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Matola guarda 
marcas do “apartheid”

20 mortos e 25 mil
famílias afectadas

Ano lectivo 
arranca 
amanhã

30DESPORTO

Arranca amanhã o 
ano lectivo em todo o 
país, com o início das 
aulas no ensino geral 
do Sistema Nacional de 
Educação e Educação 
de Adultos. 

O Ministério de 
Educação e Desenvol-
vimento Humano (MI-
NEDH) poderá contar, 
este ano, com um mi-
lhão e trezentos mil 
crianças que entram 
pela primeira vez na 
escola. 

Enquanto decor-
rem as aulas, o pro-
cesso de matrículas, 
sobretudo na primeira 
classe, prossegue por 
forma a abranger todas 
as crianças com idade 
escolar. Fonte do Mi-
nistério de Educação e 
Desenvolvimento Hu-
mano refere que o pro-
cesso de distribuição 
gratuita do livro esco-
lar poderá atrasar, mas 
garante que existe um 
stock do ano passado 
que será usado numa 
primeira fase.

O MINEDH prevê 
adquirir 21.969.180 li-
vros que serão distri-
buídos em todo o país, 
dos quais 16.947.600 
para o ensino mono-
lingue, 4.416.330 para 
o ensino bilingue, 
600.000 de Alfabeti-
zação e Educação de 
Adultos e 5250 trans-
critos no sistema de 
grafia Braille.

De referir que neste 
ano serão contratados 
nove mil novos profes-
sores de vários níveis.

Abusos na 
maternidade

Enquanto ecoam no país vozes de repúdio aos 
actos de violência obstétrica, há ainda mulheres que 
vivem momentos de terror nas maternidades.

São relatos de diferentes formas de violência que 
vão desde maus-tratos, intervenções médicas não 
consentidas, falta de água para a higiene pessoal, 
agressões físicas e verbais, negligência até cobranças 
ilícitas.

Desta vez, o grito de socorro vem das Urgências 
de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Geral de 
Mavalane. 

Quando o 
Maxaquene
foi interdito
na Machava

Leituras sobre Burkina 
Faso, Mali e Sudão
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d  BERNARDO CARLOS

Vinte mortos e 25 mil famílias 
afectadas pela depressão Ana

E
stima-se que pelo me-
nos 20 pessoas tenham 
morrido como conse-
quência das chuvas in-
tensas causadas pela 

passagem da depressão tropi-
cal Ana, nas províncias de Ma-
nica (três), Zambézia (nove), 
Tete (cinco) e Nampula (três). 
Niassa não registou óbitos. 
Segundo Paulo Tomás, porta-
-voz do Instituto Nacional de 
Gestão e Redução do Risco de 
Desastres (INGD), algumas das 
vítimas morreram afogadas e 
outras por desabamento de pa-
redes de casa e queda de postes 
de energia.

Fora isso, 24.930 famílias fo-
ram afectadas pela tempestade. 
Segundo o INGD, a província da 
Zambézia teve maior número de 
famílias afectadas, seguida de 
Nampula e Tete.

Muitas famílias ficaram sem 
abrigo, outras viram a sua pro-
dução agrícola quase engolida 
ou arrastada pelas águas.

Neste momento, as vítimas 
recebem assistência nos cen-
tros de acomodação abertos nas 
províncias da Zambézia, Tete e 
Nampula, onde estão a ser assis-
tidas 10.814 pessoas.

No rol dos estragos provoca-
dos pela tempestade conta-se 

Por volta das 6.00 horas do 
dia 25 de Janeiro corrente, o 
caudal do rio Revúbuè, agressi-
vamente, estava a atingir as suas 
margens concretamente nos 
bairros de Chingodzi, no muni-
cípio da cidade de Tete, e região 
de Capanga, no município da ci-
dade carbonífera de Moatize. 

O rio transportava um grande 
volume de água negra que em 
menos de uma hora galgou áreas 
residenciais e deixou metade da 
Unidade Aeroporto, no bairro 
Chingodzi, totalmente submer-
sa. Os residentes, atrapalhados, 
começaram a retirar alguns dos 
seus pertences para zonas segu-
ras enquanto as casas eram en-
golidas pela água.

Enquanto isso, o Centro de 
Saúde de Quinga encontra-se 
isolado por causa da interrupção 
do acesso. 

SETE PONTES
DEITADAS ABAIXO 

A tempestade tropical Ana 
destruiu sete pontes, três na pro-
víncia da Zambézia, igual núme-
ro em Nampula e uma em Tete.  

No total, foram afectados pouco 
mais de 230 quilómetros de es-
trada, a nível nacional.

Para a reabilitação destas 
infra-estruturas, o Governo vai 
precisar de mais de oito biliões 
de Meticais.

Neste momento, decorrem 
trabalhos de aterro nos aces-
sos das pontes para permitir de 
forma temporária a deslocação 
de pessoas e bens, enquanto se 
aguarda pelas obras de reabilita-

ção definitiva.
Dados da Administração Na-

cional de Estradas (ANE) dão 
conta que foram repostas algu-
mas estradas que se encontravam 
cortadas por causa da destruição 
das pontes, com destaque para 
os troços que ligam os distritos 
de Maganja da Costa/Mocuba, na 
Zambézia, e para a estrada que 
liga entre Muria e Chissua, no 
distrito de Mecanhelas, provín-
cia do Niassa. 

Fúria do Revúbuè causa 
drama humano em Tete

A água ultrapassava a altu-
ra de alerta dos 8,5 metros para 
cerca de 11,3. Troncos pesados 
embateram com força contra os 
pilares da ponte sobre o rio Re-
vúbuè que acabaram por tom-
bar.

Depois da queda de 260 mi-
límetros de chuva em 24 horas 
no Planalto de Angónia – nos 
distritos de Tsangano, Angónia 
e norte de Moatize – na sequên-
cia da depressão, Revúbuè, a 
principal descarga para o grande 
Zambeze, alargou o seu caudal 
para níveis sem precedentes.

Em Fevereiro de 2019, a pon-
te sobre o rio Revúbuè perdeu 
alguns acessórios de apoio aos 
tabuleiros, provocando a deslo-
cação de pilares.

Na altura, o engenheiro Je-

um total de 5136 casas total-
mente destruídas e outras 4999 
inundadas.

Reportam-se ainda 13 unida-
des sanitárias também destruí-
das, das quais nove na província 
da Zambézia, três em Sofala e 
uma em Nampula.

Segundo Paulo Tomás, 543 
salas ficaram destruídas, afec-
tando mais de 46 mil alunos. 

Entretanto, o secretário de 
Estado da província de Manica, 
Edson Macuácua, tranquiliza 
dizendo que o executivo reuniu 
condições alternativas para ga-
rantir o início das aulas.

“Nesta segunda-feira (ama-
nhã) teremos a reunião do Cen-
tro Operativo de Emergência 
para uma avaliação da situação 
global da província. Estamos a 
trabalhar com os parceiros para 
a melhor coordenação nas res-
postas de curto, médio e longos 
prazos”, referiu.

O delegado do INGD, em 
Nampula, Alberto Armando, diz 
que estão em processo de distri-
buição 200 lonas para as escolas 
mais afectadas, numa altura em 
que se trabalha para a aquisição 
de chapas de zinco para a repo-
sição da cobertura das salas.

Garante que o centro de saú-
de de Liupo, um dos afectados, 
tem disponíveis medicamentos 
essenciais para os próximos dois 
meses.
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O 
Primeiro-ministro, 
Carlos Agostinho do 
Rosário, exigiu sexta-
-feira a reposição ur-
gente da transitabi-

lidade em toda a província de 
Nampula, uma das afectadas pela 
depressão tropical Ana.

O governante fez esta exigência 
no fim da sua visita de avaliação e 
monitoria pós-depressão tropical 
Ana nesta província.

A par disso, Carlos Agostinho 
do Rosário reiterou que é preciso 
continuar-se a espalhar a mensa-
gem sobre os desafios que as mu-
danças climáticas impõem.

O governante teceu estas con-
siderações após o balanço, com o 
Comité Operativo de Emergência 
(COE), dos três dias em que tra-
balhou, com a sua equipa, na pro-
víncia de Nampula, que foi a porta 
de entrada, em Moçambique, da 
depressão tropical Ana.

Na actualização de dados, há o 
registo do aumento do número de 
afectados, de 24.275 para 26.096, e 
o Primeiro-ministro considera que 
a situação na província de Nampu-
la não foi tão grave como se temia. 
“Nampula está estável. O nos-
so objectivo principal é salvar 
vidas. Que ninguém morra por 
causa das calamidades. Lamen-
tamos as três mortes ocorridas. 
As situações que tivemos aqui 
não foram tão graves como se 
esperava que fossem”, afirmou. 
Entretanto, o governante apontou 
como tarefas imediatas a reposição 
da transitabilidade e o levanta-
mento das habitações destruídas.

“O grande desafio da pro-
víncia é transitabilidade, a rea-
bertura das vias de acesso nos 
pontos críticos em Larde, Nacala-
-à-Velha e Liupo. Este é o desafio 

Prioridade é reposição
da transitabilidade

– Primeiro-ministro no fim da visita a Nampula, depois da passagem da depressão tropical Ana 

principal, repor as vias de acesso 
e normalizá-las”, determinou. 
Continuando, disse que “espe-
ramos que na próxima semana já 
comece a haver soluções definiti-
vas para que as pessoas circulem, 
passem com os seus produtos e não 
nas condições que vimos ontem 
(quinta-feira) em Liupo”.

Na sessão do COE, o sector de 
Infra-Estruturas partilhou que es-
tima em 70 milhões de Meticais 
o valor necessário para a opera-
ção de reposição da transitabili-
dade nos três pontos críticos que 
sobressaíram com a passagem 
da tempestade pela província. 
De forma recorrente, o Primeiro-
-ministro destacou o tema da 
consciencialização sobre a adap-
tação necessária às mudanças cli-
máticas.

“Outro desafio é a conscien-

cialização sobre a adaptação. De-
vemos continuar a dizer às pes-
soas para que saiam das zonas 
de risco. Esta mensagem temos 
de repeti-la muitas vezes. E não 
só sair agora. Como dissemos, as 
calamidades vieram para ficar. 
Então, sair e fixar-se em zonas 
onde as inundações e ventos for-
tes não as atinjam”, observou. 
Do Rosário considerou ser natural 
que as pessoas mantenham as suas 
áreas de cultivo, nas zonas baixas, 
mas que devem ter lugares seguros 
para se fixarem em definitivo e de-
fendeu os reassentamentos virados 
para o desenvolvimento. 

RIGOR NA 
CONTRATAÇÃO 

O Primeiro-ministro reco-
menda mais rigor na contratação 

de empreiteiros para a execução 
de obras públicas.

O governante teceu estas con-
siderações sexta-feira no final da 
reunião de balanço com o Comité 
Operativo de Emergência (COE), 
na província de Nampula, Norte 
de Moçambique, onde trabalhou 
nos últimos dias, na monitoria e 
avaliação dos estragos provocados 
pela passagem da depressão tro-
pical Ana.

Carlos do Rosário mostrou-se 
ainda mais preocupado após visi-
tar o distrito de Larde, onde cons-
tatou que muitas obras pagas pelo 
Estado e de construção recente 
são pouco resistentes, degradam-
-se rapidamente e são vulnerá-
veis perante a menor alteração do 
tempo.

“Em construções do Estado er-
guidas há pouco tempo, as chapas 

remias Mazoyo, da Ad-
ministração Nacional de 
Estradas, afirmou que o 

trabalho acabado de executar na 
ponte era de grande qualidade 
dotando-a de maior segurança 
para próximos embates da natu-
reza.

Por ironia do destino, volvi-
dos cerca de 16 meses após a sua 
reabertura ao trânsito, a infra-
-estrutura não resistiu à fúria da 
água. Foram arrancados de raiz 
quatro pilares que asseguravam 
os tabuleiros, exactamente os 
mesmos que sofreram nas cheias 
de Fevereiro de 2019. 

Entretanto, o director geral 
da Administração Regional das 
Águas do Centro (ARA-Centro 
IP), Custódio Vicente, afirmou 

que, devido aos volumes inco-
muns de água neste rio, algo 
deve ser feito, nomeadamente 
transferir as pessoas para zonas 
mais seguras.

Para além de deslocar cerca 
de 1600 pessoas dos distritos de 
Tsangano, Moatize e cidade de 
Tete, as chuvas da última sema-
na inundaram áreas  de produção 
agrícola.  

MANTIMENTOS 
PARA DESLOCADOS

A delegada do Instituto de 
Gestão e Redução do Risco de 
Desastres (INGD) em Tete, Tere-
sa Jeque, afirmou que  há poucos 
produtos alimentares para assis-

tência às vítimas concentradas 
nos três centros de acomodação 
instalados nas cidades de Tete e 
Moatize que acolhem cerca de 
290 famílias.

“Nestas duas cidades, já regis-
támos cerca de 1400 pessoas que 
já estão acomodadas e a recebe-
rem assistência em tendas, man-
tas e continuamos a apelar à so-
lidariedade ”, disse Teresa Jeque.

Neste momento, estão a ser 
criadas condições básicas nos 
centros de acomodação como 
abertura de posto de saúde,  
montagem de tendas, latrinas 
e sistemas de fornecimento de 
água.  A delegação do INGD de 
Tete necessita de cerca de 250 
toneladas de alimentos para mais 
de 12 mil afectados.

voam, as paredes caem. Estamos 
a gastar o dinheiro para fazermos 
sempre as mesmas coisas, então 
a recomendação que deixamos 
é maior fiscalização das obras do 
Estado”, afirmou.

O Primeiro-ministro quer, 
por isso, melhor critério na con-
tratação de empreiteiros que 
participam nos concursos para 
a construção de infra-estruturas 
do Estado, numa altura em que 
se está em permanente concen-
tração devido às mudanças cli-
máticas.

“Temos de fazer mais fisca-
lização, vermos de facto quem 
são os empreiteiros que ganham 
concursos e como é que eles 
constroem as casas, porque es-
tamos numa situação de emer-
gência permanente. É certo que 
lançamos concursos, mas quem 
ganha deve construir infra-es-
truturas resilientes, temos de ser 
muito exigentes quanto a isso”, 
salientou. Na mesma linha, Car-
los Agostinho do Rosário entende 
que o desafio da construção re-
siliente deve ser apropriado pela 
comunidade.

“É um desafio também no 
âmbito da habitação, construção 
resiliente. Vimos no distrito de 
Larde construções muito vulne-
ráveis que nem sequer precisam 
de tempestade para caírem. Va-
mos criar o hábito de construir 
diferente”, insistiu. No rescaldo 
da passagem da depressão tropi-
cal Ana pela província de Nam-
pula, os dados oficiais mais re-
centes mantêm em três o número 
de óbitos, 30 feridos e 26.096 
pessoas afectadas, o correspon-
dente a 5504 famílias.

Quanto a casas de habitação 
há o registo da destruição parcial 
de 4578 e 1300 totalmente des-
truídas.

Salientar que na província de 
Tete a depressão tropical matou 
5 pessoas, dentre elas, o admi-
nistrador do distrito de Tete, 
Tiago José Maria Mandere, além 
da destruição total de duas uni-

dades sanitárias, 18 salas de aula, 
20 postes de transporte de ener-
gia eléctrica, 16 quadros de furos 
de captação de água. Igualmente 
deixou submersas 76 casas e da-
nificou outras 1720 residências.
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É preciso continuar a clarificar as competências dos órgãos
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Descentralização simplificou
gestão administrativa

D
epois da opinião dos prin-
cipais actores do processo 
de governação descen-
tralizada – secretários de 
Estado e governadores 

provinciais –, domingo traz esta 
semana o ponto de vista de Eduar-
do Chiziane, especialista em Admi-
nistração Pública. 

Na entrevista concedida, o ju-
rista e docente universitário con-
sidera que a governação descen-
tralizada, em vigor no país há dois 
anos, trouxe ganhos significativos, 
embora haja necessidade de cons-
tantes melhorias da legislação so-
bre a matéria.

As vantagens deste processo 
reflectem-se sob o ponto de vis-
ta político, económico e social, 
na medida em que, “por um lado, 
permitiu a criação de espaços para a 
participação dos cidadãos na esco-
lha das suas lideranças e, por outro, 
contribuiu para a aproximação dos 
serviços públicos aos cidadãos”.

Entende que de há dois anos 
a esta parte a população passou a 
participar directamente na gover-
nação, com os órgãos governativos 
mais próximos de si. “Nestes dois 
anos concretizámos um princípio 
constitucional da simplificação 
de procedimentos em matérias de 
gestão administrativa, por exem-
plo, aproximámos cada vez mais 
serviços básicos como Saúde e 
Educação à população”.   

Para Chiziane, a descentraliza-
ção permitiu igualmente a repre-
sentação de interesses partidários 
distintos nas instituições de toma-
da de decisão a nível local, confi-
gurando-se como um mecanismo 
fundamental de negociação, parti-
lha do poder e pacificação da socie-

dade no período pós-conflitos.
Explicou que os órgãos de go-

vernação descentralizada, desig-
nadamente, governador provincial 
e o secretário de  Estado têm estado 
a interagir com a população.

“Entretanto, as assembleias 
provinciais e municipais é que se 
fazem sentir na procura de soluções 
para os problemas da população, 
pois estas conhecem efectivamen-
te as suas preocupações”.

Ainda segundo Chiziane, no 
novo modelo de governação ve-
rifica-se um debate aberto relati-
vamente aos pilares do interesse 
público com o envolvimento das 
próprias comunidades.

Disse que, não obstante as di-
ficuldades de vária ordem, entre 
elas, a exiguidade de fundos, os 
órgãos foram instalados em todo o 
território nacional e funcionam em 
pleno.

CONTINUAR 
A CLARIFICAR
AS COMPETÊNCIAS

Um dos constrangimentos que 
se foram verificando na implemen-
tação deste modelo é o aparente 
conflito de competências entre o 
governador provincial e o secretá-
rio de Estado.

Sobre este assunto, Eduardo 
Chiziane considera pertinente a 
revisão da lei que introduziu a go-
vernação descentralizada de modo 
a clarificar as tarefas de cada um 
dos órgãos descentralizados, res-
peitando o consagrado constitu-
cionalmente e nas leis ordinárias.

Segundo explicou, o secretário 
de Estado tem de se preocupar em 
zelar pelas funções ligadas à sobe-

rania, deixando as competências 
de natureza administrativa com o 
governador provincial. “Estou a 
falar, por exemplo, de matérias não 
descentralizadas como são os casos 
de minas e petróleo que são recur-
sos estratégicos para o país”.

No seu entender, o governador 
está bem posicionado para resolver 
os problemas do povo, “até porque 
foi eleito e a ele se deve exigir con-
tas em caso do incumprimento das 
promessas eleitorais”.

DESCONCENTRAÇÃO 

Outro aspecto que precisa de ser 
melhorado é a desconcentração.

No seu entender, não faz senti-
do que alguns dirigentes sejam no-
meados a nível central para traba-
lharem nos postos administrativos 
e distritos.

“É que os processos levam mui-
to tempo e a população não pode 
ficar desprovida de serviços bási-
cos, nomeadamente, saúde e edu-
cação”.

Entende que a figura do se-
cretário de Estado na província é 
a extensão do centralismo polí-
tico chegando a ser uma espécie 
de contrapoder do governador 
provincial eleito, “assumindo-se 
como um mecanismo de esvazia-
mento da sua governação”.

CONSOLIDAR A LEI

Eduardo Chiziane falou também 
da necessidade de consolidação da 
própria lei que introduziu este mo-
delo de governação, assim como da 
competição entre partidos políti-
cos.

Segundo defendeu, em demo-

cracia não é benéfico haver partido 
bastante forte e outros fracos e, no 
caso específico, o partido no poder 
é que tem estado a trabalhar para 
governar, enquanto os outros vêem 
a “caravana passar” e só aparecem 
em períodos eleitorais.

“Não cabe à Frelimo definir me-
canismos para que a oposição as-
cenda ao poder, mas é preciso ha-
ver um certo equilíbrio, o que passa 
pela institucionalização de alguns 
direitos, entre eles, o estatuto de 
partidos de oposição “, disse Chi-
ziane.

Recordou que na lei dos partido 
políticos não está clara a questão 
relativa ao estatuto da oposição, 
através do qual as formações polí-
ticas podiam ter alguns direitos e 
deveres. “Na descentralização tem 
de haver interactividade e isso pas-
sa pelo cumprimento da legislação 
onde os actores políticos devem 
desempenhar convenientemente o 
seu papel”. 

Anotou que, através do meca-
nismo referido acima, a oposição 
poderá ser consultada em maté-
rias de governação, “mas tem de 
se organizar, isto é, ter uma espé-
cie de ‘ministros-sombras’ para 
se pronunciarem sempre que for 
possível, como, por exemplo, na 
presente época chuvosa, acompa-
nhada de ciclones nas regiões cen-
tro e norte”.

Sugeriu que, para além dos me-
canismos formais, é preciso po-
tenciar o diálogo informal com os 
diferentes segmentos da sociedade 
moçambicana.

Reconheceu, no entanto, que 
o actual Chefe de Estado tem feito 
a sua parte e sempre que possível 
ausculta os vários actores em ma-
térias de governação. “O Presiden-
te é muito aberto e inclusivo e pro-
va disso é a inclusão no Conselho 
do Estado de membros da oposição 
de modo a que possam dar o seu 
contributo para o bem do país”.

Os municípios de Cantanhede (Re-
pública de Portugal) e de Quelimane 
(Moçambique) estão a estudar a pos-
sibilidade de cooperação em domí-
nios como ordenamento territorial, 
urbanismo, ambiente, protecção civil, 
educação, cultura e saúde. Com efeito, 
os dois presidentes reuniram-se sema-
na passada naquele país europeu para 
identificar as possíveis áreas.

Segundo a presidente do município 
de Cantanhede, Helena Teodósio, que 

manteve encontro com o presidente 
do município de Quelimane, Manuel 
Araújo, a cooperação poderá incidir nos 
domínios do ordenamento do territó-
rio, urbanismo, ambiente, protecção 
civil, gestão autárquica, entre outras 
áreas.

Uma nota de Imprensa enviada à Co-
municação Social refere que na mesa 
das discussões esteve em debate a pos-
sibilidade de formalização de um pro-
tocolo para esse efeito, documento que 

visa regular as actividades a desenvol-
ver pelas partes.

Nesse sentido, segundo a mesma, 
outras acções conjuntas vão ser desen-
cadeadas para a formação e capacitação 
de quadros do município de Quelima-
ne, incluindo a realização de estágios 
profissionais de estudantes ou de jo-
vens em início de actividade laboral.

Entretanto, Manuel de Araújo tam-
bém se encontrou com o presidente da 
Fundação para os Estudos e Formação 

nas Autarquias Locais, João Moura, com 
quem abordou o aprofundamento da 
cooperação desta entidade na formação 
de técnicos da autarquia que dirige.

O autarca moçambicano reuniu-se 
ainda com o Conselho de Administra-
ção da empresa municipal de Desen-
volvimento Económico Social de Can-
tanhede (Inova), para abordar questões 
relacionadas com o ambiente, abasteci-
mento de água, saneamento e recicla-
gem e tratamento de resíduos sólidos.

Municípios de Cantanhede e Quelimane 
avaliam possibilidades de cooperação
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SOBE
COSTA DO SOL 

A equipa feminina do Costa do 
Sol sagrou-se campeã do Campeo-
nato de Basquetebol da cidade de 
Maputo em seniores, ao derrotar o 
Ferroviário “A” por 81-59, no jogo 
realizado sexta-feira na Pavilhão da 
Universidade Eduardo Mondlane.  

A escritora moçambicana Matil-
de Chabana lançou última quinta-
-feira o seu livro de estreia, deno-
minada “O Perfume do Pecado”, 
uma obra de poesia que tem a mu-
lher como tema principal, por ser 
considerada detentora de várias 
respostas para os mistérios da hu-
manidade por si gerida. 

O estudante moçambicano 
Adelino Luís é o vencedor do con-
curso de crónicas realizado por 
ocasião da primeira feira do livro da 
Beira, edição 2021. Ele concorreu 
com o texto “Maratona para o Pre-
cipício”, um relato sobre o drama 
da seca.

O músico Deltino Guerreiro 
lançou, sexta-feira passada, na 
Fundação Fernando Leite Couto, 
cidade de Maputo, o seu segun-
do álbum de originais, intitulado 
“Rokotxi”. O  trabalho discográfico 
de oito faixas conta com a colabo-
ração de nomes como Assa Matusse 
e Azagaia.

