Perry contribuiu com 22 pontos, 4 ressaltos 
e 3 assistências. Helton Ubisse foi outro jo-
gador que esteve a bom nível, anotando 18 
pontos e capturando 4 ressaltos, numa equipa 
que apostou no trabalho árduo para superar o 
défice competitivo, sobretudo em tempos da 
COVID-19. (LANCEMZ) 

Enchimento: O Ferroviário da Beira só não 
chegou a centena de pontos, pois teve oportu-
nidade para tal quando faltavam 20 segundos 
para o fim, porém Ismael Nurmomad, autor 
de um duplo-duplo (14 pontos e 10 ressaltos), 
optou por festejar o apuramento a qualifica-
ção à BAL, visto que estava assegurada a vitó-
ria por 88-99.

Locomotivas da Beira implacáveis no play off



SEGUNDA-FEIRA13 de Setembro de 202122 DOSSIERS & FACTOS

A TERRA E OS HOMENS

Contando histórias atravéz da fografia

Fotos de Albino Mahumana

ALVOS
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“Sou uma eterna romântica” – Rahima

Uma das referências obrigatórias 
quando se fala do género afro 
jazz em Moçambique é Rahima. 
Há mais de 15 anos que a jovem 

cantora desfila em palcos de todas as di-
mensões, e sempre espalhando o amor, até 
porque se considera uma romântica “nata” 
e “eterna”.

Há quem diga que o tratamento que nos é dispen-
sado na infância influencia a nossa personalidade e 
atitudes quando adultos. Rahima é a prova disso. Foi 
sempre mimada pelo pai, e hoje replica o gesto para 
com…a música.

 Nascida na cidade de Maputo, Rahima Ezequiel 
Munjaga entra no mundo da música no longíquo ano 
de 1999. Foi à beira do “fim do mundo” que começou 
a dar vida a uma paixão que sempre existiu no seu ín-
timo, influenciada por Dianne Reeves e Celine Dion, 
ambas cantoras norte-americanas, e pela mítica banda 
moçambicana RM. 

Em tão pouco tempo, já actuava além-fronteiras, o 
que, de certa forma, certifica a sua imensa qualidade. 
Por exemplo, no ano de 2001, fez algumas digressões 
pela Europa, tendo participado em alguns festivais de 
música. Igualmente, passou parte da sua vida na vizi-
nha África do Sul, fazendo música e sempre exaltando 
o amor, que é a sua marca.

 “Falo muito de amor. À semelhança do meu pai, 
sou uma romântica nata, mas o estilo é afro jazz”, re-
vela a cantora, que foi muito influenciada pelo pai, 
igualmente um “romântico nato” e dono de uma gran-
de compilação de discos de vinil com que se deliciava 
em casa.

 
“É bom sair da rotina”

 Apesar de ter o afro jazz como “BI” musical, Rahi-
ma gosta de navegar em outros mares e fazer troca de 
experiência com outros músicos. É uma forma de “sair 
da rotina”, que é boa para experimentar “outras ener-
gias”. Essas experiências ajudam-na a ser uma cantora 
cada vez mais completa, o que ficou demonstrado no 
álbum “Wirapangue”.

 “É um título que amo muito. Esse nome também 
será o título do meu futuro projecto em outras artes, 
cada letra desta palavra tem um significado para mim”, 
conta Rahima, para quem as misturas de ritmos di-
luem a identidade dos artistas e projectam a música 
para outros mundos.

 “Assistimos e ouvimos, hoje em dia, vários ritmos 
musicais misturados com ritmos de outros países, e, 
em algum momento, intitulamos essa mesma música 
‘produto nacional’, o que não está errado, pois aí já en-
tra de acordo com a minha resposta: ‘música não tem 
fronteiras”.

“Tenho outras habilidades”

 Os músicos moçambicanos estão há mais de um 
ano a fazer uma espécie de travessia no deserto, dado 
que os espectáculos, que são a principal fonte de recei-
tas, estão interditos. Rahima assume estar afectada, tal 
como “todos os músicos”, mas não sucumbe, graças a 
outras valências que possui.