MATILDE CHABANA

ADELINO LUÍS

DELTINO GUERREIRO

Um total de 1744 personali-
dades será galardoado em todo o 
território nacional à luz da lei nú-
mero 10/2011, de 13 de Julho, Lei 
de Títulos Honoríficos e Conde-
corações, por ocasião das celebra-
ções, na próxima quinta-feira, do 
dia 3 de Fevereiro, Dia dos Heróis 
moçambicanos, segundo apurou 
o domingo de fonte ligada à organi-
zação do evento. Este ano, as ce-
rimónias centrais terão lugar em 
Cabo Delgado, mas com réplicas 
noutras províncias do país.

Estas homenagens serão feitas 
em consonância com a lei sobre 
a matéria, a qual regula o proces-
so de distinção a personalidades 
cujos feitos se evidenciam nas di-
versas áreas do desenvolvimento 
social, político, económico, aca-

démico-científico e cultural  de 
Moçambique.

Segundo a lei dos Títulos Ho-
noríficos e Condecorações são 
susceptíveis de receber o reco-
nhecimento pessoas físicas e ins-
tituições que se destacaram na 
luta de libertação nacional, defesa 
da independência, soberania e in-
tegridade territorial e edificação 
de uma sociedade de justiça.

Igualmente são elegíveis pes-
soas que trabalharam para a cria-
ção do bem-estar material e espi-
ritual e melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos, consolidação 
da unidade nacional, reforço e de-
senvolvimento das forças de defe-
sa e segurança.

A lei estipula os seguintes Títu-
los Honoríficos e Condecorações: 

Herói da República de Moçambi-
que, que visa valorizar as acções 
desenvolvidas em prol da liberta-
ção do povo moçambicano, cria-
ção de um clima de paz e desen-
volvimento económico e social.

O outro Título Honorífico de-
nomina-se Cidadão Honorífico da 
República de Moçambique, que é 
atribuído a cidadãos estrangeiros 
em reconhecimento de méritos 
excepcionais revelados no pro-
cesso de libertação nacional, pro-
moção da paz e concórdia entre 
povos. A seguir temos as Ordens, 
que visam distinguir os feitos dos 
moçambicanos e não só. Subdivi-
de-se em “Ordem Eduardo Mon-
dlane”; “Ordem Samora Machel”; 
“Ordem 25 de Junho”, “Ordem 
Militar 25 de Setembro”; “Ordem 

4 de Outubro” e “Ordem de Ami-
zade e Paz”.

A Ordem “Eduardo Chivambo 
Mondlane” é a mais alta conde-
coração na República de Moçam-
bique e foi criada com o objectivo 
de valorizar os actos e sacrifícios 
extraordinários consentidos na 
luta pela unidade nacional e liber-
tação económica, social e cultural, 
do colonialismo e do racismo, pela 
paz, amizade, solidariedade e pro-
gresso da humanidade.

A Ordem “Samora Moisés 
Machel” foi estabelecida com o 
objectivo de valorizar os actos ex-
cepcionais de coragem, sacrifício, 
solidariedade, empenho pessoal, 
na edificação e fortalecimento do 
Estado. Esta pode ser de primeiro, 
segundo e terceiro graus.

Mais de 1700 personalidades 
condecoradas a 3 de Fevereiro

O
s presidentes de Mo-
çambique, Filipe 
Nyusi, e da Tanzânia, 
Samia Sulu Hassan, 
consideram perti-

nente a adopção de outras for-
mas do combate ao terrorismo, 
como, por exemplo, o recurso à 
tecnologia. 

Para o efeito, os dois estadis-
tas instruíram as chefias milita-
res a organizarem brevemente 
um encontro onde o assunto 
terá de ser abordado com pro-
fundidade.

Os dois países decidiram 
sexta-feira traçar uma nova es-
tratégia bilateral para reforçar e 
intensificar o combate ao ter-
rorismo na província de Cabo 
Delgado, que constitui também 
ameaça ao Estado vizinho, na 
fronteira com o rio Rovuma.

A informação foi tornada 
pública em conferência de Im-
prensa havida na baía de Pem-
ba, no final das conversações 
entre os dois estadistas, onde 
a questão da luta contra o ter-
rorismo esteve no centro das 
atenções.

Segundo o Chefe do Estado 
moçambicano, o inimigo acha 
que está a se aperfeiçoar tec-
nicamente ou usa a media para 
manipular os cidadãos, quer na 
zona de conflito, quer em ou-
tras regiões, “daí que remete-
mos a discussão da abordagem 
tecnológica nesta luta às chefias 
das forças de defesa e segurança 
dos dois países que dentro de 

Moçambique e Tanzânia
vão recorrer à tecnologia  

dias vão se reunir para aprimora-
rem a abordagem”.

Para Filipe Nyusi, o reforço da 
cooperação bilateral em matérias 
de defesa e segurança foi um dos 
temas dominantes nas conversa-
ções. “Somos dois países vizinhos 
e irmãos, mas também a Tanzânia 
está integrada na Missão Militar da 
Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SAMIM) que, em 
parceria com o Ruanda, apoia as 
Forças de Defesa e Segurança (FDS) 
no combate aos terroristas. Temos 
interesses comuns, partilhamos a 
mesma fronteira, pelo que esta-

mos mais interessados em abordar 
o terrorismo com mais dedicação”.

Para além da paz e segurança, 
Filipe Nyusi esclareceu que no en-
contro foi abordada a necessidade 
do reforço das relações bilaterais, 
de cooperação, “daí que passamos 
em revista os vários protocolos as-
sinados entre os dois Estados”.

Por seu turno, a estadista tanza-
niana, Samia Sulu Hassan, referiu 
que, para além de partilhar uma 
fronteira comum, os dois países 
têm relações tradicionais de ir-
mandade que remontam desde o 
tempo colonial, pelo que os desa-

fios actuais devem ser encarados 
mutuamente. 

Acrescentou que, no fim do en-
contro, os dois países saíram com as 
relações mais reforçadas, sobretudo 
para a implementação de iniciativas 
de promoção do desenvolvimento, 
paz e segurança. 

De referir que a Presidente da 
República da Tanzânia é a terceira a 
visitar a província de Cabo Delgado, 
depois dos presidentes da Repúbli-
ca do Botswana e da República do 
Ruanda que igualmente têm as suas 
tropas a combater os terroristas em 
Cabo Delgado.
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AMANHÃ NA TENDA DA BO 

Victor Borges esclarece 
contornos da EMATUM 

O 
antigo ministro das 
Pescas Victor Borges é 
declarante de destaque 
que deverá ser ouvido 
amanhã na 6.ª Secção 

do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo, numa audiência há mui-
to aguardada e que poderá des-
nudar vários aspectos relativos à 
constituição e o funcionamento da 
Empresa Moçambicana de Atum 
(EMATUM).

Victor Borges foi citado pe-
los réus Cipriano Mutota e Teófilo 
Nhangumele ainda nos primeiros 
instantes do julgamento do “Caso 
das Dívidas Ocultas”, como quem 
torceu o nariz ao saber da preten-
são de se criar uma empresa na-
cional que se dedicasse à pesca, 
processamento e comercialização 
de atum.

Segundo estes réus, o então 
ministro das Pescas terá dito que, 
apesar de a costa moçambicana ser 
extensa e rica em recursos mari-
nhos, não tinha potencial de atum 
em quantidade e qualidade para 
pretender estabelecer um negócio 
deste quilate.

Por essas alturas, Teófilo Nhan-
gumele percorria vários ministé-
rios e instituições relevantes para 
esboçar o projecto de protecção da 
Zona Económica Exclusiva de Mo-
çambique (ZEEM) que deu origem 
à criação das empresas ProÍndicus, 
EMATUM e MAM.

Para dar peso às suas afirma-
ções, segundo as quais o ex-mi-
nistro “votou contra” a criação da 
EMATUM, e sustentar a ideia de 
que ele é que desenhou o projec-
to de protecção da ZEEM, Teófilo 
disse em tribunal que até o nome 
ProÍndicus foi fruto da sua hábil e 
fértil imaginação.

Enquanto era ouvido, Nhangu-
mele frisou que no projecto dese-
nhado por si não estavam incluídas 
a EMATUM e MAM, e sublinhou 
que o investimento que o país de-
veria fazer não passaria de 300 mi-
lhões de dólares e este valor cobria 
a aquisição de drones militares, 
embarcações rápidas de vigilância, 
intercepção e de ataque, acesso à 
informação por satélite, aeronaves, 
entre outros.

Nestes 300 milhões de dólares, 
o agora réu Nhangumele mandou 
que o vendedor de todos aqueles 
meios, Jean Boustany, da Privin-
vest, acrescentasse na factura a 
quantia de “50 milhões de gali-
nhas”, referindo-se a 50 milhões 

de dólares, que corresponderiam a 
um “sucess fee”, o mesmo que taxa 
de sucesso.

Este “sucess fee” viria a ser re-
partido entre ele e os co-réus Bruno 
Langa a Ndambi Guebuza por estes 
terem oferecido uma acessoria à 
Privinvest no encaminhamento 
do expediente afim ao gabinete do 

pai de Ndambi Nguebuza, que era 
Presidente da República à data dos 
factos.

Recorde-se que Nhangumele, 
que foi o pivot do desenho do pro-
jecto, recebeu nove milhões e qui-
nhentos mil dólares; Bruno Langa, 
o mesmo valor por ter assegurado 

a aproximação de Nhangumele a 
Ndambi; e este último, 33 milhões 
de dólares por ter encaminhado o 
expediente ao seu pai.

Destes 33 milhões de dólares, 
Ndambi deveria ceder uma certa 
quantia a Cipriano Mutota, mas 
aquele recusou-se redondamente 
gerando-se um clima de poucos 

amigos entre eles, sendo que o as-
sunto viria a ser “sanado” por Jean 
Boustany, que desembolsou um 
milhão de dólares para dar a Mu-
tota, ficando Ndambi com o maior 
quinhão do “sucess fee”.

Nhangumele e seu amigo Ci-
priano Mutota disseram que, até 

Victor Borges

à data em que foram afastados do 
projecto de protecção da ZEEM, 
nada indicava que se poderia criar 
uma empresa destinada à pesca de 
atum e enfatizaram que ficaram 
boquiabertos quando souberam 
que, para além desta, foi criada 
uma outra para a manutenção dos 
meios da ProÍndicus.

Pior do que isso, afirmaram que 
lhes caiu o queixo quando toma-
ram conhecimento de que o seu 
projecto já tinha um custo superior 
a dois biliões de dólares porque, até 
onde eles intervieram, e estava de 
bom tamanho, aquele projecto não 
poderia ultrapassar os 400 milhões 
de dólares, mesmo incluindo mais 
alguns milhões de “galinhas” e ou-
tros “sucess fee”.

Outras questões que deverão 
ser colocadas a Victor Borges es-
tarão relacionadas com as embar-
cações que foram fornecidas, pois 
estavam despidas de um conjunto 
de apetrechos essenciais para o al-
cance dos objectivos pretendidos, 
como por exemplo a falta de artes 
de pesca, sistemas de frio, meios de 
comunicação, entre outros.

Para além disso, o país não dis-
punha de marinheiros treinados 
para este tipo de pesca e, mais 
grave, não havia iscas em territó-
rio nacional para aquele fim. Por 
consequência, a empresa teve de 

contratar mão-de-obra estrangei-
ra, com todos os custos inerentes, 
e importar iscas, o que tornava a 
faina mais cara e inviável.

ALÍVIO DE ÂNGELA LEÃO

A semana que findou foi mar-
cada pela recolha de depoimentos 
de vários declarantes que se rela-
cionaram com a ré Ângela Leão na 
época em que esta geria perto de 10 
milhões de dólares encaminhados 
a si pela Privinvest no âmbito da 
contratação das dívidas não decla-
radas.

Todos os declarantes prestaram 
serviços diversos da área imobi-
liária e os seus pagamentos foram 
feitos em numerário, tal como 
aconteceu com Carlos Pedro Ma-
late, dono da empresa HidroFarm 
Construções Moçambique, que re-
cebeu 1,6 milhão de dólares pagos 
pela ré Ângela Leão, através do seu 
“caixa”, Fabião Mabunda, mas a 
maior parte deste dinheiro foi dado 
em numerário.

Dias antes, o tribunal tinha ou-
vido a declarante Italma Pereira e 
seu marido, Alexandre Ferreira, 
da empresa Arktek, os quais tam-
bém receberam avultadas somas 
em “dinheiro vivo” e pago através 
do réu Fabião Mabunda, facto que 
os deixou com uma pulga atrás da 
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Carlos MalateElcy Cabyl Eugénia Mapanzene

orelha dada a anormalidade do 
gesto.

É que, para além de ser muito 
dinheiro a ser pago daquela forma, 
também sabia a estranho receber o 
salário a partir de alguém a quem 
a Arktek devia fiscalizar e isso fez 
com que as relações entre todos 
eles azedassem a ponto de romper.

O que Ângela Leão esperava que 
fosse acontecer em tribunal é que 
todos os declarantes que tinham 
conexão com o seu caso “bates-
sem com a língua nos dentes” e 
descrevessem como foi a relação 
de trabalho com ela. Porém, todos 
optaram por ficar pelo essencial 
e deixar os pormenores para bom 
entendedor.

Dados colhidos no recinto do 
Estabelecimento Penitenciário 
Especial de Máxima Segurança da 
Machava, vulgo BO, indicam que 
terá sido pelo excessivo receio de 
ver a sua conduta exposta em jul-
gamento que Ângela Leão fez o 
melhor que pôde para evitar que o 
tribunal ouvisse aqueles declaran-
tes. 

EX-ESPOSA
DE GREGÓRIO PAGA 
CASA PARA ACTUAL 
ESPOSA

Eugénia Mapandzene foi esposa 
de Gregório Leão, com quem este-

Defesa de Mutota 
volta a requer liberdade

Desfile de declarantes 
com valor

Julgamento só
na segunda e sexta-feira

O advogado de defesa do réu Cipriano Mutota, Ro-
drigo Rocha, submeteu à 6.ª Secção do Tribunal Ju-
dicial da Cidade de Maputo mais um requerimento a 
solicitar a soltura do seu constituinte para que possa 
responder ao processo em liberdade, facto que deverá 
merecer uma resposta do juiz da causa em breve. 

O juiz Efigénio Baptista disse que se trata de um caso 
recorrente em que aquele advogado submete aquele 
tipo de requerimento e, sempre que pode, este advo-
gado aborda o juiz pessoalmente a pedir a liberdade do 
seu constituinte. Em jeito de resposta, o juiz disse que o 
tribunal irá imprimir o despacho para notificar a defesa 
sobre a decisão do tribunal.

O tribunal continua a fazer o exercício de 
audição dos declarantes com a finalidade de 
colher elementos que permitam provar o grau 
de envolvimento dos réus e, sobretudo, a for-
ma como o dinheiro das dívidas foi usado.

Foi nesta senda que declarantes como Elcy 
Venichand, que simplesmente arrendou uma 
casa da ré Ângela Leão, foi chamada para con-
firmar esse facto que parece mesquinho, mas 
que é carregado de bastante valor de prova.

Por exemplo, Elcy disse que, apesar de não 
conhecer a ré em causa pessoalmente, tem a 
certeza de que a casa pertencia àquela porque 
tinha o contracto celebrado com ela e porque 
depositava os valores numa conta titulada pela 
mesma. “No meu caso, o valor da renda mensal 
era de 160 mil Meticais e paguei 460 mil Me-
ticais correspondentes aos primeiros três me-
ses”, disse.

Outra declarante que foi chamada para con-
firmar um facto aparentemente de pequena 
monta foi Glória Simione, representante da 
empresa Mercury Comercial, ligada à empre-
sa Visabeira, que disse ter vendido material de 
construção diverso à ré Ângela Leão, mas su-
blinhou que quem pagava as facturas era Fa-
bião Mabunda.

O juiz Efigénio Baptista decidiu reajustar o 
calendário de audiências de julgamento da se-
mana que hoje inicia marcando-as para ama-
nhã, segunda-feira, dia 31 de Janeiro, e para a 
sexta-feira, dia 4 de Fevereiro.

Desta forma, o juiz pretende permitir que os 
advogados participem na cerimónia de Aber-
tura do Ano Judicial, que deverá acontecer na 
terça-feira, dia 1 de Fevereiro, e a celebrem o 
dia dos Heróis Moçambicanos, que se assinala 
a 3 de Fevereiro, próxima quinta-feira.

ve casada e teve duas filhas. No dia 
em que foi ouvida como declaran-
te, contou que tomou a decisão de 
vender uma das casas da família, 
localizada no bairro da Coop, para 
adquirir uma outra situada na zona 
da Polana, área mais nobre de Ma-
puto, que era vendida pela empre-
sa CIMAC.

Pela venda desta casa, Eugénia 
disse ter recebido 250 mil dólares e 
teve a iniciativa de trocar este valor 
para Meticais e, para ter um ganho 
maior, contactou o réu Khessau-
jee, a quem ela trata por Baba, para 
este identificar alguém capaz de 
oferecer um câmbio compensa-
dor, uma vez que o câmbio oficial 
estava fixado em 37 Meticais, o que 
perfazia nove milhões e 250 mil 
Meticais.

Descreve que Khessaujee, o 
Baba, sugeriu que esta enviasse o 
valor para a empresa HydroFarm, 
de Carlos Pedro Malate, que se ofe-
recia a pagar 38 Meticais por dólar, 
o que lhe garantia o contravalor de 
nove milhões e 500 mil Meticais.

Com efeito, Eugénia envia o 
valor para a HydroFarm e fornece 
a esta empresa os dados bancários 
da CIMAC que confirma a recepção 
dos nove milhões e 250 mil Meti-
cais que correspondiam a uma das 
prestações que a declarante deve-
ria pagar.

O que Eugénia diz causar-

-lhe estranheza e ter dificuldades 
de discernir é o facto de o valor 
de nove milhões e 250 mil Meti-
cais ter sido pago por Fabião Ma-
bunda através de uma das con-
tas da sua empresa denominada 
M.Moçambique Construções.

Outro facto que deixou Eugénia 
perplexa foi o facto de a Hydro-
Farm ter usado os mesmos 250 mil 
dólares pagos por Eugénia para o 

pagamento de uma casa no inte-
resse da ré Ângela Leão que depois 
beneficiou de uma escritura públi-
ca em nome de Mbanda Henning, 
irmã de Ângela, supostamente 
para a defesa dos interesses do filho 
menor da ré Ângela.

“Este assunto até hoje me faz 
confusão. O que sei é que fiz a 
transferência do valor em dólares 
para que o contravalor em Meti-
cais fosse canalizado à CIMAC. Por 
isso prefiro não tecer comentários 
sobre isso porque desconheço”, 
disse Eugénia. O juiz Efigénio Bap-
tista elogiou a declarante Eugénia 
Mapandzene pelo facto de esta ter 
comparecido de forma voluntá-
ria junto do juiz de instrução pre-
paratória e também na instrução 
contraditória apresentando vários 
documentos comprovativos. 

Na sua audição como decla-
rante, Eugénia também disse estar 
disposta a apresentar mais docu-

mentos, como cópias de cheques 
e correspondência electrónica que 
poderão ajudar a demonstrar como 
adquiriu os imóveis na sua posse.

Quem mergulhou em aflição 
durante o interrogatório foi justa-
mente o declarante Carlos Pedro 
Malate, que não conseguiu explicar 
para onde encaminhou o dinheiro 
da casa que a sua empresa, Hydro-
Farm, vendeu à ré Ângela Leão no 
valor de um milhão e 600 mil dó-
lares. 

É que deste valor Malate recebeu 
um milhão e 450 mil dólares em 
numerário e declarou que não co-
locou este vistoso valor no sistema 
financeiro formal porque recebeu 
em várias tranches que variavam 
de 50 a 150 mil dólares e também 
porque o aplicou na compra de ma-
terial de trabalho, com destaque 
para cimento, areia, pedra e ainda 
para o pagamento de mão-de-obra 
sazonal.
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Reforço da corrente
anti-terrorista

A Presidente da Tanzânia, Samia 
Sulu Hassan, visitou, sexta-feira, Mo-
çambique  e escolheu precisamente 
Cabo Delgado.

Nada mais sintomático. A Tanzânia 
enviou tropas para aquela província 
no quadro da força-tarefa da SADC 
que combate o terrorismo. 

Nas conversações havidas em Pem-
ba, capital provincial de Cabo Del-
gado, o combate ao terrorismo foi o 
tema de fundo. Moçambique e Tan-
zânia estreitaram a cooperação neste 
domínio. Trata-se de países vizinhos, 
cuja fronteira, pelo rio Rovuma, deve 
ser vigiada por ambos na geopolítica e 
geoestratégia de combate conjunto a 
este mal.

Ou seja: o terrorismo em Moçambi-
que deve ser visto como séria ameaça 
à Tanzânia e para os restantes países 
vizinhos. 

Saudamos esta visita no espírito 
de uma cooperação que se pretende 
pragmática e inserida num quadro co-
mum que comanda operações que vi-
sam a segurança e a paz regionais.

A história ensina-nos que a Tanzâ-
nia foi e é um país irmão. Aquele país 
travou connosco uma luta comum 
contra a tirania, contra o colonialismo 
e apartheid.

Lutando em Cabo Delgado contra 
o terrorismo, a Tanzânia mostra-nos 
que esteve connosco e está connosco 
nos momentos bons e maus, do mes-
mo modo que Moçambique também 
esteve na Tanzânia em circunstâncias 
semelhantes. 

O acto de renovar votos em torno de 
uma cooperação cimentada com san-
gue e sacrifício nada mais revela que o 
prolongamento natural de um vínculo 
que povos de ambos os países exibem 
com orgulho nas vertentes política, 
económica e cultural. 

Aliás, aquele país foi um dos pri-
meiros a decidir pelo envio de tropas 
para integrarem a Missão Militar da 
Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SAMIM).

Se havia zonas de penumbra na 
abordagem do terrorismo, esta visita 
mostra até que ponto o compromisso 
activo de estados-irmãos pode superar 
medos, indefinições e até boatos. 

A visita da estadista mostra que a 
Tanzânia está connosco na luta que 
travamos contra os terroristas e foi ao 
encontro de um importante adágio 
popular que sentencia: “quando a casa 
do vizinho está a arder é preciso ajudar 
a apagar o fogo antes que a sua tam-
bém queime”. 

Moçambique mostra que está bem 
com os seus vizinhos. Todos eles ex-
pressaram a sua solidariedade com o 
nosso povo e enviaram apoio ao nosso 
país. 

Queremos recordar que a Presi-
dente tanzaniana não foi a única a es-
calar o nosso país. Os Presidentes do 
Ruanda, Paul Kagamé, e do Botswana, 
Mokgweetsi Masisi, também estive-
ram em Moçambique para encorajar as 
suas tropas a não vacilarem no comba-
te aos terroristas.

Está de parabéns a diplomacia mo-
çambicana, também ela solidária e as-
sente em valores como humanismo e 
respeito pelos direitos humanos.  

A boa vizinhança está a dar resulta-
dos. Os terroristas perderam terreno e, 
neste momento, estão em debandada. 

Sempre defendemos neste espaço 
que o terrorismo não deve ser nunca 
uma luta de uma única Nação. 

Sublinhamos que Moçambique 
deve unir-se à corrente internacio-
nal de contra-terrorismo, reforçando 
a cooperação com diferentes Estados, 
devendo os vizinhos jogar um papel 
crucial. 

A Tanzânia, tal como outros vizi-
nhos, está a mostrar que, de facto, a 
união faz a força.
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Era uma vez um menino chamado João. 
Lindo, tímido, obediente aos pais, de altura 
média e cabelo carapinha, João, de 19 anos 
de idade, era filho único de um casal abasta-
do financeiramente.

Após a conclusão do ensino médio em 
uma escola pública, os pais decidiram pre-
sentear o “Zinho”, como carinhosamente 
era tratado na família, matriculando-o numa 
escola privada. Um presente que agradou o 
menino, pois parte dos filhos dos amigos dos 
pais estava matriculada na mesma escola.

As aulas começaram e, como recomenda 
a tradição, antes do início do ano lectivo, os 
pais/encarregados de educação são chama-
dos a uma reunião de apresentação da es-
cola, das normas e do respectivo director de 
turma. Estando ocupados com os seus ne-
gócios e outros afazeres, os pais do “Zinho” 
mandaram a “secretária” (empregada) para 
que os fosse representar na reunião. Cum-
prindo a ordem dos patrões, a “secretária” 
foi à escola do menino. Já em casa e sobre a 
hora de despegar, a empregada, vendo que 
os patrões não perguntavam nada sobre a 
reunião, tomou a iniciativa de informar o 
horário de entrada, a turma, o nome e con-
tacto do director de turma, assim como a ne-
cessidade de ter uniforme e cartão de aluno.

As aulas começaram e um semestre pas-

sou sem que os pais tivessem contacto com 
os cadernos do “Zinho” e muito menos 
questionamento sobre como é que decor-
riam as aulas. A  preocupação dos pais era 
a competição em relação a quem dava mais 
mesada (dinheiro que se dá no final do mês) 
ao menino. As aulas foram ganhando ritmo e 
um semestre se foi. Para se fazer o balanço do 
aproveitamento dos alunos e dar a conhecer 
o seu comportamento aos pais/encarrega-
dos de educação, a escola convocou outra 
reunião. Uma vez mais, os negócios e afaze-
res privados ocuparam a agenda do casal que 
mandou a empregada para os representar. 
Só que desta vez a empregada nem precisou 
de esperar pelos patrões para dar o relatório. 
“Zinho” interpelou-a logo à saída da escola e 
com tom assustador disse: “Dona Luísa, não 
diga aos meus pais aquilo que o professor 
disse. Leva esse dinheiro e compra comida e 
brinquedos para os teus filhos”. Sem alter-
nativa e vendo aquele valor que era três ve-
zes o salário que auferia, dona Luísa recebeu 
o dinheiro e guardou o segredo.

Na reunião, o professor havia dito que al-
guns alunos comportavam-se mal e tinham 
indícios de fumar droga. Em particular havia 
chamado a dona Luísa para informá-la que 
“Zinho” não assistia as aulas e vendia droga 
aos colegas.

O menino tímido, “Zinho”, comandava 
uma rede que vendia droga aos colegas. En-
tretanto, usando o seu poder financeiro, ele 
comprava provas e, no dia dos testes, apenas 
ia preenchê-las, pondo-se depois ao fresco, 
preterindo as aulas. Por conta disso, as suas 
notas eram altíssimas. Na escola tinha a al-
cunha de “El Patron”. 

Terminado o ano lectivo, o colégio dos 
professores constatou que o menino for-
necedor da droga e que não assistia as aulas 
tinha as melhores notas. Quase que em unís-
sono todos disseram: “este menino não pode 
passar”. Quando dirigiram-se à directora 
pedagógica para informar sobre a situação 
do aluno que tinha como média final 17,5, 
mas que não assistia as aulas e vendia droga, 
a pedagógica ficou entre a espada e a parede. 
“Como é que vamos dizer aos pais que o alu-
no deve reprovar tendo uma média de 17,5 
valores”?

Sem reservas e nem tréguas, o colégio de 
professores aconselhou a directora pedagó-
gica  a chamar os pais do “Zinho”, expondo 
na carta as motivações do seu chamamento. 
Ao receberem a carta da escola e lendo que 
não obstante o filho ter 17,5 valores iria re-
provar, os pais dirigiram-se no dia seguinte 
à escola. Na carta a directora solicitava um 
encontro para as 09.00 horas, mas os pais do 

“Zinho” chegaram às 07.00 horas, portanto 
duas horas antes da hora marcada.

A reunião entre o colégio dos professores 
e os pais do “Zinho” começou e os docentes 
explicaram que o menino, para além de não 
frequentar as aulas, comprava provas, ven-
dia drogas e engravidara três alunas da esco-
la. Perplexos, os pais do “Zinho” desmenti-
ram tudo dizendo que o filho não era capaz 
de fazer tais coisas.  

Depois de uma longa discussão, os pro-
fessores concordaram em passar uma bor-
racha nas coisas más que o menino fizera, 
sob duas condições: reprovar o “Zinho” e 
ter a presença obrigatória dos pais na escola 
mensalmente para estar a par da situação do 
seu filho.  Por último, a directora pedagógi-
ca disse aos pais do “Zinho” o seguinte: “Por 
vezes, nós, pais, relegamos os cuidados, a 
formação dos nossos filhos a terceiros. A 
escola tem o seu papel, mas os pais são ex-
tremamente importantes no processo de 
aprendizagem da escola da vida. Vocês como 
pais não devem dar prioridade ao dinheiro, 
pensando que comprando tudo o que os fi-
lhos querem, dando todas as mordomias es-
tão a garantir uma formação sã e desejável. 
Por vezes, têm de ser cautelosos, exigentes e 
ríspidos se for necessário para que os vossos 
filhos cresçam num meio de respeito”.  

Reza o Regimento da Assembleia da Re-
pública que, durante as sessões ordinárias 
ou nos seus intervalos, os deputados podem 
se deslocar aos seus círculos eleitorais para, 
por um lado, divulgar as leis aprovadas pelo 
maior órgão legislativo no país e, por outro, 
interagir com o eleitorado em torno das suas 
actividades.

Ao que percebi, alguns cidadãos ficam 
atentos ao decurso das sessões plenárias e, 
nos intervalos, aguardam ansiosamente por 
uma interacção com os chamados mandatá-
rios do povo.

Aliás, tem sido de praxe nas interven-
ções em sessões plenárias os deputados 
referirem-se aos seus círculos eleitorais, no 
entanto, poucos para lá se deslocam para um 
frente a frente com o eleitorado ou com o 
povo que representam no órgão legislativo.

Aqueles que o fazem quando muito vão 
numa espécie de férias, visitando alguns 
locais turísticos, o que é bom para o desen-
volvimento do turismo, mas o ideal seria 
igualmente reunirem-se com a população e 
visitarem entidades públicas.

Lembro-me de ter visto alguns deputa-
dos das três bancadas que coincidentemente 
são do mesmo círculo eleitoral em passeatas, 

sem, no entanto, contactarem a população 
ou seus eleitores.

Sendo jornalista, alguns populares apro-
ximaram-se de mim para me chamar aten-
ção da presença dos ilustres deputados na 

província, mas também para procurarem 
saber por que não interagem com a popula-
ção.

Expliquei-lhes que os deputados se têm 
reunido com a população em jornadas par-
lamentares, mas que não devem esperar a 
programação da Comissão Permanente, po-

dendo por iniciativa individual interagir com 
o eleitorado.

A acontecer isso, segundo contaram, 
muitos dos problemas dos distritos relacio-
nados com a falta do domínio da lei podiam 
ser minimizados.

Eu próprio considero urgente a mudança 
do “modus operandi” no sentido de o de-
putado se fazer mais presente no seu círculo 
eleitoral. Por exemplo, nesta época chuvosa 
seria interessante ver um deputado a sensi-
bilizar a população a abandonar as zonas de 
risco e não esperar pelas inundações para 
voltar às velhas lamentações.

Na verdade, o que defendo é que nos in-
tervalos das sessões plenárias os deputados 
se desloquem por iniciativa própria aos seus 
círculos eleitorais para interagirem com os 
seus eleitores não só para fazerem o levan-
tamento das preocupações como também 
para discutirem as soluções.

Não faz sentido que em plena nona le-
gislatura os ilustres mandatários do povo 
fiquem à espera das jornadas parlamentares 
para se apresentarem nos seus círculos elei-
torais.

Em alguns distritos há relatos de que eles 
só aparecem em períodos de campanha elei-

toral para pedirem votos, mas que depois de 
eleitos desaparecem da circulação, como se 
costuma dizer.

Outros há que se aproveitam das visitas 
das lideranças dos partidos para dar a cara, 
quando normalmente ficam longe do eleito-
rado a quem juraram representar da melhor 
forma na sua tomada de posse.

Porque ainda se está no período de defeso 
seria de bom tom que os eleitos visitassem 
os seus círculos eleitorais de modo a manter 
contacto.

As pessoas pretendem obter explicações 
exaustivas, por exemplo, do estágio do an-
damento do processo da proposta de Lei da 
Comunicação Social e Rádio Difusão, em de-
bate no Parlamento.

É que depois da auscultação de algumas 
organizações sócio-profissionais sobre a 
matéria ainda não houve agendamento para 
debate em plenário, apesar de o assunto 
constar do rol de matérias, há cerca de dois 
anos.

Na esperança de que dias melhores virão, 
sou tentado a acreditar que a partir deste ano 
a situação poderá evoluir e passarmos a ter o 
deputado mais interventivo no seu círculo 
eleitoral.

9Opinião
30 Janeiro 2022

Domingos Nhaúle
domingos.nhaule@snoticicas.co.mz

RABISCOS

João reprovou com 17,5 valores!

Frederico Jamisse
frederico.jamisse@snoticicas.co.mz

VIVÊNCIAS

Deputados no círculo eleitoral

Considero urgente a mu-
dança do “modus operandi” no 

sentido de o deputado se fazer 
mais presente no seu círculo 
eleitoral. Por exemplo, nesta 
época chuvosa seria interes-

sante ver um deputado a sen-
sibilizar a população a aban-
donar as zonas de risco e não 

esperar pelas inundações para 
voltar às velhas lamentações
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Edson Chichongue, ACIS

Este pode ser o ano que vai relançar a economia nacional

EM 2022

Alívio das restrições
pode relançar economia

O
s últimos três anos 
têm sido desafian-
tes para a economia 
moçambicana. É que 
desde 2019 que é fus-

tigada por fenómenos naturais 
como os ciclones Idai e Kenne-
th, depois veio a pandemia da 
covid-19, para não falar do ter-
rorismo que criou insegurança 
em alguns distritos da provín-
cia de Cabo Delgado. 

Estes fenómenos têm im-
pacto negativo directo na ac-
tividade do sector empresarial. 
Sempre que os homens de ne-
gócios tentam se reerguer sur-
gem novos fenómenos como 
é o caso da recente depressão 
tropical Ana. 

Mesmo assim, líderes de as-
sociações empresariais entre-
vistados pelo domingo enten-
dem que para o presente ano 
ainda há esperança, desde que 
haja abertura total da econo-
mia.

O director-executivo da As-
sociação de Comércio, Indús-

No ano passado, o Governo aprovou o Progra-
ma Nacional Industrializar Moçambique (PRO-
NAI).

Edson Chichongue entende que os empresá-
rios estão prontos para ajudar na implementação 
da iniciativa e existem acções proactivas para 
garantir a participação efectiva do sector priva-
do.

“Saúdo o trabalho do Ministério da Indústria e 
Comércio (MIC), visando uma colaboração con-
tínua com o empresariado e, no caso específico 
do PRONAI, a ACIS está a passos muito avança-
dos para assinar um acordo com o MIC para ga-

rantir uma colaboração efectiva no âmbito deste 
programa”, disse.

Sobre este programa, Rogério Samo Gudo en-
tende que não se trata de projecto acabado. “Por 
exemplo, precisamos de ter consciência de que 
as riquezas naturais têm valor para o nosso país 
se forem processadas porque é durante este in-
tervalo que vamos gerar emprego, receitas para 
o Estado através do imposto”. 

Recordou que um produto em bruto só bene-
ficia a economia onde ele vai ser transformado. 
“Ao se exportar produtos em bruto estamos a 
exportar empregos”.

Empresários prontos 
para o PRONAI

adoptadas para conter a pro-
pagação da covid-19.

“Também é importante que 
sejam tomadas medidas ar-
rojadas para a recuperação do 
sector privado dos choques 
que foi sofrendo nos últimos 
3 anos, nomeadamente ciclo-
nes, pandemia e terrorismo. 
Agora temos mais cheias e des-
truições resultantes do ciclone 
Ana, enquanto nem do ‘Idai’ as 
empresas tiveram oportunida-
de de se recuperarem”.

No seu entender, é impor-

tante que haja medidas que 
estimulem a recuperação das 
empresas. 

Além disso, é, também, ex-
pectável que haja maior acele-
ração no processo de reformas 
com vista à melhoria do am-
biente de negócios por ser um 
dos elementos fundamentais 
para a atracção de investimen-
tos.

“Um país onde o ambiente 
de negócios não é dos melho-
res, naturalmente que não vai 
atrair investidores. Enquanto 

ainda continuarmos com bar-
reiras e situações de instabi-
lidade, o país não vai avançar 
muito. É expectável que estas 
barreiras estejam ultrapassa-
das em 2022”, destacou.

Sobre o balanço do ano pas-
sado, Edson Chichongue clas-
sifica 2021 como um ano difícil 
em que o desempenho não foi 
dos melhores, devido aos cho-
ques diversos. Depois houve a 
questão dos ataques armados  
no Centro do país.

“Estes foram os empecilhos 
que ditaram a não recuperação 
da economia em 2021, asso-
ciados à covid-19 que também 
impactou negativamente no 
funcionamento das empre-
sas”, recordou. 

Chichongue reconheceu 
que o fenómeno covid-19 
é novo e nenhum segmen-
to tem uma solução imediata 
para, simultaneamente, pôr a 
economia a funcionar e salvar 
vidas. Por isso entende que o 
Governo tem responsabilida-
des  acrescidas neste processo 
e era importante que tomasse 
medidas. 

Entretanto, “as medidas 
deviam resultar das discussões 
entre todos os actores interes-
sados, sobretudo nas questões 
relacionadas com a economia, 
era importante ouvir o sec-
tor privado para se encontrar 
medidas mais equilibradas que 
assegurassem o funcionamen-
to da economia”, aludiu.

tria e Serviços (ACIS), Edson 
Chichongue, disse esperar que 
haja abertura total da econo-
mia nacional, o que passa por 
um maior alívio das medidas 
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Zuneid Calúmia, FEMATRO

Sudecar Novela, Mukhero

SERÁ ANO
DA RETOMA 
DO CONSUMO

Zuneid Calúmia, vice-pre-
sidente da Federação Moçam-
bicana das Associações dos 
Transportadores Rodoviários 
(FEMATRO), garantiu que a 
sua organização olha com al-
guma esperança para o ano de 
2022, tendo em conta que a si-
tuação da covid-19 no mundo, 
incluindo Moçambique, tem 
vindo a melhorar.

É que em diversos países já 
estão a ser levantadas as restri-
ções por conta da covid-19, o 
que vai ajudar a impulsionar o 
consumo e dinamizar a econo-

mia, como um todo, porque as 
trocas comerciais podem reto-
mar ao nível anterior.

“A nível nacional, espera-
mos que a situação em Cabo 
Delgado se estabilize para que 
haja retoma de investimentos 
e com isso haverá mais pro-
cura de serviços, o que acaba 
beneficiando o sector privado, 
pois este geralmente é o res-
ponsável directo ou indirecto 
pelo fornecimento de bens e 
serviços”.

Entretanto, uma das coisas 
que deixa o entrevistado preo-
cupado é a actual situação cli-
matérica, uma vez que há qua-
se três anos que Moçambique 
vive situações adversas e os 
empresários ainda não tiveram 
espaço para respirar. “Esta si-

Rogério Samo Gudo, AIMO

Sudecar Novela, presidente da Associação 
Mukhero, referiu que a expectativa que tem é 
de que a situação da covid-19 reduza, de modo 
a que se possa trabalhar de forma normal como 
era antes. “Gostaríamos que se decretasse o fim 
do condicionalismo do uso de máscaras e as exi-
gências de testes negativos da covid-19”.

Assim, todos poderão estar livres para viajar, 
o que difere do que está a acontecer actualmente 
em que existem condicionalismos que acabam 
constituindo um entrave. “Temos de apresentar 
um teste negativo, é preciso saber onde se pode 
fazer um com urgência e isto representa mais um 
custo”.

Sudecar Novela entende que a situação ainda 
não está boa, mas a expectativa é que para este 
ano a situação abrande um pouco. “Em termos 
económicos esperamos trabalhar para ganhar 

algum dinheiro, pagar impostos, evitar agrava-
mentos desnecessários de preços que resultam de 
custos extras que temos tido durante o processo 
de importação”.

Entretanto, Sudecar Novela também con-
corda que 2021 foi difícil, principalmente com o 
surgimento das variantes Delta e Ómicron que 
obrigaram o Governo a tomar medidas rigorosas 
que não facilitaram e nem ajudaram na realização 
de actividades económicas. “Era difícil trabalhar, 
para o nosso caso concreto nem podíamos viajar, 
tínhamos de mandar os motoristas e estes não 
dominam o processo de negociação de preços”.

O resultado disso, segundo contou, é que al-
guns comerciantes viram os seus produtos dete-
riorarem-se. “Os motoristas não tinham o cuida-
do de observar a qualidade dos produtos e outros 
desapareciam com o dinheiro”.

Esperamos trabalhar 
normalmente

tuação vai ser um retrocesso”. 
Aliás, recordou que como 

resultado destes fenómenos, 
principalmente por causa da 
covid-19, houve redução de 
investimentos tanto de na-
cionais como de estrangei-
ros, o que travou a economia. 
“Quando há abertura transmi-
te-se confiança. As empresas 
têm de rever os seus planos. 
Tendo em conta o actual está-
gio, esta abertura representa 
confiança e pode atrair no-
vos investimentos. Qualquer 
abertura consciente é bem-
-vinda”.

Zuneid Calúmia concordou 
que o ano passado foi crítico, 
pois 2020 marcou o início da 
crise. Naquela época as em-
presas ainda tinham algumas 
reservas para se aguentar, mas 
no final de 2020 e 2021 já não 
tinham condições financeiras, 
por isso algumas despediram 
o pessoal e encerraram as por-
tas. “Não conseguiram honrar 
com os compromissos, porque 
a banca não relaxou as taxas de 
juro, nem foi criado um pro-
grama que pudesse compensar 
este tempo”. 

Por essa razão, no seu en-
tender, 2021 serviu apenas 
para acumular prejuízos, 
“mesmo o Estado não criou 
nenhum mecanismo para faci-
litar o pagamento de impostos. 
É uma série de factores que in-
fluenciaram negativamente a 
situação das empresas”.

SÃO NECESSÁRIAS 
POLÍTICAS
PARA AMORTECER 
CHOQUES

Rogério Samo Gudo, pre-
sidente da Associação Indus-
trial de Moçambique (AIMO), 
referiu que a indústria trans-
formadora produz através 
de infra-estruturas, nomea-
damente armazéns, equipa-
mentos e pessoas. Também 
usa estradas para escoar as 

mercadorias. 
Por causa da covid-19 fo-

ram implementadas medidas 
restritivas desde Março de 
2020, as quais implicavam a 
redução da actividade indus-
trial, na medida em que era 
necessário existir um afas-
tamento social, sistema de 
rotatividade, o que resultou 
numa redução significativa da 
produtividade.

“Com os fenómenos na-
turais cíclicos, a destruição 
de infra-estruturas tem um 
grande impacto nos custos do 
produto final. Mal terminá-
mos de falar do ‘Idai’, estamos 
com ‘Ana’ a fazer exactamente 
as mesmas coisas que é des-
truir infra-estruturas diver-
sas, além de deslocar as pes-
soas”.

Por essa razão, Samo Gudo 
garantiu que os industriais 
estão a rezar para que estes 
fenómenos naturais não con-

tinuem a massacrar aquele 
sector em 2022. “É que não 
conseguimos prever nenhum 
futuro para os industriais nes-
tas condições, a não ser que 
haja políticas que possam mi-
nimizar os impactos”.

É que, no seu entender, a 
indústria precisa de políticas 
resilientes que vão de encon-
tro com o estado actual da eco-
nomia nacional que está fusti-
gada por fenómenos naturais 
e pela covid-19. “Também é 
preciso criar mecanismos de 
acesso ao financiamento para 
estes e o financiamento não 
pode ser normal, tem de se 
ajustar a estes fenómenos”. 

Aliás, Samo Gudo defende 
que se deve pensar em pro-
teger a indústria nacional 
porque agindo desta forma se 
defende também as famílias, 
empregos, poder de compra, 
além da qualidade de vida, 
saúde e educação. 
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FAMÍLIAS NECESSITADAS

Rafael Hunguane, à esquerda, e Lerico Chissano

Fazer das lágrimas coração

L
erico Chissano veio ao 
mundo prematuramen-
te, aos 7 meses, no ano 
de 1993. Por causa dis-
to, “ficou na incubadora 

por duas semanas”, relata o pai, 
Carlos Chissano. Passado pouco 
tempo, os médicos constataram 
um sério problema: “viram que os 
ossos eram frágeis, que não po-
díamos pegá-lo de ‘qualquer ma-
neira’”. A vida da família mudou 
drasticamente. A mãe teve de ser 
“substituída” pelo pai que assu-
miu praticamente na totalidade 
os cuidados da criança deficiente 
física. Chissano diz que o coração 
da progenitora “não suportou a 
triste realidade”. Ela teve de ser 
poupada. Por este motivo, “fiquei 
onze anos afastado do trabalho, 
cuidando e acompanhando o tra-
tamento do nosso filho. O médi-
co ortopedista garantiu-me que 
assumiria o caso”. Fê-lo. “Foram 
cirurgias nos braços e nas pernas. 
Colocou-lhe ferros para esticar 
os braços e os pernas”, descreve 
Carlos Chissano. Mas, à medida 
que Lerico ganhava alguns centí-
metros, “os ferros distendiam-se 
e sobressaíam na pele”. Por este 
motivo, “foram retirados. Dei-
xaram apenas um”, hoje visível a 
olho nu. 

A medicina não pendeu a fa-
vor. Não neste aspecto. Mãe e 
pai foram gradualmente venci-
dos por uma condição penosa de 
se viver. E os membros de Lerico 
atrofiavam-se, comprimindo-o 
em pouquíssimos centímetros. 

Esta passou a ser extensão do seu 
corpo.

Mas a mente, essa, teve a con-
dição relativamente poupada, as-
sim entende o seu progenitor: “A 
parte mental está boa. Mexe o te-
lefone, fala, interage, mas é muito 
nervoso”, revela.

Entretanto, para gáudio de 
quem torce pelo próximo, existe 
um lado colorido desta história: 
o coração do pequeno grande 
homem, que já soma 28 anos de 
idade e vive praticamente numa 
cadeira de rodas, tem dona. 

A novidade caiu como um 
deleite, facto que levou a que as 
atenções da nossa reportagem 

se voltassem por vários minutos 
para o personagem principal des-
ta história real.

Questionado sobre quantas 
mulheres já lhe aqueceram o co-
ração, afirma cheio de manha: 
“não me lembro”. Provavel-
mente foram tantas, quanto a sua 
vontade de viver a vida e, no fu-
turo, ter filhos. Lerico deseja-os. 
Com muita força. Por enquanto 
direcciona o amor paternal à sua 
enteada, filha da sua namorada, a 
sua companheira dos bons e maus 
momentos.

Entretanto, fazendo jus ao ve-
lho dito, a vida não é (somente) 
feita de sonhos. E é desta ideia que 

se destaca um super-herói, o pai 
que dedicou boa parte da sua ju-
ventude para cuidar do seu eterno 
bebé. Contrariando pensamen-
tos negativistas, Carlos Chissano 
interpreta a vinda de Lerico ao 
mundo como uma “obra de Deus. 
Ele é que me deu. Este é meu 
sangue, vou sempre cuidar dele, 
porque um filho deficiente olha 
para nós como seu porto-seguro. 
Não o devemos abandonar em 
nenhuma circunstância”. É sobre 
amor que se versa. Um amor in-
condicional. 

No entanto, por estas alturas, 
a falta de condições materiais 
para cuidar do seu filho reduz 

substancialmente o encanto das 
coisas ao seu redor. “Queria que 
fosse de outra forma. Encaramos 
muitas dificuldades. Apesar de 
hoje em dia ter voltado a traba-
lhar, não é um emprego estável. 
Estou há aproximadamente três 
meses sem receber o meu salá-
rio. A vida está muito difícil. Não 
recebemos nenhuma assistência, 
faço o que posso, mas não é sufi-
ciente. Tenho arte nas mãos, mas 
não consigo desenvolvê-la por 
conta própria, por falta de espa-
ço. Sou serralheiro e ‘designer’. É 
frustrante viver nas condições em 
que nos encontramos tendo um 
filho deficiente”, desabafa. 

Silvina é mãe de Argência Florên-
cia, uma criança de dois anos e alguns 
meses, que não anda, não fala. Nasceu 
prematuramente, “com 7 meses”, no 
hospital de Chicuque, província de 
Inhambane. Passado algum tempo, 
a sua progenitora notou que algo não 
ia bem no desenvolvimento da crian-
ça. Mas, ao levá-la ao hospital, ouviu 
de tudo, até mesmo que “eu não ali-
mentava a minha filha. Diziam ‘vai lá 
dar comida a essa aí’. Foi doloroso e 
está a ser difícil levar a vida até hoje”.

Silvina sempre carregou sozinha 
o peso “extra” que a vida lhe deu. E, 
contrariando as más línguas, o tempo 
mostrou que a sua filha sofria de um 
problema de saúde, que a sua condi-
ção não estava necessariamente liga-
da a questões de alimentação. 

Quando veio à capital do país, Ma-
puto, procurou por serviços médicos. 
“Já fui muitas vezes ao centro de saú-

de de Khongolote. Lá disseram-me 
que ela tem síndrome de down, que 
devo comprar andarilho para lhe aju-
dar a andar, mas eu não tenho condi-
ções para isso”, declara. 