 “Tenho outras habilidades que me ajudam a contor-
nar a situação da pandemia”, vincou a fonte.

 De resto, antes da pandemia já era difícil a vida dos 
músicos em Moçambique, por conta das deficiências 
que caracterizam o ambiente musical. Seja como for, 
Rahima prefere ver o lado positivo, que tem que ver 
com o facto de hoje a situação estar muito melhor. 

“Agradeço a Deus pelos momentos que Moçambi-
que está a passar culturalmente. Nós começámos em 
momentos bem difíceis, em que para se assistir a um 
festival, fazer-se um concerto, ter empresas a injectar 
na cultura, em artistas e por aí em diante era difícil. Só 
víamos isso nos Estados Unidos da América, através da 

Rahima

televisão. Hoje tudo mudou”, referiu.
 Para já, o principal desafio que Rahima aponta tem 

que ver com a capitalização da música, através de paga-
mento de direitos autorais, “algo que ainda é muito des-
conhecido no nosso meio, mas esta ferramenta fez com 
que grandes países estivessem culturalmente industria-
lizados e que a música assim como outras manifestações 
culturais humanas estivessem no nível em que estão”.

D&FTexto e fotos: Albino 
Mahumana

“Agradeço a 
Deus pelos mo-
mentos que Mo-

çambique está a passar 
culturalmente. Nós co-
meçámos em momentos 
bem difíceis, em que para 
se assistir a um festival, 
fazer-se um concerto, ter  
empresas a injectar na 
cultura, em artistas e por 
aí em diante era difícil. 
Só víamos isso nos Esta-
dos Unidos da América, 
através da televisão. Hoje, 
tudo mudou”
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INTERNACIONAL
Golpistas anunciam novo 
governo

Os encontros anunciados 
pelos militares na televisão 
pública, são uma “concertação” 
prometidas para traçar 
as linhas mestras de uma 
transição política e formar 
um governo, segundo a AFP. 
Participarão dos encontros 
que serão orientados pelos 
militares dirigidos pelo 
coronel Mamady Doumbouya, 
líderes dos partidos políticos 
e religiosos, da sociedade civil 
bem como as representações 
diplomáticas.

Segundo o comunicado, das 
reuniões que decorrerão até 
sexta-feira, 17, participarão 
ainda os proprietários 
das companhias mineiras 
implantadas na Guiné, 
organizações patronais, lideres 
dos bancos e sindicalistas.

De acordo com o “Jeune 
Afrique”, o golpe de Estado 
fez aumentar o preço do 
alumínio ao seu mais alto 
nível nunca visto há vários 

anos no mercado.
A Guiné é um dos principais 

produtores mundiais do 
bauxite, principal mineiro 
para a produção de alumínio. 
Para o efeito, a junta militar 
no poder assegurou os 
parceiros do país no que 
tange a continuação da 
exploração e o respeito dos 
compromissos assumidos 
por Conakry.

Os militares que 
destituíram o Presidente 
Alpha Condé, anunciaram 
os encontros numa altura 
em que a Cedeao deve 
pronunciar-se, mais uma vez, 
sobre as decisões a tomar 
sobre o golpe.

A organização Oeste 
- africana, depois de 
suspender a Guiné dos seus 
órgãos de decisão, exige um 
“ regresso imediato à ordem 
constitucional”.

Ainda sábado, embora o 
derrube de Alpha Condé 
tenha sido saudado com 
alegria, o Comité militar 
que agora dirige o país 
proibiu qualquer tipo de 
manifestação de apoio, e 
colocou à disposição um 
número verde para denunciar 
qualquer abuso das forças de 
segurança, que nos últimos 
dias são constantemente 
denunciados pelos defensores 
dos direitos humanos.Angop

Os golpistas que 
tomaram do-
mingo último, 
05, o poder na 

Guiné, anunciaram sába-
do, 11, o inicio, a partir 
de terça-feira, 14, uma 
série de encontros visan-
do a formação de um go-
verno.