Enquanto não se encontra uma 
saída cabal, o tempo passa e a preo-
cupação aumenta. “Em Novembro 
vai completar 3 anos, mas não conse-
gue dizer nem ‘mamã’”. 

A mãe da menina Argência nem 
sequer encontra suporte da parte do 
pai da criança. 

“Ele abandonou-me, alegando 
que na família dele não existem pes-
soas com este problema”. E houve 
quem cogitasse a existência de um 
“trabalho da noite”. 

“Na família já se falou que o meu 
bebé pode ter sido enfeitiçado, mas 
o médico disse-me que não era nada 
disso”, emenda.

A verdade é que “estou a sofrer 

Ouvi muitos insultos no hospital
– Silvina Maunde, mãe de criança com deficiência

com a criança. Faço negócio, vendo amen-
doim nos passeios, mas, às vezes, sou obri-
gada a pedir esmola nas ruas, quando a vida 

aperta. É muito difícil. Preciso de ajuda hos-
pitalar, quero ver a minha filha a andar, a fa-
lar, e peço outro tipo de ajuda”, apela.
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– Cândida Alberto, avó de Rafael Hunguane, 
portador de deficiência

– Hachimo Chagane, psicólogo clínico 
e de saúdeUma gestação que se de-

senvolveu até aos 9 meses. 
Parecia que tinha corrido com 
sucesso. Parecia. Quando Ra-
fael Hunguane nasceu, no ano 
de 2009, em poucos dias sur-
giram alguns sinais de atra-
so no seu desenvolvimento. 
“Notámos que não se mexia”, 
conta a avó paterna, Cândida 
Alberto. 

As dúvidas foram dissi-
padas quando a criança foi 
acometida por uma febre. 
Chegados ao hospital, veio a 
confirmação: “depois de tra-
tarem o problema da febre, 
avaliaram o bebé e disseram 
que precisaria de fazer fisio-
terapia”. A família ouviu da 
boca “da doutora” que Rafael 
sofre de “paralisia cerebral”.

Com efeito, para além dos 
pouquíssimos centímetros de 
altura, que em nada corres-
pondem aos 12 anos de ida-
de, “não fala. Ouve, mas não 
fala”, diz a sua avó. 

Porém, de papel na mão, 
que serve para cumprir uma 
rotina de fisioterapia, a cara-
vana não tem andado como 
devia, pois “já nos mandaram 
voltar para casa várias vezes”, 
sem submeter a criança às 

Precisamos de fraldas 
descartáveis

Apoio psicossocial
e espiritual
traz benefícios

Falando sobre os casos já des-
critos e não só, Hachimo Chaga-
ne, psicólogo clínico e de saúde, 
explica que “qualquer deficiên-
cia causa, quase sempre, dor, 
sofrimento e tensão emocional 
constante, caracterizada por 
sentimentos de desconforto, 
como tristeza, angústia, medo, 
culpa e vergonha, exaustão fí-
sica e emocional. Afirma que a 
presença de uma criança espe-
cial na família faz com que todos 
os membros vivenciem, para 
além do choque e medo, a an-
siedade de imaginar quais serão 
as implicações futuras”. 

Acrescenta que, “por vezes, 
esse processo é significativa-
mente desafiante e desgastante 
física, psicológica e espiritual-
mente, impossibilitando o cui-
dador de assumir as suas fun-
ções com o melhor desempenho 
possível, podendo ainda ser 
prejudicial para a saúde física e, 
principalmente, para a mental e 
psicológica”.

Contudo, sublinha que “é 
grande a importância da famí-
lia no dia-a-dia da pessoa defi-
ciente, pois é nela que se sentirá 
acolhida, amada, protegida e 
segura. A família tem um papel 
singular”.  E quando se trata 
especificamente do progenitor, 
o psicólogo clínico Hachimo 
Chagane aponta a necessidade 
de não se negligenciar certos 
detalhes. Por exemplo, “con-
siderando que a figura da mãe 
é multifacetada, com funções 
de conceber, dar à luz, criar, 
cuidar, proteger, educar, entre 
outras, geralmente, em situação 
de um filho com deficiência o 
impacto naturalmente é maior”, 
daí que se recomenda “ajuda 
de vários especialistas entre os 
quais se destacam psiquiatra, 
psicólogo, assistente social bem 
como da igreja e das plataformas 
sociocomunitárias”.

Acrescenta que “este apoio 
psicossocial e espiritual trará 
benefícios para o seu bem-estar 
psicológico, emocional, social, 
melhorando a sua qualidade de 
vida de modo a estar em condi-
ções de proporcionar bem-estar 
à pessoa deficiente”, argumen-
ta.

Entretanto, focando espe-
cialmente no indivíduo com de-
ficiência física ou mental, qual é 
a melhor forma de o enquadrar 
na sociedade, para que se sinta 
confortável? 

Chagane responde que “este 
é um fenómeno complexo que 

sessões. 
Para piorar a situação, no ano de 2020 a vida 

dum modo geral piorou “quando começou a co-
vid-19”. As sessões de fisioterapia estagnaram, 
afirma.

A carga da desgraça aguça-se, pois a mãe de Ra-
fael – que tem filhos de outros pais – abandonou-o 
aos cinco meses, “quando viu que era deficiente”, 
revela Cândida Alberto, a ex-sogra.

Hoje, a família clama por ajuda. “Pedimos fral-
das descartáveis. Ele tem 12 anos e não consegue 
controlar as necessidades (fisiológicas)”.

A dieta alimentar do adolescente exige igual-
mente muitos cuidados. Por causa da sua condi-
ção, “deve comer alimentos leves”, explica a avó. 

É fundamental
o registo oficial
dos casos

O Instituto Nacional de Acção So-
cial tem previsto no plano de acção 
assistência social a pessoas vulnerá-
veis. Casos de Lerico, de Argência e 
de Rafael ainda não tiveram o devido 
encaminhamento devido à falta de 
registo oficial, conforme atestaram 
os respectivos tutores. 

Em contacto com Ancha Ussene, 
delegada do Instituto Nacional de 
Acção Social (INAS) na cidade de Ma-
puto, destacou a importância deste 
passo.

Explicou ao domingo que o pro-
cesso de acompanhamento dos casos 
que necessitam de assistência social 
inicia na comunidade. “Geralmente, 
por cada bairro, temos um residente 
responsável por fazer o levantamento 
das famílias que, a olho nu, são vul-
neráveis”. 

Ainda assim, ressalva que “as pró-
prias famílias poderão contactar a 

secretaria do bairro, onde poderá ser 
passada uma declaração, de maneira 
que a nossa instituição possa seguir 
com o processo, fazendo a verifica-
ção da condição real das pessoas em 
causa e/ou da família dum modo ge-
ral. 

Há casos em que se verifica a exis-
tência de outras pessoas, dentro da 
mesma casa, que necessitam tam-
bém de assistência”.

Especificamente – prosseguiu Us-
sene –, “avaliamos a condição dos 
deficientes, das crianças, dos indiví-
duos, se estão abrangidos pelo nosso 
raio de acção; se precisam de meios 
de compensação, designadamente 
carrinhas de roda, bengalas brancas, 
óculos, canadianas, entre outro tipo 
de assistência”. 

A terminar, declarou que “esta-
mos abertos a ajudar, bastando para 
tal o registo oficial destes casos”. 

exige naturalmente uma constelação de 
esforços e acções multifacetadas incluindo 
a legislação (Moçambique já tem algumas 
leis ligadas à deficiência, porém a maioria 
não está regulamentada); políticas públi-
cas (aparentemente não temos no país à 
altura da demanda), como, por exemplo, 
de cuidados, assistência e apoio médico e 
medicamentoso, psiquiátrico, psicológico, 
inserção social, integração e inclusão esco-
lar e laboral, etc.”.

De qualquer modo, “outros factores de-
vem ser tidos em conta, nomeadamente a 
família, a comunidade e as instituições pú-
blicas e privadas vocacionadas”.

Falando sobre casos de pais, mães ou 
famílias que rejeitam e/ou abandonam 
filhos com deficiência, afirma que “esta 
situação pode dever-se a vários factores 
socioculturais, espirituais e psicológicos. 
Por um lado, sabe-se que, em geral, antes 
mesmo do nascimento do bebé, já existem 
nos pensamentos fantasias e desejos prin-
cipalmente nos pais e extensivamente na 
família alargada e noutras pessoas, ligados 
aos seus conteúdos emocionais e que aten-
dam a uma idealização dentro dos padrões 
da sociedade. Eles enfatizam o perfeito, o 
saudável e o bonito. Por outro lado, há o 
impacto psicológico do evento que leva a 
manifestações como choque, negação e 
depressão que podem comprometer o pro-
cesso da aceitação, criando medo, insegu-
rança, confusão, impotência e vergonha”, 
descreve.

Mas é preciso olhar igualmente para 
quem sofre a deficiência na pele, pois “é 
comum surgirem situações de auto-estig-
matização e auto-discriminação, quando 
se comparam com outras pessoas. As suas 
experiências e vivências são acompanhadas 
de comprometimento da sua saúde mental 
para além da deficiência em si. É comum 
desenvolverem sintomatologia de transtor-
nos de ansiedade, depressiva”, alerta. 
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"Rokotxi", segundo álbum, é uma cura às dores

DELTINO GUERREIRO

Artes & Letras
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eis anos depois, Deltino 
Guerreiro materializa o 
sonho de colocar no mer-
cado o seu segundo álbum 
de originais, intitulado 

“Rokotxi”, nome macua de uma 
planta medicinal usada para a 
cura de diversas doenças. O tra-
balho discográfico, com oito fai-
xas musicais, é reflexo das suas 
experiências, vivências, mas, 
acima de tudo, da necessidade 
de deixar uma marca indelével 
na história da música moçam-
bicana com um trabalho que 
demonstra uma vontade de co-
municar com o mundo através 
da música. 

“Rokotxi”, que chegou ao 
público sexta-feira última, con-
ta com 500 exemplares. Tem a 
colaboração do rapper Azagaia 
(na música “Com amor se paga”) 
e de Assa Matusse (“Rokotxi”, 
que dá título ao álbum). Para 
além destes dois artistas que 
Deltino admira, o álbum contou 
com o contributo de um naipe 
de instrumentistas de luxo: Nel-
ton Miranda, Hélder Gonzaga, 
Stélio Mondlane, Walter Mabas, 
Guto D’Harculate, Amade Cos-
sa, Albino Mbie, Lívio Monjane 
bem como da Zep Studio e da 
Friend Studio. 

No “Rokotxi”, Deltino canta 
a humanidade, Deus, amor, a 
mulher, direitos humanos, es-
piritualidade... num álbum que 

Curar males
com faixas musicais

se sente a influência vocal e da 
percussão do norte de Moçam-
bique, nesta sua busca pela rea-
firmação no afro-soul. 

Segue a conversa em discurso 
directo.

O que é rokotxi?
Rokotxi é uma planta medici-

nal que conheci em Montepuez, 
minha terra. Tem múltiplas 
funções de cura, desde dores 

de cabeça até febres. Quan-
do tinha seis anos, a minha avó 
usou-a para me curar de uma 
febre. É uma planta resiliente. 
No meio de queimadas descon-
troladas, rokotxi fica murcha, 
mas reergue-se facilmente. E é 
esta mensagem que quero pas-
sar, que a nossa cultura é forte, 
ela pode ser ofuscada num de-
terminado momento, mas um 

dia vai levantar e para isso nós 
temos de ser rokotxi da nossa 
cultura. 

Foi buscar este conceito para 
relacioná-lo com o que se vive 
nos últimos dois anos?

Não, escolhi o título em 2019, 
antes da covid-19. Foi numa 
altura em que havia um deba-
te sobre a alienação cultural em 
Moçambique e se dizia que o 
país tem sofrido com a influên-
cia da música estrangeira. 

A pandemia coincidiu com o 
momento, uma coincidência se 
calhar feliz, já que rokotxi é uma 
cura e nós precisamos dela para 
nos curarmos de todos os males, 
incluindo para os irmãos que es-
tão a sofrer em Cabo Delgado, a 
quem endereço o meu abraço. 
Um disco da terra deles, de cer-
teza que ao ouvirem o álbum vão 
se identificar. Quando escuta-
rem as mensagens de amor, vão 
encontrar consolo. 

É um artista que está preocu-
pado com a internacionalização. 
Ao dar título do álbum com uma 
língua local, de certa forma co-
loca uma pequena barreira...

Existe realmente uma ideia 
de que a língua possa ser uma 
barreira. Há muito tempo can-
távamos músicas em inglês sem 
sabermos o significado. E as mú-
sicas batiam aqui. Por que não 
pode acontecer o mesmo com a 

nossa língua? Senti isso quando 
lancei a música “I didn΄t”. As 
pessoas queriam perceber o que 
falo na língua macua. No vídeo 
legendámos em português e in-
glês. Então já dá para perceber a 
minha preocupação com relação 
à internacionalização. Temos de 
ter em conta que ela não se pode 
basear só no inglês.  Enfim, pen-
sei nesta questão da língua, mas 
macua, que é da minha terra, fa-
lou mais alto.

O título que dá nome ao pri-
meiro álbum é “Eparaka” (bên-
ção). Neste é “Rokotxi”, algo 
que cura, e o que cura é uma 
bênção. Tinha pensado neste 
paralelismo e nesta dimensão 
espiritual que vai aparecendo na 
sua música?

Não (risos). Tu agora é que me 
estás a fazer reflectir. Mas isto 
faz-me pensar que sou muito 
espiritual. Tudo o que envolve 
rokotxi é íntimo, independen-
temente da religião que a pessoa 
professa. O que importa é que 
a pessoa terá um rokotxi, que é 
a coisa na qual acredita. Então 
penso que tenho este lado espi-
ritual e que anda aí às escondi-
das. E esta relação que faz com 
“Eparaka” é boa, mostra que 
sou consistente. 

Na música “Com amor se 
paga” fala da necessidade de 
mergulhar nesta outra forma de 
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“Não sou um artista popular"

Quem é Deltino 
Guerreiro

amar, sem olhar para o lado ma-
terial. Sente que estamos a per-
der a irmandade?

Venho de Montepuez e não 
sabia que precisava de tanto 
dinheiro para comer. Quando 
chego em Maputo percebo que 
em tudo que tenho de fazer é 
necessário ter dinheiro, desde 
sal ao facto de um vizinho me 
ajudar a tirar um carro do areal. 
Vivi isto e percebi que estamos a 
perder esta coisa de ajudar sem 
que se agradeça financeiramen-
te. É incrível que mesmo quan-
do não pedimos, ao ajudar, a 
pessoa sente-se na obrigação de 
dar algo. 

A cura que “Rokotxi” nos dá é 
uma extensão do amor de Deus. 
Aparece numa altura em que nos 
vemos mergulhados numa crise. 
Morremos todos os dias, aos mi-
lhares. É um teste à nossa fé?

Tenho receio que a minha 
resposta seja armadilha. Mas 
não é teste. Está escrito que no 
fim dos tempos teríamos coi-
sas críticas, doenças sem cura e 
passaríamos por aflições. Aquele 
que vive a palavra de Deus sabe 
disso. Este é apenas um teste 
para sabermos lidar futuramen-
te com os maiores problemas 
que estão por vir. 

Segue um trilho que choca 
com a violência. Uma continui-
dade do “Eparaka”...

Desta vez não olhei muito 
para a ideia de defesa, mas na da 
valorização, indo ao encontro da 
igualdade de direitos. Sou muito 
a favor das lutas das mulheres. 
Excepto algumas, como o femi-
nismo radical. A violência con-
tra o género é uma coisa detec-
tável e isto Deltino não apoia. A 

mulher sofre mais, mas Deus fez 
ela para ser amada. 

FÃ DE AZAGAIA 
E ASSA

No primeiro álbum, “Epa-
raka”, não tem participações. 
Neste segundo conta com duas. 
Está a chegar a era de maturi-
dade?

No primeiro álbum não que-
ria que se conotasse o meu su-
cesso com o facto de estar atrás 
de alguém, como se estivesse 
ali atrelado. Se tivesse feito o 
primeiro com alguma partici-
pação, certamente que diriam 
isso. Quis também dizer que 
tenho talento suficiente para 
engrenar no mercado e firmar-
-me. Perguntas-me se me sinto 
maduro agora para fazer algo 
com outros artistas. A pergun-
ta se calhar devesse ser “se me 
sentia maduro para fazer sozi-
nho o ‘Eparaka’”. Mas a minha 
resposta é a mesma: não queria 
sucesso só para depois dize-
rem que é porque alguém me 
lançou. Neste segundo, senti a 
necessidade de trazer colabo-
rações.

Por que escolheu exacta-
mente Azagaia?

Porque venho do hip-hop 
antes de abraçar este novo esti-
lo. Escolhi Azagaia para a músi-
ca “Com amor se paga”, porque 
percebi que ela (a música) era a 
cara dele. Não consegui ver ou-
tra pessoa que podia represen-
tar da melhor forma. Eu e ele 
já tínhamos uma relação muito 
boa, fazíamos parte da mesma 
editora (Congolote Records), e 

Fiz o máximo para 
superar “Eparaka”

Já são três músicas disponíveis no You-
tube. “Rokotxi” está lá há uma semana e 
são quase 5 mil visualizações. “Com amor 
se paga” quase 90 mil. Estes números di-
zem alguma coisa sobre o impacto do seu 
trabalho?

São números positivos por causa da 
minha linhagem musical. Sei que não sou 
um artista popular, as minhas visualiza-
ções não são soberbas como de Mr. Bow, 
por exemplo. Esse número é razoável para 
o mercado que estou a perseguir, o que 
me deixa feliz. Significa que estou a entrar 
nas pessoas com um ritmo não muito ha-
bitual. Tenho só 3 mil subscritores e se al-
cancei quase 80 mil visualizações é porque 
se está a partilhar o trabalho. “Rokotxi” já 
tem quase cinco mil em uma semana... 

O seu primeiro álbum impactou. Como 
foi pensar neste com a ideia de superar o 
primeiro?

Tive de facto esta responsabilidade 
de fazer algo para superar. E nem era por 
minha causa, mas pelas pessoas que têm 
uma expectativa. Amam “Eparaka” de 
forma incrível, os prémios que me deu, 

os festivais, as viagens... Esta responsa-
bilidade sempre esteve na minha cabeça. 
Tomei todo o cuidado para tentar superá-
-lo, mas se eu conseguir chegar perto já é 
suficiente. 

O primeiro filho é sempre primeiro. 
Mas acredito que aquele que vai escutar 
notará que em termos de sonorização e 
ritmo há uma distância entre os dois. Amo 
os dois e foram feitos com todo o cuidado. 
Fiz de tudo para não envergonhar “Epa-
raka”. 

Mas não superar o primeiro trabalho é 
um medo que persegue a todos os artis-
tas...

Todo o artista que fez sucesso com o 
primeiro trabalho sente este medo. 

Já tem concertos agendados para o lan-
çamento do álbum?

Sim. Para Maio. 
Vai levar este trabalho à cidade da Bei-

ra, pelo que ficámos a saber...
Em Fevereiro. Há também negociações 

para Tete, mas nada fechado. Quero fazer 
isto em todas as províncias. Preciso que as 
pessoas tenham acesso ao “Rokotxi”. 

Nasceu no distrito de Monte-
puez, na província de Cabo Del-
gado. Ainda menor, mudou-se 
para Nampula para viver com a 
mãe e foi lá onde começou a dar 
os primeiros passos na música. 
Iniciou o seu percurso musical 
fazendo hip-hop com um gru-
po de amigos que se juntavam 
todos os fins-de-semana para 
cantarem.

 Vezes há que tentava uma 
aventura pela kizomba.

Formou B Star, um grupo de 
rap, com amigos. Foi membro 
da P Records, uma banda tam-
bém de rap. Em 2011 mudou-
-se para a capital do país com 
o intuito de frequentar o ensino 
superior. 

Formado em Economia, fre-
quentou também a Escola de 
Música, onde aprendeu a tocar 
guitarra. 

Para além dos dois álbuns, 
conta com várias colaborações. 
já viajou meio-mundo espa-
lhando o perfume da sua arte. 

ele aceitou o convite.
E qual foi o critério para a 

escolha de Assa Matusse como 
uma das artistas a fazer parte do 
álbum?  

Sou fã incondicional dela, 
do talento, uma das melho-
res vozes femininas que temos 
no país. Tínhamos Zena Bacar 
como melhor voz feminina. In-
felizmente, perdemo-la. Sem 
ela, sinto que Assa é essa voz 
que eu precisava para este tra-
balho. E as pessoas já vinham 
pedindo que fizesse algo com 
ela. 

Em 2017 falava da preparação 
do segundo álbum e mencionou 
dois nomes: Azagaia e Assa...

Já nem me lembrava, mas 
isto só mostra que cumpri com 

o meu desejo. 
Quer dizer que já naquele 

ano tinha as composições feitas 
ou apenas estava a idealizar?

Era antes de compor. Come-
cei a escrever este álbum em 
2018, mas vejo que consegui 
manter a palavra. É uma de-
monstração clara de que sou fã 
destes dois artistas. 

Há uma diferença no núme-
ro de músicas entre o primeiro 
e o segundo álbum. No primei-
ro são 10, neste 8. Uma redução 
propositada?

Na verdade, neste álbum 
também queria 10 faixas. Não é 
meu feitio passar deste número. 
Actualmente o padrão interna-
cional é de 10. Quando o núme-
ro é maior há dificuldades para 

promover o álbum. Em prin-
cípio, “Rokotxi” era para ter 
10 músicas, só que a pandemia 
trouxe entraves e, ainda assim, 
o orçamento para a produção 
do álbum continuou alto. Ter 
abdicado de dois temas ajudou 
a manipular a gestão financeira. 
Mas também oito são suficien-
tes, que é para as pessoas curti-
rem o álbum e o esgotem. Acho 
também que é desperdício de 
recursos colocar 20 músicas 
num álbum. Normalmente as 
pessoas gostam apenas de três 
músicas num álbum...

Quais destas músicas foram 
produzidas no contexto da co-
vid-19?

“Rosa”, “Rokotxi” e “Ettu-
niya”.

Esteve em diversos festivais. 
Vem somando galardões, com destaque 

para o da melhor voz e de artista revela-
ção, todos do Ngoma Moçambique. 
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Porta que dá acesso ao local de onde vêm relatos de dor 

Boa experiência de parto tornou-se uma questão de sorte

Mulheres denunciam maus-tratos durante o parto

30 de Dezembro de 2022

Dor que vai além do parto

E
nquanto ecoam no país 
vozes de repúdio aos actos 
de violência obstétrica, há 
ainda mulheres que vivem 
momentos de terror nas 

maternidades.
São relatos de diferentes for-

mas de violência que vão des-
de maus-tratos, intervenções 
médicas não consentidas, falta 
de água para a higiene pessoal, 
agressões físicas e verbais, negli-
gência até cobranças ilícitas.

Desta vez, o grito de socorro 
vem das Urgências de Ginecolo-
gia e Obstetrícia do Hospital Ge-
ral de Mavalane. São histórias de 
violência vividas durante o par-
to, denunciadas por mulheres 
que decidiram se abrir para que-
brar o ciclo de abusos protagoni-
zados por alguns profissionais de 
saúde. 

Segundo narram, o reflexo da 
violência deixa marcas profun-
das no corpo e na mente. Afinal, 
quem devia salvar e proteger as 
mães e os seus bebés contribuiu 
para que este se tornasse num 
dos momentos mais traumáticos 
das suas vidas. 

Relatam que mesmo quando 
a dor ultrapassava todos os limi-
tes possíveis, foram insultadas e 
abandonadas. Fizeram o parto 
sozinhas ou com a ajuda de ou-
tras parturientes. Foram sujeitas 
à violência que surgia até pelo 
facto de elas não se comportarem 
de acordo com as expectativas.

Denunciam que estas situa-
ções podem até ser amenizadas 
quando desembolsam um valor 
que oscila entre 200 e 500 Me-
ticais. Afinal, para ter um trata-
mento condigno têm de pagar o 
famoso “refresco”. Ainda assim, 
quando o trabalho de parto leva 
mais tempo do que o esperado e 
o turno destes acaba, voltam aos 
ciclos de violência. 

domingo esteve naquela que 
é uma das unidades sanitárias 

de referência na capital do país. 
Ouviu e presenciou um pouco do 
que se vive no local. Conversou 
com algumas mulheres, mas, 
para preservar as suas identida-
des, os nomes usados são fictí-
cios. 

PRIMEIRO DIA...

Com os passos incertos, cami-
nhadas pausadas e expressões que 
indicam dor e desconforto, dezenas 
de mulheres circulam, diariamen-
te, pelos corredores da maternida-
de do Hospital Geral de Mavalane.  

Enquanto umas chegavam, ou-
tras saíam para buscar ou entregar 
seus pertences aos familiares que 
aguardavam, ansiosamente, por 
alguma informação do lado de fora. 
Algumas estavam ali pela primeira 
vez, outras não, mas nem por isso 
deixaram de viver experiências de-
sagradáveis. 

“Tratam-nos como se não fôsse-
mos humanas. Sinceramente, acho 
que elas não têm coração. Não sei 
se um dia volto para aqui. Somos 
insultadas e humilhadas. O im-
portante é que saí com vida e com 
o meu filho nos braços. Fiquei dois 
dias sem tomar banho. Coseram-
-me sem anestesia.”

Estas foram frases ditas por al-
gumas mulheres ouvidas dentro e 
à saída da maternidade. Mulheres 
que pelos traumas que carregam 
afirmaram que boas experiências 
de parto na maioria das maternida-
des do país têm sido uma questão 
de sorte.

Quando domingo esteve no lo-
cal, numa sexta-feira, era por volta 
das 11.00 horas. Naquele frenesim 
de mulheres grávidas e funcioná-
rios, uma cena despertou a nossa 
atenção. Uma jovem, que aparen-
tava pouco mais de 20 anos, con-
torcia-se de dores na fila de espera 
para o atendimento. 

Quando nos aproximámos, ela 

Mulheres denunciam abusos cometidos por profissionais de saúde da maternidade 
do Hospital Geral de Mavalane, em Maputo

pelo facto de o meu colo não dila-
tar”, disse, recordando que o deses-
pero tomou conta de si.

Durante a madrugada, por volta 
das duas horas, as dores intensifica-
ram. Gritou por socorro,  mas nin-
guém veio em seu auxílio.

 “Não tinha ninguém para me 
ajudar. Depois da meia-noite, todas 
vão dormir e só voltam às seis horas 
ou quando alguém consegue tirar o 
bebé sozinha”.

E foi assim com ela, enquanto 
gritava, mais uma vez, as compa-
nheiras do quarto aconselhavam-
-na a fazer força até que o bebé saís-
se porque antes disso as enfermeiras 
não viriam.

Ainda assim, conta que “gritei 
tanto que devo ter interrompido o 
sono delas porque uma enfermeira 
apareceu, mas só se limitou a dizer 
‘faz força e tira esse bebé. Estás a fa-
zer barulho enquanto ainda não fi-
zeste nada. Custa tirar esse bebé?’”, 
relembrou.

Segundo Maria, foi doloroso pas-
sar por tudo aquilo sozinha mesmo 
estando no hospital. Aliás, só depois 
que ela deu parto é que vieram se-
guir todos os procedimentos subse-
quentes.

Porém, quando pensou que o 
pior já tinha passado, “ela veio co-
ser-me a sangue frio. Naquele dia, 
nenhuma de nós teve anestesia”, 
denunciou.

SEGUNDO DIA...

As infecções puerperais, aque-
las que se originam no aparelho ge-
nital após o parto, constituem uma 
das principais causas de mortalida-

A violência obstétrica figura, segundo 
a Organização Mundial da Saúde, como 
qualquer tipo de violência física, moral 
e psicológica, praticada por profissionais  
de saúde contra as mulheres no parto e 
no período pós-parto. 

A OMS classifica estes abusos sofridos 
pelas mulheres também como questão 
de saúde pública e de violação dos di-
reitos humanos. Em Moçambique, a si-

tuação gera tamanha preocupação que, 
em finais do ano passado, mais de 40 
organizações da sociedade civil uniram-
-se em repúdio aos actos de violência 
contra a mulher e negligência durante a 
gravidez, parto e pós-parto nas mater-
nidades.

É que nos últimos tempos casos de 
maus-tratos, morte e desaparecimen-
to de bebés têm sido despoletados nos 

meios de comunicação e na “media”.
Entretanto, apesar da divulgação, 

poucos casos têm sido solucionados. De 
acordo com uma das organizações que 
lidam com iniciativas de humanização 
obstétrica, são poucos os casos relata-
dos que culminam com a instauração de 
processos judiciais ou disciplinares. A 
maioria é arquivada por desistência das 
vítimas ou morosidade processual. 

Um problema longe de ser solucionado

foi chamada por uma médica. A 
irmã, que a acompanhava, disse a 
razão pela qual estava no hospital.

“Ela está com algumas semanas 
de gravidez. Ontem teve um pe-
queno sangramento e viemos para 
aqui. A pessoa que nos atendeu in-
troduziu os dedos nos órgãos geni-
tais, fez ecografia e mandou-nos de 
volta para casa”, disse.

Já em casa, conta que o sangra-
mento agravou-se, por isso esta-
vam ali na manhã daquela sexta-
-feira.

“Ela não está bem. Pelo fluxo, 
acho que está a perder o bebé, mas 
até agora não fomos atendidas”, 
reclamou.

ACUSADA DE TER 
PROVOCADO
 O ABORTO

Pouco tempo depois, a jovem 

saía do interior da maternidade 
ainda se queixando de dor. “Fiz a 
ecografia, mas dizem que não con-
seguem ver nada. Mandaram-me 
beber muita água para tentar nova-
mente”, disse à irmã.

Meia hora depois, foi chamada 
novamente. Não tardou para a mé-
dica informar à irmã da jovem que 
ela havia perdido o bebé e que o 
aborto teria sido provocado.

“Não é verdade, ela queria mui-
to aquele bebé, por mais que tenha 
sido um sangramento natural, a 
insensibilidade com que foi tratada 
pode ter piorado a situação. Ainda 
querem que eu pague novamente 
enquanto ontem pagámos 800 Me-
ticais, sendo que a ecografia normal 
custa 300 e especial 600 Meticais”, 
disse à reportagem do domingo.

Pouco tempo depois, a jovem 
saía aos prantos afirmando que está 
a ser acusada de ter ingerido algu-
ma substância abortiva.

DEPOIS DA MEIA-
NOITE NINGUÉM
TEM ASSISTÊNCIA

“Não podia gritar. Quem de-
sobedecesse era deixada à própria 
sorte, mas quem consegue ficar ca-
lada durante o parto?”, questionou 
Maria, de 27 anos de idade, que há 
algumas semanas deu à luz o seu 
primeiro filho no Hospital Geral de 
Mavalene.

Apesar de ter ouvido em muitas 
ocasiões que “agora elas não são 
muito agressivas’’, não deixou de 
viver uma das experiências mais 

traumáticas da sua vida.
Em conversa confessou que ain-

da que fosse o hospital mais próxi-
mo à sua residência, optou por fazer 
o acompanhamento da gravidez 
noutra maternidade. Mas, por iro-
nia do destino, foi lá parar depois de 
ser transferida devido a complica-
ções causadas pela hipertensão.

“O meu caso inspirava cuidados 
adicionais porque a minha tensão 
estava muito alta. Mas, depois de 
muito tempo de espera, fui infor-
mada que devia tomar uma injec-
ção que não tinham no hospital”, 
relatou. 

Só depois de dez horas, quando 
já lhe faltava força para pedir ajuda, 
as companheiras do quarto acon-
selharam-na a dar “refresco” , no 
valor de 200 Meticais, a uma enfer-
meira. Depois disso, conta que lhe 
foi aplicada a injecção.

‘’Sempre soube que para ser 
bem tratado tinha de pagar, mas eu 
fui transferida para aqui justamente 
para que tivesse melhor acompa-
nhamento. Não pensei que pudes-
sem me negar até isso. Paguei por-
que estava a passar muito mal’’. 

Relembra que, enquanto ago-
nizava de dor, era sujeita ao toque 
vaginal repetidas vezes. Enquanto 
isso, era informada que se a situação 
se mantivesse, seria sujeita à cesa-
riana.

“Recordo-me que numa das ve-
zes uma médica veio observar-me, 
fez o toque e cortou alguma coisa, 
só me lembro que sangrei muito, 
depois disso, disse que se voltasse 
no dia seguinte antes do parto ia me 
mandar para a sala de operações. 
Falavam como se eu fosse culpada 

domingo contactou a Direcção do Hospital Geral de Mavalane  
para o esclarecimento dos factos narrados pelas parturientes. 

No primeiro dia, 19 de Janeiro,  Mário Jacob, director do hos-
pital, exigiu que apresentássemos as denúncias e prometeu 
inteirar-se dos casos junto da maternidade. Pediu que entrás-
semos em contacto no dia seguinte para agendar a entrevista. 

Entretanto, no dia seguinte, quarta-feira, disse que o res-
ponsável pela maternidade estava em missão de trabalho numa 
província do centro do país e só retornaria à capital na segunda-
-feira da semana seguinte, portanto, devíamos entrar em con-
tacto somente na terça-feira, dia 25.

Dito e feito. Entrámos em contacto, mas este disse nova-
mente que ainda não tinha entrado em contacto com o res-
ponsável da maternidade, pedindo ainda que o contactássemos 
novamente no dia seguinte, quarta-feira. 

Perante a insistência garantiu-nos que a direcção estava 
aberta a receber o jornal não só para o esclarecimento das de-
núncias, mas também para qualquer outro trabalho.

Curiosamente, na passada quarta-feira, Mário Jacob mudou 
drasticamente de discurso. Disse alto e bom som que não ia 
prestar quaisquer declarações à imprensa relativamente às acu-
sações imputadas a alguns trabalhadores da maternidade. 

Hospital recusa-se 
a esclarecer os casos

de materna  em Moçambique.
Este era o medo de Paula, uma 

jovem de 28 anos, que deu entra-
da na maternidade de Mavalane no 
primeiro dia em que o domingo es-
teve naquele local. Dois dias depois 
do parto, ela contou o que viveu.

A jovem denuncia o que cha-
mou de falta de respeito pelo ser 
humano. Conta que os agentes de 
serviço restringem o fornecimento 
de água usada para a higiene pes-
soal das parturientes. 

“Aquilo chega a ser desumano. 
Corremos o risco de contrair infec-
ções naquele hospital. Cheguei às 
4.00 horas do dia 13 e saí às 12.00 
horas do dia 15 sem tomar banho. 
Cortam água porque não querem 
que se sujem as casas de banho”, 
lamentou.  Conta ainda que na 
sala de parto estavam oito mulhe-
res, das quais quatro estavam na 
fila para cesariana e as restantes 
para parto normal. Porém, recor-
da que as quatro que esperavam 
pela cirurgia foram praticamente 
abandonadas, acabando por dar 
parto no local. Disse ainda que era 
frequente ouvir gritos e súplicas de 
mulheres para que fossem atendi-
das, mas a resposta era “não grita, 
suba na cama e dê parto” ou ainda 
“eu não estava naquele momen-
to...”.  Entretanto, apesar de ter 
testemunhado cenários de maus-
-tratos, injúrias e humilhações em 
momentos que antecederam o seu 
parto, quando chegou a sua vez foi 
diferente. É que, segundo ela, de 
dia, na presença dos médicos, o 
tratamento não é o mesmo.

“Eu pude ver a diferença no 
tratamento, fui assistida da me-

lhor maneira possível, os médicos 
foram atenciosos e ajudaram-me 
em tudo. Na verdade quem mal-
trata são as enfermeiras e agentes 
de serviço”, apontou.

FUI AGREDIDA FÍSICA
E PSICOLOGICAMENTE 

Marta, de 32 anos,  tinha noção 
da existência de partos difíceis e 
situações complicadas, mas nada 
comparado ao que viveu. Mãe de 
segunda viagem, pensou que a sua 
experiência pudesse lhe valer al-
guma coisa. Só que não. 

Disse ao domingo que, a cada 
dia, “eles nos surpreendem pela 
crueldade. Parece que estão alheios 
ao nosso sofrimento, somos insul-
tadas e humilhadas”.

Ela foi alvo de toque repetidas 
vezes e, de forma violenta, “cada 
pessoa que chegava fazia o proce-
dimento e deixava-me ali, sem sa-
ber o que estava a acontecer, sem 
contar com as expressões pejorati-
vas que usavam. Fui agredida física 
e psicologicamente”.

Para esta mãe, uma boa expe-
riência de parto é questão de sorte. 
Ficou traumatizada. Os abusos de 
que foi vítima fizeram-na repensar 
numa terceira gravidez.

“Não sei por que tem tanta gente 
lá, outras até vêm de outros secto-
res para conversar ou ouvir música, 
aliás, neste momento, não podem 
ser importunadas. Você pede so-
corro e elas ignoram-te. Não quero 
passar por isso novamente”. 

Para ela, o pior de tudo é saber 
que pessoas que juraram salvar vi-

das, e são pagas para ajudar num 
momento importante e frágil para 
a mulher, contribuem para que o 
parto seja um dos piores momen-
tos das suas vidas.

TERCEIRO DIA...

No terceiro dia que domingo es-
teve na maternidade de Mavalane, 
deslocou-se ao sector onde, depois 
do parto, as mulheres aguardam a 
alta hospitalar. O cenário vivido lá 
não é dos melhores. Aglomeração 
de pessoas que buscavam alguma 
informação, das parturientes que 
são proibidas de portar um tele-
fone.  Ali, a solução era entregar o 
nome para a agente de segurança 
que tentava, sem sucesso, acalmar 
os ânimos dos presentes por for-
ma a confirmar se constava da lista 
de mulheres transferidas para os 
quartos. Do contrário, os familiares 
deviam fazer a ginástica de volta à 
maternidade.

A corrida era também para con-
seguir entregar as refeições antes 
do término do horário de visitas, 
pois “quando estamos para ter 
parto nem nos lembramos de co-
mer. Depois, a fome é tanta para 
pouca comida. No dia que estive 
lá deram-nos apenas uma papinha 
fria”, contou uma das entrevista-
das.  Entretanto, havia entre os fa-
miliares quem já tinha informações 
exactas da localização das partu-
rientes e até o sexo do bebé.

“Aqui tudo é dinheiro. Se você 
paga, além de ser bem tratada, 
pode entrar com telefone”, disse 
um familiar. 
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Há 41 anos regime 
do “apartheid” 
atacava Matola

U
m comando de militares 
“boers”, preparado pelo 
então regime do “apar-
theid” que vigorava na 
vizinha África do Sul, 

bombardeou no dia 30 de Janeiro 
de 1981 residências, ceifou a vida 
de 17 pessoas e deixou um rasto 
de destruição na cidade da Mato-
la. Passam, hoje, precisamente 41 
anos. 

Moçambique não foi o único 
a sofrer ataques e sabotagem por 
parte do regime do “apartheid”. 
Quase todos os países da África 
Austral foram invadidos por co-
mandos “boers”. 

As infra-estruturas destruídas 
eram ocupadas maioritariamente 
por activistas do ANC. Eram mora-
dias disponibilizadas pelo Estado. A 
partir das residências, eram dese-
nhadas acções estratégicas na luta 
contra o regime do “apartheid”. 

Antes do ataque, alguns agentes 
especiais sul-africanos fizeram o 
reconhecimento minucioso sobre 
a localização das residências da-
queles activistas. As casas estavam 
estrategicamente dispersas pelas 
diferentes zonas da Matola. 

Com efeito, um comando sul-
-africano atravessou a fronteira 
de Ressano Garcia e, na calada da 
noite, massacrou 17 pessoas que 
se encontravam nas referidas resi-
dências, e também um cidadão de 
origem portuguesa que tranquila-
mente retornava da jornada laboral 
na empresa Electricidade de Mo-
çambique.

A referida vítima, que nada ti-
nha a ver com o activismo do ANC, 
encontrava-se próximo de uma 
das casas no momento do ataque. 
Segundo Celestino Siane, curador 
do Monumento e Centro de Inter-
pretação da Matola, foi confundido 
com Joe Slovo, grande activista que 
ajudou membros da Frelimo e do 
ANC. A cerimónia de sepultamen-
to das vítimas teve lugar a 14 de 
Fevereiro de 1981 no Cemitério de 
Lhanguene, na cidade de Maputo, 
durante a qual soaram bem alto pa-
lavras de encorajamento pela auto-
determinação dos povos. O desafio 
lançado na altura por Samora Ma-
chel ter-se-á feito ouvir em Pretó-
ria, conforme foi difundido.  

 VISITA 
AO MUSEU

O museu que perpetua a histó-
rica ligação entre os povos moçam-
bicano e sul-africano foi erguido na 
zona das “quatro cantinas”. domin-
go reviveu os contornos do aconte-
cimento trágico do dia 30 de Janeiro 
de 1981. 

Na entrada está patente uma 
enorme fotografia de destacadas 
figuras políticas, surgindo de mãos 
dadas o antigo Chefe de Estado mo-
çambicano Samora Machel e Oliver 
Tambo, então líder do ANC (Con-
gresso Nacional Africano). 

Na parte superior da imagem, a 
expressão “Que Venham” está es-
tampada em letras garrafais. Aliás, 
a composição intitulada “Que Ve-
nham!”, do músico Yana, represen-

Ficámos muito assustados
– Lourenço Chirindza, na altura com nove anos

O ataque à Matola foi um momento que não passou 
despercebido às crianças, entre as quais Lourenço Chi-
rindza que tinha, na altura, apenas nove anos de idade.

“Ficámos muito assustados. Procurámos saber jun-
to dos mais velhos o que estava a acontecer na verdade. 
Soubemos que Moçambique estava a ser invadido”, re-
feriu.

Acrescentou que se ouviram bombardeamentos que 
resultaram na destruição de infra-estruturas indus-
triais, incluindo um estabelecimento escolar que ficou 
parcialmente atingido. “Tivemos um amigo que ficou 
sem os braços quando segurou um engenho explosivo 
na zona da antiga Somopal”, precisou.

tou um marco musical, sobretudo 
porque a letra surgiu do extracto 
de um vigoroso discurso do antigo 
Presidente Samora Machel, logo 
depois do ataque bárbaro.

Lá encontram-se igualmente 
escritos alguns trechos dos discur-
sos de Machel e Tambo, que vincam 
a vontade de erradicar o regime do 
“apartheid”.  

DIA DE AMIZADE

Como forma de relembrar a tra-

gédia, 30 de Janeiro foi decretado 
como dia de amizade, solidarie-
dade e cooperação entre Moçam-
bique e a África do Sul. Numa das 
rampas do museu está pintado um 
mural cujos desenhos ilustram a 
escravatura e a dominação estran-
geira nos dois países.

É possível ainda ver num ponto 
maior a fotografia do líder histórico 
da África do Sul, Nelson Mandela, 
assim como imagens da sua prisão 
durante 27 anos na terrível cadeia 
política na Ilha de Robben, ao largo 

da Cidade do Cabo. 
Outro registo fotográfico que se 

encontra é do Unkhonto We Swi-
ze, considerado em 1961 como o 
braço armado do ANC. De um lado 
da sala redonda está patente uma 
grande fotografia de jovens a correr 
para salvar uma criança atingida no 
meio da confusão gerada durante o 
inesquecível massacre do Soweto.

As fotografias do referido acon-
tecimento correram o mundo, e 
16 de Junho (dia do massacre de 
Soweto) passou a ser considerado 

Uma das três casas bombardeadas

A imagem do massacre de Soweto que correu o mundo
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Dia da Criança Africana. 
O intercâmbio económico entre 

Moçambique e a África do Sul está 
registado numa imagem sobre a 
sabotagem na linha-férrea que liga 
Maputo e a região do Transval.

Vê-se igualmente o registo do 
momento de interacção entre qua-
tro presidentes da então Linha da 
Frente.  Caminham descontraídos 
Sam Nujoma (Namíbia), Kenneth 
Kaunda (Zâmbia), Samora Machel 
(Moçambique) e Robert Mugabe 
(Zimbabwe). Hoje, passadas quatro 
décadas, as imagens e os registos 
históricos decorrentes do ataque da 
África do Sul não negam tanta bar-
baridade ocorrida. As fotos das três 
casas atingidas estão expostas em 
tamanho maior, ocupando cada 
uma, de alto a baixo, as paredes no 
interior do museu. Sabe-se que fo-
ram lançados roquetes, morteiros e 
granadas, o que deixou as estrutu-
ras com buracos enormes.  

Num vídeo de aproximadamen-
te 30 minutos, pode-se ver o de-
poimento de uma mulher sul-afri-
cana, cujo filho foi barbaramente 
morto pelos artefactos pesados de 
guerra usados no ataque. Contou 
ter tido conhecimento do ataque 
quando se preparava para visitar 
o filho em Moçambique, mas aca-
baria por testemunhar o respectivo 
funeral. Alguns activistas do ANC, 
entre antigos dirigentes consu-
lares, chefes militares, incluindo 
o antigo presidente Jacob Zuma, 
também apresentam depoimentos 
relacionados com diferentes mo-
mentos que culminaram com os 
ataques à Matola. 

MEMORIAL 
DO ATAQUE

O curador Celestino Siane ex-
plicou que o memorial erguido 
no centro da Praça da Juventude, 
quarteirão 27, na Matola, simboliza 
a união entre os povos na luta pela 
autodeterminação no seio da África 
Austral. 

O memorial do ataque simboliza 
igualmente o papel que Moçam-
bique desempenhou ao apoiar a 
causa da luta do povo sul-africa-
no. Defendia Samora Machel que 
Moçambique nunca seria livre e 
independente enquanto os países 
vizinhos estivessem sob domínio 
colonial. Recorde-se, entretanto, 
que, apesar dos laços existentes 
entre os Governos de Moçambique 

Prestes a completar 78 anos de idade, Ezequiel Benzane disse 
ter vivido na altura dos factos, junto da sede do posto adminis-
trativo da Matola, movimentações estranhas nas proximidades 
da sua casa, mas que nunca os relacionou com os ataques ocor-
ridos.

“Alguns comandos sul-africanos rondaram antes as casas 
atacadas. Houve movimento estranho de carros. Não sabíamos 
que eram militares. Permanecemos acordados até tarde, quan-
do, de repente, visualizámos roquetes e ouviram-se estrondos”, 
recordou.  

Acrescentou que do quintal da sua casa, viu balas e outros en-
genhos a iluminarem a escuridão da noite trágica. Precisou que 
o ataque ocorreu em menos de meia hora e que a recolha dos co-
mandos decorreu às pressas através de viaturas especiais.

“Foi um momento de pânico. Mesmo depois do ataque, não 
dormimos a noite toda. Não sabíamos se voltaria a suceder. De 
manhã foi quando soubemos da dimensão das destruições”, 
afirmou. 

Vi movimento 
estranho

– Ezequiel Jossefa Benzane
antigo morador

e da África do Sul, o então regime 
sul-africano apoiava a Resistência 
Nacional Moçambicana (RENA-
MO) na guerra que levou a cabo em 
Moçambique durante 16 anos. 

No centro da praça foram er-
guidos em forma de espiral 
três pilares que simbolizam 
cada uma das casas onde re-
sidiam os membros do ANC. 
Na superfície foram colo-
cadas fitas de cor vermelha 
representando o sangue 
derramado.

De um dos lados de cada 
mural, foram estampados 
os nomes dos activistas que 
pereceram, bem como da 
vítima de nacionalidade 
portuguesa. Existem tam-
bém tiras tracejadas que 
traduzem o material bélico 
usado durante o ataque.

Ao lado foram colocados pilares 
de tamanho menor, correspon-
dendo cada um dos países da África 
Austral que lutavam contra o regi-
me racista sul-africano. Dois dos 

pilares foram erguidos em repre-
sentação da solidariedade interna-
cional dos povos do mundo inteiro 
para com o povo da África do Sul. 

O memorial e o museu surgem 
de uma iniciativa conjunta entre os 

estados de Moçambique e da África 
do Sul. A inauguração decorreu ao 
mais alto nível em 2015, num acto 
orientado pelos Presidentes Filipe 
Nyusi e Jacob Zuma. 

Celestino Siane

Museu transformado em centro de interpretação

Samora Machel e Oliver Tambo expressaram a união

Discurso de Samora Machel soou em Pretória 

Monumento alusivo às vítimas do “apartheid”
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domingo publica cartas, através das quais o 
estimado leitor partilha reflexões sobre alguns 
temas da actualidade, nomeadamente, sociais, 

culturais, políticos e económicos.
Os textos originais não devem exceder 250 

palavras e podem ser enviados para os seguin-

tes endereços: Rua Joe Slovo, 55, Caixa Postal 
327, cidade de Maputo ou  redaccao.domingo@
snoticias.co.mz

Reaproveitemos a água da chuva 
Que Moçambique é um país cheio 

de burocracia, isso já sabemos, mas 
algumas situações que vivemos como 
povo são terríveis. Assustadoras até 
porque há tanta insensibilidade por 
parte das pessoas que nos deviam aju-
dar.