GARGANTA FUNDA Dossiers
Factos&

Samurais na berlinda
 
Foi tema de destaque esta 

semana a desistência da Federação 
Moçambicana de Basquetebol 
de participar do campeonato 
africano da modalidade. Esta 
decisão que põe as “samurais” 
na berlinda deixou meio mundo 
furioso e deixou as pessoas 
incrédulas. Para alguns fazedores 
da modalidade, esta já é uma 
situação recorrente por parte 
do boss da bola ao cesto, sendo 
que, no passado, os “samurais 
homens” já haviam ficado em 
terra. Garganta acompanhou a 
conferência de imprensa na qual 
o presidente fala de motivos 
desportivos e financeiros como 
causas principais para a não ida 
das nossas guerreiras, sendo que 
até em algum momento foi buscar 
Samora Machel para justificar o 
seu insucesso. Ora bem, presidente 
da FMB, se a vitória se organiza, 
por que o ilustre não organizou a 
vitória? Quem fez a convocatória 
da selecção tardiamente? As 
atletas iam convocar-se e escolher 
um treinador e começar a treinar? 
Iriam andar atrás do campo 
para treinar? Iriam andar atrás 
de parcerias para viabilizar a 
participação da selecção nacional? 
Ou talvez em algum momento 
o ilustre espera que seja a SED a 
fazer isso por si, ou as empresas 
a virem ter consigo? Qual é o seu 
papel afinal, sr. presidente? Quem 
é que deve organizar a vitória? 
Garganta faz eco aos demais, 
ilustre presidente da FMB, se 
não está em condições de pôr 
as selecções a competirem, e na 
verdade é esse o seu trabalho, 
ganha tempo bay!

 
*Gilberto Mendes “always on 

time”
 
Mais uma vez, “Beto”, como é 

conhecido Carlos Gilberto Mendes 

Dossiers
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A verdade acima de tudo e todos

GUINÉ CONACRI
nos meandros do “show bizz”, 
salva o dia. O secretário de Estado 
de Desporto foi peremptório, as 
Samurais vão ao Africano. Grande 
SED! Salvou o dia, e já é habitual 
este acto. Mas será este modelo que 
queremos do desporto? Em que 
“Beto” salva sempre o dia? Claro 
que não. Esse não é um modelo 
sustentável e ideal. O desporto, 
por si só, tem que ser sustentável 
e funcional. Valeu o barulho do 
pessoal do basquetebol, não se 
preocuparam em atirar o mal pelas 
aldeias, foram directo ao alvo, do 
tipo o mal está ali, é aquele ali, é 
normal nesses casos se começar 
a discutir, infra-estruturas, 
formação, dinheiro, mas aqui os 
manos do basquetebol disseram 
directo: ‘o mal está ali, é aquele’. 
É um aprendizado para o futebol, 
modalidade em que, quando se 
está neste tipo de situações, ateia-
se o fogo pelas aldeias, sendo que 
todos sabem qual é o problema. E, 
mais uma vez, no futebol, o mal 
foi atirado desalmadamente para 
todas as aldeias à volta, mas em 
nenhum momento se tocou na 
ferida. Há indivíduos que querem 
a todo o custo vender atletas 
inúteis e, para isso, a selecção 
é o melhor local. Resultado: 
passamos vergonha 30 milhões 
de moçambicanos, porque temos 
uma selecção que não consegue 
fazer um único remate em 180 
minutos, ou melhor, em dois jogos 
consecutivos. O pior é que para 
essas pessoas isto é normal, e estão 
à vontade com esta situação. O 
que se pede é que o SED seja duro 
com os líderes desta federação, tal 
como foi com o “folgadinho” da 
bola ao cesto. Na verdade, estamos 
na presença de dirigentes folgados, 
que estão muito à vontade na 
terra, e o SED, na verdade, passou 
a mão na cabeça do homem de 
Ressano. Oportuna a intervenção 
no basquetebol, mas que tenha a 
coragem de ter a mesma postura 
com os negociantes do futebol.