Vou contar aqui dois episódios. 
Certa vez fui mordida por um cachor-
ro. Era noite e na hora só podia tomar 
os cuidados básicos recomendados 
para a situação que é lavar o local fe-
rido com água e sabão durante alguns 
minutos.

No dia seguinte, uma segunda-
-feira, fui ao Hospital de Mavalane, na 
cidade de Maputo, para receber vaci-
na contra raiva  como forma de evitar 
danos maiores. Chegada a hora de 
atendimento, fui questionada sobre o 
local do incidente, tendo de seguida 
sido recomendada a abrir um proces-
so junto à Polícia da República de Mo-
çambique.

Dirigi-me ao posto policial por si-
nal localizado no hospital, onde ex-
pliquei tudo e de novo. No entanto, 
o agente que estava lá entendeu que 
devo abrir o tal processo em Laulane, 
que foi o local onde tudo aconteceu. 
Fiquei pasma. Estava com a mão in-

chada e cheia de dores, mas o agen-
te entendeu que devia sair, apanhar 
“chapa” e voltar a Laulane, fazer todo 
aquele processo e depois voltar a Ma-
valane para tomar vacina.

Fiquei indignada. Perguntei onde 
é que já se viu deixar de atender um 
doente e mandá-lo voltar para o local 
do  acidente? Nunca vi.  

O segundo episódio é mais recen-
te. A minha irmã foi “empurrada” por 
um autocarro daqueles que fazem a 
rota Praça dos Combatente-Zimpeto 
e o motorista fugiu, simplesmente.

Nisto, ela foi à Esquadra de Malha-
zine para apresentar a queixa. Não é 
que lhe mandaram para a Esquadra 
do Zimpeto para isso? E como se não 
bastasse, nem sequer houve desfecho 
do caso. Optámos por levá-la ao hos-
pital para evitar problemas graves e as 
coisas assim ficaram. A Polícia devia 
ajudar-nos e não nos complicar. 

Mas o que tem acontecido é que 
quando chegamos à esquadra somos 
ridicularizados, fazem piadas da si-
tuação. Não se preocupam em socor-
rer. Não se colocam no lugar da víti-
ma. Não nos tratam como humanos. 

Cosmelânia Tovela

Burocracia nas esquadras
Queira, senhor director, aceitar a publica-

ção desta carta no espaço que o vosso presti-
giado jornal reserva aos leitores. É simples o 
assunto que me leva a fazer este escrito.

Em minha opinião, é triste o que acontece 
na época chuvosa no nosso país. 

São daquelas situações sem muita expli-
cação. O leitor já reparou que em Moçam-
bique há muito desperdício de água? Pior: 
quando passa esta época choramos por causa 
da seca.

Este assunto vem à tona porque ultima-
mente tem estado a chover, um pouco por 
todo o país. Tirando as mortes e destruições 
de infra-estruturas que a chuva tem vindo a 
causar, nos devíamos contentar, porquanto 
as quedas pluviométricas concorrem para o 
aumento da disponibilidade de hortícolas e 
outros produtos frescos.

Mas, infelizmente, em Moçambique ain-
da não há condições adequadas para o ar-
mazenamento da água para ser aproveitada 
na época seca, razão pela qual quase toda ela 
acaba se perdendo.

Havendo condições de armazenamen-
to - barragens e represas – a água podia ser 

usada futuramente para rega, abeberamen-
to de gado até mesmo para o consumo hu-
mano,  desde que seja devidamente tratada.  
É mais doloroso ainda se levarmos em con-
ta que existem pontos, neste país onde as 
pessoas consomem água imprópria e a dado 
momento não têm como fazer uma agricul-
tura de rega.

O que falta para que se invista no reapro-
veitamento de água em Moçambique? Acre-
dito que já temos pessoas que estudaram 
estas matérias e que podem ajudar a superar 
este já antigo problema no nosso país.

Precisamos de aproveitar no máximo as 
mentes brilhantes que temos em Moçambi-
que no sector de engenharia hidráulica.  Sim. 
É possível. 

Penso que uma outra solução para o apro-
veitamento da água e, quiçá, evitar a erosão 
nos assentamentos suburbanos passa pela 
construção de tanques cisternas para o ar-
mazenamento de água. Se cada casa tiver 
uma cisterna evitaremos que a água da chu-
va despejada pelas nossas caleiras vá para a 
rua para fazerem estragos.

Viriato Luís

MENSAGEM COVID-19
Se tiveres uma doença crónica como HIV, hipertensão ou diabetes, continue a ir às 
consultas e tomar a medicação de forma regular.

Encarregados de educação falam sobre aulas
O ano lectivo de 2022 arranca formalmente amanhã em todas as escolas do país, no 

meio de restrições impostas pela pandemia da covid-19. Neste contexto, domingo saiu 
à rua para ouvir dos munícipes como avaliam os preparativos nas escolas para a volta 
às aulas, tendo em conta a circulação, no país, de variantes altamente contagiosas.

AINDA É UM RISCO
– Regina Magaia, auxiliar 

de limpeza 

Para mim, voltar à escola 
ainda é um risco  para os alu-
nos, sem contar que com esta 
modalidade de ensino vai-se 
estudar com dificuldades. 
Mas precisamos de voltar à 
normalidade até porque não 
sabemos quando é que essa 
pandemia vai acabar. Só es-
pero que desta vez se estude 
a possibilidade de voltar ao 
horário normal. Para mim, 
ir duas vezes à escola não 
é suficiente para garantir a 
aprendizagem. Fico um pou-
co tranquila por saber que há 
um esforço a nível das escolas 
para a prevenção. 

HÁ CONSCIÊNCIA
– Edson Paunde, trabalha-

dor por conta própria

Eu penso que todos os ci-
dadãos estão cientes de que 
estamos a passar por um mo-
mento difícil, por isso devemos 
continuar a nos prevenir. Pude 
notar que a maioria das escolas 
está a seguir todas as recomen-
dações emanadas pelo Minis-
tério da Saúde e não só. Acre-
dito que o facto de esta quarta 
vaga não ser muito agressiva 
vai permitir uma  retoma mais 
tranquila. 

Acho que devíamos voltar 
ao normal porque, por expe-
riência própria, as aulas “on-
line” não têm tido muito ren-
dimento. O ensino presencial 
possibilita uma melhor intera-
ção entre professores e alunos.

É PRECISO OCUPAR AS 
CRIANÇAS

– Cândido Malhanguana, 
trabalhador por conta própria 

Não é momento para se dis-
cutir a questão da pandemia. As 
crianças devem voltar à escola. 
Deixá-las em casa não estare-
mos a protegê-las, muito pelo 
contrário, estaremos a criar ou-
tros problemas como o aumento 
do índice de analfabetismo. Sem 
contar que, ficando o dia inteiro 
em casa, ficam a maior parte do 
tempo expostos à televisão, o 
que em algum momento pode se 
tornar prejudicial.  

Os alunos não estão a progre-
dir. É preciso ocupar essas crian-
ças e a escola é a melhor opção. 

NÃO ESTAMOS 
SUFICIENTEMENTE 
PREPARADOS

– Rute Cuinica, gestora imo-
biliária 

Acho que nem as escolas es-
tão preparadas para receber os 
alunos, nem as crianças  estão 
suficientemente instruídas para 
lidar com esse tipo de situação. 
Além disso, as crianças querem 
brincar, pular e não vão conse-
guir ficar da hora de entrada até 
a saída sem tocarem no rosto, ou 
tirarem a máscara. Penso que o 
preparo deve partir de casa, os 
pais devem dar indicações aos 
filhos para que possam facilitar 
o trabalho dos professores nas 
escolas. Uma das formas de se 
melhorar o controlo é a redução 
do número de alunos em sala de 
aula e da carga horária. 

VOLTAR MESMO COM 
DIFICULDADES

– Alique Custódio, vende-
dor 

As escolas até podem estar 
preparadas, mas eu penso que 
os pais não estão. A pandemia 
veio estragar muita coisa. Já 
não há poder de compra. Nes-
te período, vésperas do arran-
que do ano lectivo, já teríamos 
muitos pais à procura de uni-
forme e outro material escolar, 
mas não é o que está a acon-
tecer e nós como vendedores 
sentimos isso na pele.

Contudo, sou da opinião 
que mesmo com as dificulda-
des é preciso criar mecanismos 
para que os alunos voltem à es-
cola. Sou pai de quatro filhos e 
vejo o impacto negativo que o 
período que ficaram sem aulas 
criou nos alunos.

CONDIÇÕES ESTÃO 
CRIADAS 

– Sérgio Chavana, pastor 

Eu acho que já temos expe-
riência suficiente no que diz res-
peito à pandemia, uma vez que 
já não é nenhuma novidade. Por 
causa disso, acredito que as insti-
tuições de ensino estejam prepa-
radas para dar o arranque ao ano 
lectivo sob observância das medi-
das de prevenção. 

O meu apelo neste momento 
vai para os pais e encarregados 
de educação para que encarem 
esta volta de forma pacífica, in-
centivando as crianças para que 
cumpram com as recomenda-
ções. Não podemos nos esquecer 
que o país já está avançado no que 
diz respeito à vacinação, ou seja, 
as condições para a retoma já fo-
ram criadas.
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MODO DE PREPARAR

300 g de feijão-verde Sal 
3 colheres (sopa) de fa-

rinha 
3 ovos batidos 
1 cebola 

2 dentes de alho 
Pimenta 
3 dl de azeite 
Rodelas de tomate 
1 raminho de salsa 

Pataniscas 
de feijão-verde

INGREDIENTES

RECEITA

Arranje o feijão-verde e corte-o aos pedaços. Coza-o em água 
temperada com sal, durante 5 minutos. Escorra e deixe arrefecer em 
água fria. Envolva a farinha com os ovos e junte-lhes a cebola e os 
alhos picados. Acrescente o feijão-verde escorrido e misture bem. 
Tempere com sal e pimenta. Aqueça o azeite e frite colheradas do 
preparado anterior. Retire e escorra sobre papel absorvente. Sirva 
sobre rodelas de tomate e decoradas com raminhos de salsa. 

Fonte: petitchef

Perfumes 
podem provocar 
dor de cabeça

Quero ficar rica 
e ajudar outras 
pessoas

Nome: Luísa Reginaldo Tuiane
Naturalidade: Maputo 
Residência: Maputo
Ocupação: Empreendedora 
Conquistas: Está a cursar Farmácia e Contro-

lo de Qualidade de Medicamentos no Instituto 
Superior de Ciências e Tecnologia. Paralela-
mente a isso, “trabalho com encomendas de 
salgados diversos, desde chamussas, rissóis, 
coxinhas e as famosas almofadinhas (que os 
meus clientes tanto amam), para além de mini-

Cheirar bem, com o auxílio dos 
perfumes e colónias, faz parte da 
vida há vários séculos. O problema é 
que muitos destes produtos químicos 
usados para produzir cheiros mara-
vilhosos são potencialmente preju-
dicais para a saúde. Sob uma análise 
química, um perfume pode ter até 
500 componentes, o que faz dele uma 
mistura bem complexa. Mas há três 
componentes básicos: a essência (ou 
óleo essencial), o diluente e o fixador. 

Muitos dos “ingredientes” utili-
zados pela indústria de perfumaria 
podem actuar como neurotoxinas, ou 
seja, têm efeitos tóxicos sobre o siste-
ma nervoso e o cérebro. 

O maior problema, principalmente 

para os alérgicos, é que nem sempre 
o perigo para a saúde está estampado 
no rótulo dos produtos. Isto porque a 
lei garante ao fabricante o direito de 
não informar todos os componentes 
utilizados na fórmula do produto. 

Para evitar danos à sua saúde, é 
importante manter o hábito de ler os 
rótulos dos produtos de higiene pes-
soal. Se não há lista de ingredientes, 
o fabricante pode ter algo a esconder. 
Além disso, tome cuidado com óleos 
perfumados (produto sintéctico) dis-
farçados de óleos essenciais (origina-
do em fontes naturais). 

Adaptado de www.dicasdemulher.com.br/

SAÚDE

-pizzas e muito mais ‘food 
fingers’”. 

Entretanto, fazendo jus 
ao caminho que escolheu: 
ser empreendedora, “co-
mecei há pouco um outro 
tipo de negócio, mas não 
fugi muito da área de beleza 
na mesa, que são as frutas 
desidratadas, minha outra 
paixão”. 

A “muthiyana” de fibra 
desta edição do domingo 
afirma que “aprendi a cor-
rer atrás das coisas para po-
der alcançar um certo ob-
jectivo; arrecadei alguma 
noção básica de gestão e 
de como lidar com os meus 
clientes, para que eles vol-
tem”. Consequentemente, 
a sua marca “@lusalgados” 
só cresce no instagram: 
“Cresce a cada dia”, pois 
“tenho amor pelo meu tra-
balho. Agora tenho uma 
ajudante e pretendo con-
tratar mais – graças a Deus 
– porque sozinha não con-
sigo dar conta do recado. 
Pretendo progredir e con-
quistar alguma indepen-
dência financeira”, sendo 
que “o que me deixa mais 
orgulhosa é ver o cresci-
mento do meu negócio e 
ouvir comentários positi-
vos dos meus clientes”. 

Sonho: “Ficar rica e aju-
dar outras pessoas com o 
meu negócio”.

MUTHIYANA 
DE FIBRA
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CORPO DE 
SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro:   82 198
 Geral:  21322222
 21322334

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 
de Julho, n.º 2999
Museu da História Natural – 
Travessa do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – 
Rua Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – 
Av. Ho Chi-Min, n.º 1233

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM: 
21620448
Serviço Geral: 21620457
Hospital Militar:  21616825/8
José Macamo: 21600044
Idem:  21600045
Geral de Mavalane: 21675167

6:00 Hino Nacional
6:05 Replay Repetição 
7:00 Bom Dia Moçambique 
Directo   
9:00 TV Surdo  
9:30 Desenhos Animados: Código 
do Puzzle Episódio 14 à  18 
10:30 Programa “Stop Violência 
Doméstica”  Repetição  
11:30 Antena do Soldado 
12:00 Análise Global Directo   
13:00 Jornal da Tarde 
14:00 Canal Zero 
14:30 Moçambique Digital  
15:00 O Mágico 
15:15 Espectáculo Arte no Quintal:   
Arnaldo  Manhice    
16:15 Espectáculo Arte no Quintal:   
Rodália   
17:00 Convívio Ao Domingo  
Directo   
19:00 Passadeira Vermelha 
19:25 Conquistas Programa Nº 10 
20:00 Telejornal 
21:30 Grande Entrevista: 
Agostinho Francisco Langa Júnior - 
Secretário de Estado do Ensino Técnico-
Profissional  Gravado 
22:30 Espectaculo Musical: The 
Black Eyed Peas -  Live from Staples 
Center   
0:00 Convívio Ao Domingo  
Repetição  
2:00 Agora Nós:  “Madodas e 
Massungucates” Repetição  
3:00 Conquistas Repetição  
3:30 Canal Zero Repetição 
4:00 Antena do Soldado Repetição
4:30  O Mágico  
Repetição  
4:50 Análise Global    Repetição 
5:40 Hino Nacional    Repetição

SERVIÇOS DE 
UTILIDADE PÚBLICA

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral:   21629554

POLÍCIA
POLÍCIA:    199
Corpo da Polícia
Maputo:    21622001
                21625031
           21327206
SOCORROS:  197

1:00- MADRUGADA INTERACTI-
VA/EMISSORES PROVINCIAIS

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JUNTOS AO DOMINGO

08:00-TU AÍ, TU AQUÍ

11:10- TUDO VAI FICAR BEM 

12:00- SINAL HORÁRIO/TÓPICOS 
DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLENTIM METEOROLÓ-
GICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO CORONA 
VÍRUS

14:05- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

15:00- DOMINGO DESPORTIVO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORONA-
VÍRUS

21:30- CLÁSSICOS AO DOMINGO

22:00- IZI JAZZ

NOTICIÁRIOS: 00, 05, 07, 09, 11, 
12:30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS

.../anm

RM 92.3MHz1 HORÓSCOPO

30 de Janeiro de 2022

CINEMA

Agenda
Cultural

Filmes Guillermo del Toro
para assistir nas plataformas

ÁRIES
Poderá aproveitar essa fase de forma cons-
ciente, cuidando de suas emoções e do seu 
lado espiritual. Apesar da necessidade de re-
colhimento, você se sentirá mais otimista e a 
sorte poderá soprar a seu favor. 

TOURO
Poderá desfrutar de bons momentos na com-
panhia dos amigos e, inclusive, aproveitar 
para começar algum curso ou prática espiri-
tual com eles. 

GÉMEOS
Você poderá perceber maior oscilação emo-
cional, principalmente relacionada a ques-
tões ligadas à carreira. Cuidado, pois isso po-
derá interferir em sua produtividade. 

CÂNCER
É um bom momento para começar algum 
curso, seja na área académica ou sobre filo-
sofias de vida e espiritualidade. Tenha cau-
tela apenas para não exagerar e começar mais 
atividades do que consegue fazer. 

LEÃO
Sua intuição estará mais aguçada e pode-
rá trazer significativas transformações. Será 
uma semana também para entrar em contac-
to com questões que te causam medo. 

VIRGEM
Passará momentos divertidos na companhia 
da pessoa que você ama. No entanto, poderá 
se afectar por situações que acontecerem en-
tre vocês. Isso poderá causar oscilações emo-
cionais e interferir na qualidade da relação. 

LIBRA
Contará com uma boa dose de sorte. Porém, 
tenha cuidado com um possível excesso na 
alimentação e com as emoções exageradas. 
Tudo isso poderá prejudicar sua saúde e a 
qualidade do seu trabalho. 

ESCORPIÃO
Será um bom momento para investir no auto 
cuidado e para valorizar seus dons, talentos 
e tudo o que você reconhece de bom em si. 
Sentirá mais paixão pela vida e poderá se 
apaixonar por alguém ou por algo que você 
queira criar. 

SAGITÁRIO
Você se sentirá mais à vontade no seu lar e na 
companhia de seus familiares. Poderá tornar 
mais clara a relação com seu passado ao en-
trar em contacto com seus sentimentos. 

CAPRICÓRNIO
Qualquer lugar fora do ambiente familiar po-
derá ser um refúgio. Será um momento im-
portante para observar do que sua mente se 
alimenta e nutrir seus estudos. 

AQUÁRIO 
Haverá mais clareza sobre questões que estão 
em seu inconsciente e você poderá entrar em 
contacto com alguns traumas que marcaram 
sua visão do mundo e de si. 

PEIXES
Oscilações emocionais podem afectar sua vi-
talidade, por isso, cuide bem das emoções. 
Você poderá passar momentos agradáveis na 
companhia dos amigos e em grupos de pes-
soas que têm ideais em sintonia com os seus.

Guillermo del Toro é um dos 
cineastas mais únicos e co-
nhecidos do cinema con-
temporâneo e ascendeu a 
uma fama e a uma aclama-

ção invejáveis ao longo de sua carreira.
Vencedor do Óscar de Melhor Dire-

tor pela recente fantasia sci-fi ‘A For-
ma da Água’, Del Toro eternizou sua 
identidade fílmica através de títulos 
extremamente ovacionados pela crí-
tica – além de trazer elementos que o 
colocaram no centro dos holofotes, 
como temáticas religiosas, a exaltação 
de elementos fantásticos, os efeitos es-
peciais práticos e fotografias de tirar o 
fôlego. Veja algumas opções:

CRONOS (1993)
Em 1536, o alquimista Humberto 

Oganelli desembarcou em Veracruz, 
no México. Lá ele criou um objecto de 
ouro chamado Cronos, que concede 
vida eterna a quem o detém. Quatro 
séculos depois, a queda de parte de um 
prédio gera algumas vítimas. Entre elas 
está um homem de pele estranha, al-
quimista. As autoridades localizam sua 
residência, mas jamais divulgam o que 
encontraram no local. Após uma rápi-
da investigação, o conteúdo da mansão 
é leiloado. Com isso, Cronos chega às 
mãos de um vendedor de antiguida-
des que, acidentalmente, dispara seu 
mecanismo. De seu interior sai uma 
aranha, que injecta no corpo de seu 
portador um estranho líquido. Aos 

poucos ele percebe que seu corpo está 
rejuvenescendo, mas também passa a 
ter uma obsessão por sangue.

HELLBOY (2004)
Já perto do fim da 2ª Guerra Mun-

dial, os nazistas tentam eliminar seus 
inimigos usando magia negra. Uma das 
experiências feitas é a tentativa de in-
vocar forças ocultas. Um deste rituais é 
interrompido pelas forças aliadas, que 
encontram um garoto com aparência 
de demónio e a mão direita feita de pe-
dra, apesar do ritual não ter sido con-
cluído. O garoto passa a ser chamado 
de Hellboy e é levado pelos Aliados. 
Sessenta anos depois, Hellboy agora 
luta pelo bem e é chamado quando um 
estranho fenómeno, possivelmente 
sobrenatural, acontece.
O LABIRINTO
DO FAUNO (2006)

Este filme se passa na Espanha, 
1944. Oficialmente a Guerra Civil já 
terminou, mas um grupo de rebeldes 
ainda luta nas montanhas ao norte de 
Navarra. Ofélia (Ivana Baquero), de 
10 anos, muda-se para a região com 
sua mãe, Carmen (Ariadna Gil). Lá a 
espera seu novo padrasto, um oficial 
fascista que luta para exterminar os 
guerrilheiros da localidade. Solitária, 
a menina logo descobre a amizade 
de Mercedes (Maribel Verdú), jo-
vem cozinheira da casa, que serve de 
contacto secreto dos rebeldes. Além 

disso, em seus passeios pelo jardim 
da imensa mansão em que moram, 
Ofelia descobre um labirinto que faz 
com que todo um mundo de fantasias 
se abra, trazendo consequências para 
todos à sua volta.
HELLBOY II: O EXÉRCITO 
DOURADO (2008)

Hellboy (Ron Perlman), Liz Sher-
man (Selma Blair) e Abe Sapien (Doug 
Jones) seguem trabalhando para a 
Agência de Pesquisa e Defesa Para-
normais. Apesar dos constantes avisos 
para não se expor ao público, Hell-
boy permite que seja flagrado pela TV. 
Isto faz com que ele e a agência fiquem 
famosos, o que permite que ajam à luz 
do dia e sem se esconderem sempre. 
Para coordenar a nova fase da agência é 
chamado Johann Krauss (James Dodd/
John Alexander), com quem Hell-
boy enfrenta problemas por não res-

peitar suas ordens. Paralelamente, 
uma antiga trégua existente entre a 
humanidade e os filhos da Terra é rom-
pida, quando o príncipe Nuada (Luke 
Goss) resolve reunir os fragmentos de 
uma coroa para trazer à vida o exército 
dourado, composto por máquinas as-
sassinas aparentemente indestrutíveis.
A BATALHA 
DO PACÍFICO (2013)

Quando várias criaturas monstruo-
sas, conhecidas como Kaiju, começam 
a emergir do mar, tem início uma ba-
talha entre estes seres e os humanos. 
Para combatê-los, a humanidade de-
senvolve uma série de robôs gigantes-
cos, os Jaegers, cada um controlado por 
duas pessoas através de uma conexão 
neural. Entretanto, mesmo os Jaegers 
se mostram insuficientes para derrotar 
os Kaiju. Diante deste cenário, a última 

esperança é um velho robô, obsoleto, 
que passa a ser comandado por um 
antigo piloto (Charlie Hunnam) e uma 
treinadora (Rinko Kikuchi).
CONTOS DA ARCADIA 
(2016 – 2021)

O universo animado ‘Contos da 
Arcadia’ veio sem ao catálogo da Ne-
tflix e se tornou, em pouco tempo, 
uma das melhores produções da pla-
taforma de streaming e de Del Toro. 
As tramas são ambientadas na pe-
quena e mística cidade de Arcadia, 
que funciona como um chamariz 
para as mais diversas criaturas fan-
tásticas – incluindo trolls, alieníge-
nas e magos. Através de três séries e 
um longa-metragem de conclusão, 
a obra explora as constantes batalhas 
entre o bem e o mal e apresenta men-
sagens de extrema importância para 
o público mais jovem.

A FORMA DA ÁGUA (2017)
Vencedor do Óscar de Melhor Fil-

me, ‘A Forma da Água’ é construído 
sobre os grandes conflitos políticos 
e bélicos e as transformações sociais 
ocorridas nos Estados Unidos na déca-
da de 1960. Aqui, Elisa (Sally Hawkins), 
zeladora em um laboratório experi-
mental secreto do governo, conhece 
e se afeiçoa a uma criatura fantástica 
mantida presa no local. Para elaborar 
um arriscado plano de fuga, ela recor-
re a um vizinho e à colega de trabalho 
Zelda (Octavia Spencer).

Via: Cinepop
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Mantém-se em aberto caso
de fraude académica na Macia 

A
inda não há des-
fecho do caso de 
fraude académica 
registada na Esco-
la Secundária John 

Issa, no distrito da Macia, 
província de Gaza, que en-
volveu 235 alunos da 10.ª e 
12.ª classes que prestaram 
provas de exame em finais 
do ano passado.

Na semana passada, as 
autoridades do sector da 
Educação a nível da provín-
cia de Gaza garantiram que 
o caso seria encerrado até 
sexta-feira última.

No entanto, Ferrão Bam-
bo, porta-voz da Direcção 
Provincial de Educação em 
Gaza, disse ao domingo que 
foi adiada a produção do re-
latório final porque durante 
o interrogatório da semana 
passada foram revelados 
novos nomes de indivíduos 
que podem ter participado 
na fraude. 

Neste sentido, a equipa 
de inspecção que está a se-
guir o caso decidiu estender 
o período de recolha de pro-
vas por forma a ouvir todos 
os indivíduos suspeitos. 

Acredita-se que o des-
fecho poderá ser conhecido 
nas primeiras duas semanas 
do mês de Fevereiro do ano 
corrente. 

“Enquanto a investiga-
ção avança, a lista dos pro-
fessores implicados no caso 
engrossa com a recolha de 
novos depoimentos”, reve-
lou Ferrão Bambo.

A situação está a deixar 
os gestores de Educação na 
província de Gaza preocu-

pados por entenderem que 
a mesma fragiliza o processo 
de ensino e aprendizagem.

De referir que quando 
iniciou o interrogatório dos 
indiciados na fraude os pro-
fessores encontravam-se 
em férias colectivas, tendo 
regressado ao trabalho na 
semana passada.

A equipa de inspecção 
destacada para apurar a 
verdade sobre o crime de-
nunciado em finais do ano 
passado e reportado pelo 
domingo na semana pas-
sada, estão a enfrentar di-
ficuldades para colher mais 
informações junto dos pro-
fessores. Estes declinam res-

ponder muitas das pergun-
tas que lhes são colocadas.

ALUNOS 
AMEAÇADOS

Os alunos indiciados na 
prática da fraude académica 
na Escola Secundária John 
Issa, na Macia, estão a en-
frentar momentos difíceis. 

É que, por um lado, não 
sabem qual será o desfe-
cho do processo, por outro, 
estão a ser ameaçados por 
professores que também 
estão arrolados para presta-
rem o seu depoimento por 
serem suspeitos.

Fontes de domingo con-

taram que alguns alunos 
foram obrigados por profes-
sores suspeitos a solicitarem 
à equipa de inspecção para 
prestarem novas declara-
ções, por forma a mudar a 
versão que apresentaram no 
primeiro interrogatório. 

Esta situação está a dei-
xar os alunos embaraçados.

Os discentes indiciados, 
para além de confirmarem 
terem feito novo exame em 
substituição do que foi rea-
lizado na sala, alguns con-
taram que as provas eram 
feitas nas casas dos profes-
sores, outros ainda disseram 
que foram os próprios pro-
fessores que os resolveram.

Confrontado com os da-

dos fornecidos pela fonte do 
domingo, o porta-voz da 
Direcção Provincial de Edu-
cação, em Gaza, confirmou 
que de facto alguns alunos 
estão a ser ameaçados.

SOLICITADA 
ANULAÇÃO
DO EXAME

 
Fonte do domingo ga-

rante que a Direcção Pro-
vincial da Educação enviou, 
na última quarta-feira, um 
ofício ao Ministério de Edu-
cação propondo a anulação 
do exame somente para os 
alunos indiciados. A frau-

de, que foi detectada en-
tre examinandos em todas 
as disciplinas, envolve um 
número não especificado 
de professores, vigilantes 
no processo de realização 
dos exames e outros com 
responsabilidades na cor-
recção das provas.

O caso foi despoletado 
através de denúncia de ci-
dadãos. O mesmo consu-
mou-se mediante alteração 
das notas na pauta e subs-
tituição de provas a troco 
de valores monetários que 
dependiam da negociação 
entre o aluno beneficiário e 
o professor. 

De referir que o inter-
rogatório começou após 
a Direcção Provincial ter 
recebido denúncias, tan-
to por escrito, bem como 
orais. Durante o processo 
de averiguação, a equipa de 
inspecção constatou que as 
caligrafias dos alunos indi-
ciados são diferentes com-
parativamente às das folhas 
de exercício e do canhoto 
da prova. Fora disso, o mes-
mo aluno apresenta cali-
grafia diferente numa prova 
de Português, Matemática e 
outras disciplinas. E os ca-
rimbos não condizem com 
a folha de exercício e o ca-
nhoto.

Ferrão Bambo diz que 
existem declarações e in-
formações que garantem 
que houve fraude. Tem, 
inclusive, confissões de al-
guns alunos que dizem que 
as caligrafias que estão nas 
provas não são deles, outros 
revelaram que a assinatura 
que está na folha de exercí-
cio não é deles.

Inicia amanhã o processo de requali-
ficação da Praça da Juventude, localiza-
da no bairro de Magoanine, na cidade de 
Maputo. 

O Conselho Municipal de Maputo já 
encerrou a actividade comercial naquele 
local e criou duas praças para os taxistas 
que operavam a partir daquele ponto. 

Os vendedores de géneros alimentícios 
foram enquadrados em alguns merca-
dos. Em relação àqueles que se dedicam 
à venda de material de construção, lava-

gem e reparação de viaturas, deverão vo-
luntariamente enquadrar-se nos bairros.

De recordar que a autarquia arrancou 
em Agosto do ano passado com o proces-
so de sensibilização dos munícipes que 
desenvolviam actividades na praça.

A requalificação está inserida no Pla-
no de Desenvolvimento Municipal 2019-
2023 que preconiza a reabilitação e valo-
rização do património histórico-cultural 
com vista à promoção do turismo domés-
tico e internacional.

Arranca requalificação
da Praça da Juventude
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Invasão russa à Ucrânia só cabe 
na cabeça das lideranças ocidentaisa

MAURO DUARTE
JOÃO DENGO

(6 meses de eterna saudade)

Filhote, fazes hoje, 30/01/2022, cento e oitenta 
dias que deixaste de fazer parte do nosso con-
vívio, porque Deus assim o quis, mas porque 
continuamos te amando, estaremos todos juntos, a Mamita, o Pai, 
a Solange, o Shyne, o Shelton, os teus avôs, tios, primos, amigos e 
demais, para transmitirmos o amor que sentimos por te. Paz à sua 
alma. Deus no comando

LUCIANO NGUIRAZI
FALECEU

Sua esposa Catarina Esperança Luís Nguira-
zi, filhos, genro, noras, sobrinhos, netos e 
demais familiares comunicam com profunda 
mágoa, dor e consternação o desapareci-
mento físico do seu esposo, pai, sogro, tio 
e avó LUCIANO NGUIRAZI, ocorrido no dia 28 de Janeiro, na 
cidade de Tete, vítima de doença, cujo funeral se realiza em 
data a anunciar. Paz à sua alma

N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N

A
s manchetes dos 
jornais por todo o 
mundo têm estado 
infestadas de no-
tícias dando conta 

de uma possível invasão da 
Ucrânia pela Rússia. Várias 
análises têm sido feitas para 
explicar as motivações e 
prever as consequências de 
uma eventual guerra entre 
os antigos “irmãos sovié-
ticos”. Líderes ocidentais 
têm-se desdobrado em fazer 
apelos e alertas para o perigo 
de uma guerra entre a Rússia 
e a Ucrânia, com promessa 
de sanções que poderão ser 
impostas contra Moscovo. 
Apesar dos alertas, os ucra-
nianos dizem que a “situa-
ção está sob controlo” e não 
são verdadeiras as previsões 
ocidentais sobre a possibili-
dade de invasão russa. Aliás, 
o presidente ucraniano, Vo-
lodymyr Zelenskiy, acusa o 
Ocidente, particularmente 
os EUA, de estar a prejudicar 
a economia ucraniana com 
a sua contínua campanha 
de criação de pânico sobre a 
guerra. 

Já passam alguns meses 
desde que a imprensa in-
ternacional, com destaque 
para a Ocidental, tem aler-
tado sobre supostos prepa-
rativos russos para invadir 
a Ucrânia. Algumas movi-
mentações de tropas russas 
próximo à fronteira com a 
Ucrânia elevaram os níveis 
de alerta do Ocidente a pon-
to de se ter elevado o nível 

de tensão entre Moscovo e 
as principais capitais oci-
dentais. Entre troca de pa-
lavras e acusações mútuas 
entre a Rússia e os principais 
actores da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), Moscovo acabou 
emitindo um conjunto de 
exigências, que designou 
de “propostas de pactos de 
segurança”, nas quais im-
põe que a OTAN não acei-
te a adesão da Ucrânia e de 
outras antigas repúblicas 
soviéticas à organização 
e reduza os seus efectivos 
militares e armas na Europa 
Central e Oriental. A Rús-
sia exige garantias de que 
os seus maiores adversários 
militares, os EUA e a OTAN, 
retraiam-se de se aproximar 
mais às suas fronteiras.

Às exigências russas os 
EUA, por via do seu Secre-
tário de Estado, Antony 
Blinken, dizem que envia-
ram um documento onde 
oferecem a Moscovo uma 
“via diplomática séria” para 
se ultrapassar o impasse. 

Blinken diz que o documen-
to enviado contém as “preo-
cupações dos EUA e aliados 
e parceiros sobre as acções 
da Rússia que prejudicam 
a segurança, uma avaliação 
pragmática e baseada em 
princípios das preocupa-
ções que a Rússia levantou 
e propostas para áreas onde 
se pode obter consenso”. O 
secretário-geral da OTAN, 
Jens Stoltenberg, também 
diz ter enviado uma respos-
ta à Rússia, onde apela à de-
sescalada da situação e à re-
solução dos desacordos por 
via do diálogo e diplomacia.

A tensão russo-ucrania-
na que tem sido reportada 
pelos media, analistas e lí-
deres ocidentais parece ser 
percebida somente no Oci-
dente. Aliás, já até se avan-
çam datas sobre quando é 
que a Rússia vai efectuar o 
ataque. O Presidente Biden 
é citado como tendo feito 
uma chamada telefónica a 
Zelenskyy em que informou 
ao homólogo ucraniano que 
há fortes indícios de que a 

Rússia poderá atacar em Fe-
vereiro. No entanto, as par-
tes que deviam ser primá-
rias da mediatizada tensão, 
Rússia e Ucrânia, continuam 
a minimizar a narrativa oci-
dental sobre a iminência de 
um ataque russo à Ucrânia. 
Embora não tenha descarta-
do a possibilidade, Moscovo 
continua a reiterar que não 
pretende invadir o país vi-
zinho.

A Ucrânia, que é o país 
no centro da tensão entre 
a Rússia e o Ocidente, tem 
uma visão completamen-
te antagónica às “análises e 
previsões” propaladas pelo 

Ocidente. Enquanto as ac-
ções de Moscovo levam 
analistas e líderes ocidentais 
a concluírem que a Rússia 
está a preparar-se para uma 
invasão, os ucranianos acu-
sam o Ocidente de estar a 
propalar uma narrativa que 
está a prejudicar a econo-
mia ucraniana. Há relatos de 
que a moeda ucraniana está 
a desvalorizar-se e muitos 
investidores estão a aban-
donar o país.

O Presidente ucraniano é 
citado como tendo criticado 
os EUA dizendo que Wa-
shington estava a prejudicar 
a economia do seu país ao 
alimentar indevidamente o 
pânico de que a Rússia está 
a planear uma invasão. Ze-
lenskiy terá dito que “somos 
gratos aos EUA pelo apoio à 
nossa independência e in-
tegridade territorial, mas eu 
sou o Presidente da Ucrânia, 
estou aqui e sei mais deta-
lhes e tenho um conheci-
mento mais profundo do 
que qualquer outro presi-
dente”. Na senda das críti-

cas, Zelenskiy terá dito que 
imagens de satélite, por si 
só, não são suficientes para 
avaliar o nível de presença 
militar e que não é verda-
de que a situação se tenha 
agravado.

O pronunciamento do 
Presidente ucraniano foi 
feito depois da tal chama-
da em que Biden o alertou 
do possível ataque russo 
em Fevereiro. Ao que pare-
ce, mesmo com os alertas 
ocidentais de que mais de 
cem mil soldados russos, 
juntamente com tanques 
e armamento pesado, se 
aproximaram à fronteira 
ucraniana, a liderança do 
país continua a acreditar 
que a possibilidade de uma 
invasão russa é mínima. Ou 
seja, o pânico sobre a pro-
babilidade de uma invasão 
está a ser “fabricado” a par-
tir da imprensa ocidental, 
especialmente dos EUA. Isto 
significa que a possibilida-
de de uma “invasão russa à 
Ucrânia só cabe na cabeça 
das lideranças ocidentais”.
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negligências que culmi-
naram em alguns conflitos 
dentro da região da África 
francófona.

Ainda no Mali, a língua 
oficial passa a ser bambara 
em detrimento do francês. 
Esta decisão vai ser bem 
acolhida pelos malianos?

Primeiro, tenho receio 
que aumente as divisões 
dentro da sociedade ma-
liana. Mas também não 
podemos ignorar o tipo de 
análise que foi feita pelos 
militares para chegarem 

a esta decisão. Segundo, 
acho que é um passo em 
falso. 

Colocar uma língua 
local como oficial e sem 
expressão universal den-
tro do Mali, primeiro, e no 
mundo para a sua inser-
ção pode ser problemático 
para o seu avanço. Vamos 
ver se esta é só uma deci-
são política para ganhar 
corações e mentes das 
pessoas ou se é de pratici-
dade para ser implemen-
tada no dia-a-dia. 

Mas ainda que o francês 
deixe de ser língua oficial, 
tal não significa que vá de-
saparecer do dia-a-dia da 
vida das pessoas, pois é a 
língua para fazer dinheiro, 
negócios. Não é de se ex-
cluir, sobretudo, quando 
se olha para a comunidade 
fora do Mali. 

Os militares podem 
estar a pensar só no Mali, 
mas a sua população não. 
Ela pensa também nos 
contactos que faz com 
outros países à volta e o 

francês, querendo ou não, 
é a língua que une os povos 
dentro do Mali e na região 
da África Ocidental.

Os militares tiram 
o Mali da Comunidade 
Económica dos Estados 
da África Ocidental (CE-
DEAO) e da União Econó-
mica e Monetária do Oeste 
Africano  (UEMOA).

É uma atitude suici-
da. As teorias de Relações 
Internacionais e a prática 
mostram que é preciso ter 
cooperação. Significa que 
ninguém é auto-suficiente 
para não precisar dos ou-
tros. Estas organizações, 
sobretudo a CEDEAO, são 
ferramentas que criam 
problemas, mas também 
ajudam a resolvê-los. Vi-
mos isto em muitas oca-
siões quando foi de insta-
bilidades militares.

O que é que se pode es-
perar?

A questão que nos po-
demos colocar é se haverá 
uma comunicação entre 
estas elites militares gol-
pistas (Mali, Burkina e 
Sudão) que garanta algum 
tipo de sobrevivência a tal 
ponto de vermos esta to-
mada de decisão do Mali? 
Será que outros também 
vão tomar a mesma deci-
são? É prematuro avaliar. 
No Burkina Faso também 
houve golpe de Estado. 
São muitas interrogações e 
poucas respostas.

Os militares pedem aos 
vários segmentos da po-
pulação maliana para que 
apoiem as decisões toma-
das. Haverá anuência?

Para a sobrevivência do 
próprio regime militar, ele 
tem de dar garantias de 
que o processo democráti-
co vai funcionar, mas para 
tal precisa de apoio ou de 
legitimidade doméstica do 
seu povo, o que será muito 
difícil por causa desta me-
dida isolacionista. 

Esta medida até pode 
vincar a curto prazo. Mas 
a médio e longo prazos o 
Governo arrisca-se a so-
frer uma asfixia económi-
ca e financeira do mundo 
à volta e do mundo que 
conta e, aí, sim, é tiro no 
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Calton Cadeado, da Universidade Joaquim Chissano

GOLPES DE ESTADO NO MALI, BURKINA FASO E SUDÃO

Os militares 
tiram o Mali 
da Comunida-
de Económica 
dos Estados da 
África Ocidental 
(CEDEAO) e da 
União Económica 
e Monetária do 
Oeste Africano  
(UEMOA)

Ascensão dos militares 
é lua de mel de curta duração

G
olpes de Estado 
no Burkina Faso 
(presidente Rock 
Kabore), no Mali 
(presidente Bah 

Ndaw)  e Sudão (primeiro-
-ministro Abdalla Ha-
mdok) no último ano e 
meio parecem ser nuvens 
negras para o processo de 
democratização do nosso 
continente. Isto aconte-
ce depois de um trabalho 
aturado feito ao longo de 
anos pela União Africana, 
com o apoio dos respecti-
vos Estados, que se tradu-
ziu na elaboração da Carta 
Africana (CA) e da Carta 
Africana de Democracia e 
Boa Governação (CADBG), 
que ilegitima e autoriza os 
Estados a não reconhece-
rem os governos que as-
cendem ao poder por vias 
inconstitucionais. Porém, 
a UA é dependente da 
vontade dos Estados.

Para nos ajudar a anali-
sar estes acontecimentos, 
entrevistámos o académi-
co Calton Cadeado. Eis os 
extractos mais significa-
tivos. 

Três golpes de Estado 
em dezassete meses pro-
tagonizados por militares, 
nomeadamente Sudão, 
Mali e Burkina Faso. É o 
retrocesso da democracia 
em África?

Sim. É um retrocesso 
na onda da democrati-
zação do tempo que vai 
depois do tanto trabalho 
feito pela União Africana 
(UA). Os próprios Esta-
dos concordaram em não 
reconhecer movimentos 
que ascendam ao poder 
por vias inconstitucionais, 
mas hoje notamos que es-
sas vias estão a retornar. 

Já houve tempos em 
que os golpes e contragol-
pes de Estado, sobretudo 
violentos, aconteceram 
em África. Desta vez não 
têm esse cariz. É a primei-
ra diferença. Na actua-
lidade, o que assistimos 
são golpes não violentos, 
mas com um toque sub-
til de instrumentos legais 

– Calton Cadeado, docente e pesquisador de Estudos de Paz e Conflito 
na Universidade Joaquim Chissano

que dão certa legitimidade 
falsa a quem ascende ao 
poder.

Digamos que é um 
avanço, entre aspas, no 
tipo de golpe de Estado 
militar (não violentos), 
mas também de retrocesso 
como já vincou.

Sim. No passado muitos 
faziam apelo a instrumen-
tos legais. Na actualidade 
nota-se uma grande pre-
dominância no discurso, 
na retórica e inclusive na 
utilização de instrumentos 
legais para fazer o golpe de 
Estado e justificá-lo. Mas 
tem de se ver caso a caso. 
Muitas vezes usam-se os 
instrumentos legais para 
justificar esse golpe.

O que é que empurra os 
militares para esta extre-
mada decisão? 

A primeira grande mo-
tivação tem a ver com a 
dinâmica do grupo dentro 
dos estados, dentro das 
elites dirigentes, dentro 
dos governos. Há muita 
luta pelo poder na dinâmi-
ca do grupo. Esta é que é a 
questão central. É um pro-
blema das elites dirigentes 
que querem ascender ou 
controlar o poder por ra-
zões associadas também a 
disputas históricas do pas-
sado e algum tipo de res-
sentimento. 

E não é tudo?
Também há a questão 

da disputa pelo poder, 

porque tem ligação com 
o controlo dos recursos. 
As alianças que são feitas 
têm também esse cunho. 
Depois, há uma certa per-
da de legitimidade política 
das elites dirigentes que 
é usada pelos militares 
como um argumento for-
te para justificar os golpes 
de Estado. Há-de reparar 
que quando esses golpes 
acontecem há uma mani-
festação de júbilo popular 
pela saída do poder dos 
políticos e ascensão dos 
militares. A ascensão dos 
militares pode ser uma 
lua de mel de muito curta 
duração porque a seguir o 
que vem é sempre contes-
tação aos golpistas. Exem-
plo claro... Sudão.

Mas tem havido con-
tra-manifestação a favor 
do poder instalado ainda 
que por vias inconstitu-
cionais. 

Não tem o mesmo eco, 
porque quem controla o 
poder são os militares. 
Qualquer um que tente 
fazer uma contra-mani-
festação sofre subtilmente 
ou de forma dura a per-
seguição, a mão forte do 
novo poder. Alguns para 
não se verem mal perante 
o novo poder escondem 
as suas simpatias pelo an-
terior regime como estra-
tégia de sobrevivência. Os 
militares reduzem signifi-
cativamente as liberdades 

individuais e políticas dos 
cidadãos.

MALI

O Mali já assistiu mui-
tos golpes de Estado. Des-
ta vez há um dado novo. 
Parece rasgar o pacto co-
lonial que a França estabe-
leceu com as suas antigas 
coloniais. Determinou o 
fim das relações diplomá-
ticas, militares e econó-
micas com a França. Que 
leitura faz?

É um sinal de insa-
tisfação generalizado ao 
nível da comunidade de 
países de antigas colónias 
francesas, porque a Fran-
ça assume uma posição 
paternalista, dominante, 
no funcionamento des-
tes mesmos estados. Este 
sentimento é partilhado 
inclusive pela Nigéria que  
não faz parte de ex-coló-
nias francesas, mas recla-
ma da presença dominan-
te da França na região.

Um exemplo forte des-
sa insatisfação é a questão 
da moeda Franco CFA, que 
funciona na zona da África 
Ocidental. O Mali teve a 
coragem, agora, de mos-
trar de forma aberta essa 
insatisfação, por um lado. 
Por outro, os franceses já 
não estão a ser muito bem 
vistos nos tempos recen-
tes na região por causa das 
alegadas interferências ou 
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estão numa inimizade por 
causa da questão da Orga-
nização do Atlântico Nor-
te (NATO) que é militar, 
mas ambos os países têm 
companhias multinacio-
nais que cooperam. Fazem 
negócio juntos. Na hora de 
pesar os seus interesses, os 
russos podem abandonar 
o Mali para salvaguardar 
os seus objectivos. É isto 

que os malianos, o novo 
governo tem de perceber 
na actualidade.

BURKINA FASO

Militares suspenderam 
a Constituição, dissolve-
ram a Assembleia Nacional 
e fecharam as fronteiras. 
Prometeram uma volta à 
ordem constitucional em 
um prazo razoável. O que 

é prazo razoável?
Esse é o primeiro as-

pecto que salta à vista. 
Retrocesso no aspecto de-
mocrático pela tomada do 
poder por via das armas. 
Depois deixam toda socie-
dade em suspense. 

Tempo razoável não diz 
nada politicamente, mas 
diz muito no sentido de 
que vocês têm de esperar 
até as nossas decisões se 
conformarem com os nos-
sos interesses. Procuram 
minimizar esse suspense 
com um apelo à inclusão 
de outras forças políticas e 
religiosas, que é no fundo 
uma tentativa de copiar 
o modelo que foi feito no 
Sudão e que não está a dar 
resultado. Por outro lado, 
é um sinal claro de que 
os militares não quererão 
sair do poder tão cedo. 
Mas manter este golpe de 
Estado vai ser uma tarefa 
árdua.

Eles alegam incapaci-
dade do agora ex-presi-
dente do Mali, Rock Kabo-
re (deposto a 24 de Janeiro 
de 2022) de unir a nação da 
África Ocidental e respon-
der à insurgência islâmica.

Comecemos pela insur-
gência. O mesmo aconte-
ceu no Mali. Os militares 

usaram esse argumento 
forte para justificar o gol-
pe de Estado. Diziam que 
o Governo não estava a dar 
as condições necessárias 
para os militares actuarem 
na defesa da unidade, in-
tegridade territorial contra 
os terroristas. No Burkina 
Faso os militares golpis-
tas também se apegam ao 
mesmo argumento. Até é 
um argumento legítimo. 
Mas atente-se ao seguinte:

Hoje sabe-se que os 
países que foram coloni-
zados pela França ficaram 
dependentes da França e 
não investiram muito nas 
suas forças armadas. É 
uma decisão política e faz 
sentido. 

Mas o grande aspecto 
que joga a desfavor destes 
todos líderes é a dinâmica 
de grupo dentro das elites 
políticas que são elas que 
não colocaram dinhei-
ro, não só porque não o 
tinham ou porque não 
quisessem, mas porque 
a dinâmica de grupo tem 
muitas influências, tem 
muitas nuances. O que 
mais conta ali é a compe-
tição pela ascensão e con-
trolo do poder. 

Estou à espera de ver 
quais são os elementos 
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Rock Kabore (Burkina Faso)Bah Ndaw (Mali) Abdalla Hamdok (Sudão)

2023 não é para 
cumprir. É por 
isso, por exem-
plo, que no caso 
burquinabe, os 
militares falam 
em “tempo ra-
zoável”

O golpe de Esta-
do é um acto de 
violência política 
e quem o faz tem 
de ter a certe-
za de que conta 
com algum apoio 
político

pé, porque não terão como 
dar de comer aos jovens 
(importante força política 
que não se pode negligen-
ciar) que lhes apoiaram 
para destituir o ex-presi-
dente Bah Ndaw (deposto 
a 24 de Maio de 2021) e seu 
Governo. “Idem” para a 
elite religiosa.

Este posicionamento 
dos militares é sinónimo 
de que a influência russa 
triunfou no Mali?

Se os malianos debitam 
confiança apenas nos rus-
sos é uma estratégia erra-
da.

Os países que tentaram 
confiar num único parcei-
ro deram-se mal. Podemos 
voltar para o passado his-
tórico, a exemplo do tem-
po da União das Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas 
(URSS), que era a potência 
que todos confiavam no 
bloco socialista e fazia até 
um papel de agente da po-
lítica externa e de finanças 
de alguns países, e foi isso 
que lhe asfixiou e levou ao 
seu colapso. 

Hoje a China e a Rús-
sia, que são os grandes 
desafiadores do sistema 
estabelecido, já não fazem 
esse tipo de abordagem 
que a URSS fez de gastar o 
seu próprio dinheiro para 
resolver problemas dos 
outros. De dedicar 90 por 
cento da sua política ex-
terna para resolver proble-
mas dos outros.

Há-de notar que mes-
mo os países africanos que 
estão à procura da China 
como solução para os seus 
problemas nunca aban-
donaram os europeus, os 
ocidentais porque eles fa-
zem parte do mundo que 
conta. Cooperam.

É errado um governo 
apostar num único par-
ceiro, porque ele não tem 
tudo o que esse país preci-
sa e esse mesmo parceiro, 
porque também não tem 
tudo o que necessita, faz 
outras parcerias inclusive 
com país(es) inimigo(s), 
no caso em análise, do 
Mali. 

Por exemplo, só para 
mastigarmos mais um 
pouco esta questão, a 
América e a Rússia hoje 

políticos, as forças políti-
cas, dentro da dinâmica 
de grupo, que apoiam ou 
que deram o braço políti-
co, a cor política, ou a le-
gitimidade política, entre 
aspas, para estes golpistas 
poderem funcionar. 

O golpe de Estado é um 

acto de violência política 
e quem o faz tem de ter a 
certeza de que conta com 
algum apoio político.

No Burkina Faso o as-
sunto terrorismo (insur-
gência) é legítimo. Mas 
se estamos a funcionar 
dentro de um regime de-
mocrático e as Forças Ar-
madas juraram respeitar, 
eles têm é de fazer pressão 
política para que os polí-
ticos lhes dêem os meios 
necessários no lugar de 
tomarem o poder. E não 
sei se ao tomarem o poder 
o terrorismo vai acabar. No 
Mali não acabou.

SUDÃO

No Sudão o pretexto 
invocado pelos golpistas 
foi “alegada divisão entre 
as diferentes facções no 
‘Conselho Soberano’ (in-
cluía diferentes facções 
políticas) formado após 
a queda do presidente 
Omar-al Bashir (2019), 
sucedido pelo primeiro-
-ministro Abdalla Ha-
mdok, e visa apenas ga-
rantir a continuação da 
transição democrática”. 
É digerível?

Mais uma vez verifica-
-se a dinâmica do grupo. 
O grupo que tomou o 
poder esteve unido para 
destituir Omar al-Bashir. 
Mas para a manutenção 
do poder as dinâmicas 
do grupo saltam à vista e 

põem em causa a unidade 
do grupo, porque o tem-
po de permanência dos 
militares no poder não 
pode ser longo.

O calendário dos mi-
litares define 2023 como 
ano para eleições e entrega 
da liderança do país a um 
Governo civil eleito. 

2023 não é para cum-
prir. É por isso, por exem-
plo, que no caso burqui-
nabe, os militares falam 
em “tempo razoável”. 

Os militares sudane-
ses falam em 2023 porque 
esse tempo é politica-
mente mobilizador para 
as pessoas pensarem que 
vai haver uma transição. 
Mas é perigoso para os 
militares permanecerem 
muito tempo no poder 
porque a sua legitimidade 
só tem validade de curto 
prazo. Eles têm uma lógi-
ca de funcionamento que 
não é democrática. 

No Sudão os milita-
res sempre estiveram no 
poder, mas era suaviza-
do pela presença de um 
presidente civil, Omar 
al-Bashir, que era dita-
dor, ainda que prove-
niente da ala militar, e 
tinha as liberdades que 
tinha. Quando os milita-
res assumem o poder de 
forma clara e expressiva, 
e porque eles sabem que 
a sua legitimidade é fraca 
procuram fazer governos 
inclusivos. Tentam co-
locar no governo figuras 
religiosas, políticas, da 
sociedade civil para dar 
impressão que é um go-
verno democrático, in-
clusivo e de transição.

O general Abdel Fattah 
al-Burhan, o novo homem 
forte do Sudão, alegou que 
o golpe de Estado tinha 
também o objectivo de 
“corrigir o curso da revo-
lução”.

Qualquer regime mi-
litar pode até fazer elei-
ções, mas essas eleições 
não sinónimo de demo-
cracia. Não há regime mi-
litar democrático, porque 
todos os direitos estão 
suspensos ou condicio-
nados nestes golpes de 
Estado.
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Nesta imagem aparece com a camisola do Ferroviário, entre Almeida e 
Antoninho Duba-Duba, do Maxaquene

Danito festeja depois de marcar um golo com a camisola do Maxaquene

Maxaquene roubou Danito e foi 
interditado de jogar na Machava

N
o final da época de 1992, 
o Ferroviário de Maputo e 
Danito Cuta entraram em 
colisão. O antigo futebolis-
ta reivindicava o melhora-

mento do seu contrato, entre outros 
valores que consistiam na conclusão 
da sua casa. O Ferroviário prometeu, 
nesse período, enviar engenheiros 
dos Caminhos de Ferro de Moçam-
bique para o efeito, cimento, entre 
outro material, mas a palavra dos di-
rigentes sempre ficou em “águas de 
bacalhau”.

Danito irritou-se com o procedi-
mento dos dirigentes "locomotivas" e 
ameaçou que se iria embora do clu-
be. Alguns deles desvalorizaram as 
ameaças, chegando a insinuar que ele 
estava acabado para o futebol, tanto 
que, querendo sair, as portas estavam 
abertas.

Naquele período, Armandinho, 
Nelinho Gulube e Luís Fumo (Fumo 
II), seus colegas nos "locomotivas", 
falaram-lhe do interesse do Maxa-
quene nos seus serviços. Os três joga-
dores já tinham assinado pelo Maxa-
quene. Foram esses três jogadores que 
o levaram a Fernando Gomes, antigo 
dirigente dos "tricolores", e que já ti-
nha feito um trabalho digno de realce 
no Nova Aliança da Maxixe. 

Gomes, já falecido, tratou logo 
de resolver os problemas de Danito, 
concluindo a sua casa. No entanto, os 
outros jogadores do Ferroviário que já 
tinham feito um compromisso com o 
Maxaquene acabaram por não repre-
sentar os "tricolores" por terem pro-
tagonizado uma dupla inscrição, va-
lidando-se a primeira (do Ferroviário) 
que deu entrada na associação. No 
Maxaquene, Danito encontrou uma 
equipa recheada de bons valores in-
dividuais, onde se salientavam Abílio, 
um guarda-redes que se tinha trans-
ferido da Conseng, Rui Jonas, Sataca, 
Cachela, Bebé, Alexandre, Zainadine, 
Pascoal, Nico, Antoninho Muchan-
ga, Nuro Tualibudine, entre outros. 
Enfrentou, com humildade e saber, 
o ambiente habitual na recepção aos 
recrutas num balneário, conseguindo 
encaixar-se com perfeição no grupo. 

Com naturalidade, o meio-cam-
pista voltou a brilhar como no pas-
sado. Era caso para dizer que Danito 
chegou, viu e venceu. 

Os dirigentes do Ferroviário não 

Daniel Cuta (Danito I) iniciou-se na formação do 
Ferroviário de Maputo em 1981, treinado por Joaquim 
João, Rafael e Nicolau. Cresceu de escalão em escalão 
até atingir os seniores, representando a colectividade 
"locomotiva" durante 17 anos, conquistando vários 
títulos.

Nos seniores ainda jogou com Joaquim João e Ra-
fael, que tinham sido seus treinadores na formação.

Com a camisola do Ferroviário, Danito fez uma 
assinalável campanha internacional. Disputou a Taça 
CAF, caindo nas meias-finais da prova, quando a 
equipa era treinada por Arnaldo Salvado.

Durante os 19 anos da sua carreira brilhante, Da-
nito I foi quase sempre opção principal, sendo que em 
apenas dois anos envergou o "jersey" do Maxaquene, 
jogando outros tantos anos na Selecção Nacional.

17 anos em defesa dos "locomotivas"

prolongamento, remetendo a decisão 
para um segundo despique, no qual 
Danito foi decisivo para que os "trico-
lores" levassem o troféu à sua vitrina. 
No golo da vitória, o médio teve uma 
arrancada estonteante, fazendo uma 
autêntica maldade aos centrais Zabo 
e Lázaro (ambos já falecidos), antes 
de servir “açucaradamente” Pascoal, 
que, vindo de trás para frente, só teve 
de encostar a bola para o fundo das 
redes adversárias. No dia seguinte, 
após a festa rija dos "tricolores", os 
adeptos da equipa vencedora ainda 
alegraram-se com o título escolhido 
pelo jornal desafio: “Quem tem Da-
nito tem tudo”, consubstanciando o 
valor real do jogador roubado ao Fer-
roviário. 

Se o Ferroviário de Maputo já ti-
nha percebido da asneira que tinha 
cometido no passado, ao não prender 
o rapaz no seu clube, naquele jogo da 
final da taça ficou mais evidente que 
“metera os pés pelas mãos” no caso, 
pois Danito demonstrava que não é 
craque para se desperdiçar.

Para se redimirem, os mesmos 
dirigentes que em tempos davam-no 
por acabado, “encetaram uma bus-
ca” sem limites para o seu regresso 
ao Ferroviário. Até foi fácil Danito to-
mar a decisão sobre a situação porque 
continuava a nutrir um enorme sen-
timento pelos "locomotivas", além 
de que já tinha projectado terminar a 
carreira no seu clube de coração. 

Em 1995, Danito retornou aos 
"locomotivas", mas, naturalmen-
te, não se esqueceu da sua passagem 
pelo Maxaquene. Aliás, foi por ter ido 
ao Maxaquene que conseguiu ver a 
sua casa concluída, onde se alberga 
até aos dias que correm. Nos últimos 
anos em defesa das cores "locomo-
tivas", um outro Danito associou-se 
à equipa (Danito Nhampossa). Para 
diferenciá-los no tratamento, o Cuta 
passou a ser chamado por Danito I, 
e Nhampossa, por Danito II. Danito 
viria a terminar a sua carreira quando 
as competições internas eram jogadas 
de um ano ao outro, precisamente 
na temporada de 1999/2000. No en-
tanto, a época desportiva voltou a ser 
alterada pela Federação Moçambica-
na de Futebol (FMF), alegadamente 
porque o período chuvoso deixava os 
recintos impraticáveis. 

estavam preparados para ver aquele 
jogador que diziam, à “boca cheia”, 
estar acabado para o futebol exibir-
-se a um nível extraordinário. A re-
volta em Danito catalisava as suas 
energias e, com naturalidade, re-
gressou às convocatórias da selecção 
nacional. 

“QUEM TEM 
DANITO 
TEM TUDO”

Ficou claro que a ascensão de 
Danito no Maxaquene tornou “tur-
vas” as relações entre as duas colec-
tividades da baixa da cidade, facto 
que ficou bem mais evidente quan-
do, numa partida do campeonato, 
em 1993, entre o Maxaquene e o Cos-
ta do Sol, marcada para uma quarta-
-feira, no Estádio da Machava, o 
maior palco futebolístico do país na 
altura, os "locomotivas", proprietá-
rios do recinto, decidiram não abrir 

os portões, sem argumentos con-
vincentes. Nesse tempo, recorde-se, 
dada a grandeza do jogo, embora o 
Maxaquene e o Costa do Sol tives-
sem os seus campos em excelentes 
condições, o confronto foi agendado 
para o Estádio da Machava, uma vez 
que os grandes embates, indepen-
dentemente do dia da semana, eram 
disputados naquele recinto. Natu-
ralmente, a equipa responsável pelo 
jogo tinha a obrigação de assumir as 
despesas pela utilização do campo, 
embora, naquele dia, os "locomo-
tivas" tivessem “mandado passear” 
as contrapartidas financeiras. Dessa 
forma, as duas equipas não tiveram 
acesso aos balneários do Vale do In-
fulene, o mesmo acontecendo com 
o público, alheio às bulhas dos dois 
emblemas, que foi duramente cas-
tigado.  Muitos espectadores que se 
deslocaram à Machava naquela tarde 
tinham fugido dos seus compro-

missos laborais, saindo mais cedo, ou, 
simplesmente, por terem optado por 
faltar o dia inteiro.  Essa vingança dos 
"locomotivas" fez com que o jogo fosse 
adiado, tendo sido disputado, dias de-
pois, no campo do Maxaquene.

O segundo ano de Danito Cuta no 
Maxaquene, por sinal o último com 
a camisola dos "tricolores", foi uma 
excelente época tanto para o médio, 
como para os "tricolores", comanda-
dos pelo brasileiro António Lopes. Não 
venceram o campeonato por “uma 
unha negra”, mas conquistaram a Taça 
de Moçambique, premiando esse bri-
lhante percurso feito nesse ano.  Coin-
cidentemente, o vencedor da Taça de 
Moçambique saiu da disputa entre o 
Maxaquene e o Ferroviário de Maputo. 
No primeiro jogo, as duas equipas em-
pataram no tempo regulamentar e no 
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Depois de um arranque sem deslumbrar, o Egipto, treinado por Carlos Queiroz, tenta chegar às meias-finais da prova

CAN-2021 X CAN-2021 X CAN-2021

A 
selecção do Egipto, trei-
nada pelo luso-moçam-
bicano Carlos Queiroz, 
discute esta noite, pelas 
18.00 horas, no Olem-

be Stadium, diante do Marrocos, o 
acesso às meias-finais da 33.ª edi-
ção do Campeonato Africano das 
Nações (CAN), que termina próxi-
mo domingo nos Camarões. 

Este é o confronto mais aguar-
dado dos quartos-de-final, por 
envolver duas grandes selecções, 
ainda que em termos de conquis-
tas os marroquinos tenham apenas 
uma (1976), ao contrário dos egíp-
cios que somam sete (1956, 1959, 
1986, 1998, 2006, 2008 e 2010) em 
32 edições. 

De um lado temos o Egipto da 
estrela Mo Salah, e doutro o Mar-

Egipto e Marrocos batem-se pelas “meias” 
d Por Raimundo Zandamela 

Sem os “Mambas”, que falharam o seu sexto CAN consecutivo, a pre-
sença moçambicana nesta prova é através da arbitragem. Ontem o assis-
tente Arsénio Marrengula cumpriu o seu quarto encontro na competição 
que arrancou dia 9 de Janeiro.

Arsénio Marrengula foi o primeiro assistente da partida de ontem en-
tre Burkina Faso e Tunísia, dirigida por Joshua Bondo (do Botswana) e que 
contou também com os quenianos Gilbert Kipkoech Cheruiyot e Peter 
Waweru Kamaku como segundo assistente e quarto árbitro, respectiva-
mente. 

Lembre-se que o juiz, de 35 anos, teve a sua estreia na prova no em-
bate entre a Nigéria e o Egipto para a primeira jornada. Marrengula ainda 
trabalhou na partida entre os Camarões e as Ilhas Comores a contar para 
os oitavos-de-final.  

A bola já rola em duas províncias
CERCA de um mês depois da 

abertura oficial da época a bola 
já rola em pelo menos duas pro-
víncias do país.

Sofala é que deu o pontapé 
de saída, estando agora na sua 
segunda competição da época. 
Arrancou com a disputa da Su-
pertaça Provincial conquistada 
pelo vice-campeão nacional, 
Ferroviário da Beira, que ven-
ceu o Estrela Vermelha da mes-
ma cidade, por 3-0.

Hoje completa-se a disputa 
da segunda jornada do Cam-
peonato Provincial de futebol, 
que arrancou há uma semana 
contando com nove equipas. 
Esta tarde o Ferroviário da Bei-
ra, que se estreou empatan-
do diante do Sporting local, 
defronta a frágil formação da 
Chama da Unidade, que no ar-

ranque da prova perdeu (2-0) 
frente ao Têxtil do Púnguè. Já 
o Sporting e o Estrela Vermelha 
da Beira defrontam-se às 15.30 
horas.

Também já se joga na pro-
víncia de Maputo, onde ontem 
arrancou o respectivo torneio 
de abertura. A prova prossegue 
hoje no campo do Desporti-
vo da Matola, onde a formação 
do Real de Mahelane defronta 
a Escola de Sargentos das For-
ças Armadas (ESFA) e o Clube 
Marracuene terá pela frente o 
Atlético de Marracuene.  Já no 
campo da Texlom, a equipa da 
Associação Jeito FC enfrenta 
Timbercity FC e Ximanganine 
FC joga diante do Cross United 
FC.

Entretanto, no próximo sá-
bado mais dois pontos do país 

arrancam com as suas competi-
ções, nomeadamente cidade de 
Maputo e Inhambane. 

O Campeonato Provincial da 
Cidade arranca sábado. A ronda 
inaugural tem dois duelos ali-
ciantes. Na Série “A”, a campeã 
nacional, Black Bulls, estreia-se 
defrontando o Ferroviário e o 
Costa do Sol terá pela frente a Liga 
Desportiva, na Série “B”. Com-
pletam a jornada, na Série “A”, 
os jogos 1.º de Maio-Maxaquene, 
Desportivo-Vulcano e Ferro-
viário das Mahotas-Matchedje. 
Na Série “B” teremos as partidas 
Académica-Mahafil, Nacional-
-Estrela Vermelha e Águias Espe-
ciais-Racing.

No próximo sábado, a bola 
começa a rolar também na pro-
víncia de Inhambane com a dis-
puta da Supertaça provincial.

rocos do lateral Hakimi, que parti-
cipou directamente da reviravolta 
diante do Malawi por 2-1. Para che-
garem a esta fase, os egípcios ven-
ceram (5-4) a Costa do Marfim no 
desempate através de grandes pe-
nalidades.  Para fechar os jogos dos 
quartos-de-finais, às 21.00 horas, 
teremos frente-a-frente o Senegal, 
do craque do Liverpool Sadio Mané, 
e a Guiné Equatorial, que segue 
com uma campanha interessante. 

Repleto de talentos, o Senegal, 
de Aliou Cisse, marcou apenas três 
golos na competição, mas pode-se 
orgulhar pela solidez defensiva ao 
ponto de não ter sofrido nenhum 
golo ao cabo de quatro jogos. Pela 
frente terá a Guiné Equatorial que 
está entre as muitas surpresas desta 
edição. Tendo ultrapassado o Mali 
num épico jogo, decidido através 
de grandes penalidades.

Isto é 
como termina

“Estamos preparados. E se continuarmos 
nesta direcção, na qual confio e acredito, seremos 
uma equipa melhor. Os jogadores estão entusias-
mados e preparados, sobretudo, em transformar 
a oportunidade num dos melhores dias das suas 
vidas. O que podemos garantir aos adeptos é que 
vamos dar o melhor. Vamos ser fortes, respeitan-
do o adversário, claro, mas o desejo, o coração e 
a alma estarão focados em apenas um objectivo, 
que é sermos os melhores. Esperamos espectácu-
lo e felicidade dentro do estádio. Isto não é como 
começa, mas sim como termina”.

– Carlos Queiroz, 
seleccionador do Egipto 

Marrengula já fez 
quatro partidas
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Pontes pedonais
ou bazares aéreos?

Solta de Jerónimo MuiangaSolta de Jerónimo Muianga

P
ela idade que Bula-bula 
tem, se calhar já não se 
devia surpreender com 
nada, porquanto já viu 
de tudo um pouco neste 

mundo. No entanto, cada dia vai 
testemunhando coisas mais horri-
pilantes que outras, enfim, costu-
ma se dizer que enquanto se estiver 
vivo nunca é tarde para aprender...

Vamos aos factos.
Na melhor das intenções foram 

construídas e montadas ali na N4, 
mormente entre as cidades de Ma-
puto e Matola, as pontes pedonais. 

Corrijam-nos se estivermos er-
rados, o objectivo da montagem 
das pontes pedonais era minimizar 
a frequência de acidentes de via-
ção principalmente de tipo carro-
-peão. 

Bula-bula lamenta, entretanto, 
que haja aqui na banda uns esper-
tinhos que preferem violar as re-
gras e desafiar as viaturas ligeiras e 
pesadas que por ali circulam, regra 
geral, a uma velocidade de invejar 
até Max Verstappen, Lewis Ha-
milton ou Valteri Bottas – os íco-
nes da fórmula 1 na actualidade. 
Infelizmente, alguns dos “chicos 
espertos” acabam se dando mal, 

“Lupus est homo homini lupus” é uma expressão 
latina que significa o “Homem é o lobo do próprio Ho-
mem”. Esta frase popularizada por Thomas Hobbes, 
filósofo inglês do século XVII, parece encaixar muito 
bem na história que nos chega de um lugar que pela sua 
natureza e vocação devia ser insuspeito.

A Bula-bula está a custar muito acreditar no que 
ouve. Há mulheres que estão a infernizar a vida de ou-
tras mulheres, ainda por cima gestantes (ler Reporta-
gem nas páginas 16 e 17 da presente edição).

A coisa feia acontece ali no Hospital de Mavalane, 
na cidade de Maputo, em que pessoal de saúde princi-
palmente parteiras e pessoal serventuário condiciona 
a materialização do seu juramento à bandeira ao paga-
mento de pecúnio. Ou seja, a coisa atingiu um nível de 
insensibilidade tal que elas não se importam que par-
turientes corram o risco de vida. Ou paga “refresco” 
ou fica aí ao Deus dará. E não se trata de um “refresco” 
qualquer, porque o seu preço começa de 200 Meticais 
e pode atingir 500 ou 1000 dependendo da negociação.

Chega-se mesmo ao extremo de condicionar a hi-
giene pessoal, sob pretexto de que as utentes podem 
sujar os lavabos, quando o pessoal não está com pa-
chorra para fazer limpeza para não estragar as unhas 
postiças... ou ficar com a maquilhagem desbotada nes-
te exercício.

Digam, caros leitores, se Bula-bula não tem razão 
quando diz que isto é violação dos direitos humanos, 
e o fórum adequado para o seu julgamento é o Tribunal 
de Haia, lá no Reino dos Países Baixos (Holanda).

desgraçando a si mesmo e aos seus 
dependentes.

Voltando à vaca fria, mais triste 
ainda é que no lugar de as pontes 
servirem o fim para o qual foram 
concebidos viraram autênticos ba-
zares. Sim bazares informais onde 
se vende quase tudo – desde cigar-
ros, frutas até vestuário para todos 
os gostos.

Nada contra o negócio, até 
porque esta actividade é fonte de 
sobrevivência para muitas famí-
lias moçambicanas, sobretudo nas 
grandes cidades. Porém, as coisas 
ganham outros contornos quando 
este negócio é feito em lugar im-
próprio quanto perigoso. 

Bula-bula não está a rogar pra-
gas, nem entende patavina de en-

genharia, mas a sua experiência 
de vida manda dizer que estas es-
truturas metálicas não estão pre-
paradas para receber tanta gente 
assim ao mesmo tempo. Aliás, não 
passam tantos anos assim que um 
camião basculante arrasou uma das 
pontes pedonais da N4. E se esti-
vessem lá vendedores e comprado-
res, qual teria sido a sua sorte? Azar 
não custa...

Exactamente porque se cos-
tuma dizer que as leis foram feitas 
para serem violadas, interessante 
seria saber por onde andam aqueles 
senhores e senhoras que são pagos 
para assegurar o sancionamento 
dos incumpridores.

A resposta vale um milhão de 
dólares.
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